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ô„Mit is jelent megszerkeszteni a civilizációnk leltárát vagy kritikai szemléjét?

Azon kellene lennünk, hogy egészen pontosan feltárjuk azt a csapdát, amely miatt 
az em ber saját mûveinek rabszolgájává lett. Honnan lopakodott be a tudattalan a 
módsze res gondolkodásba és cselekvésbe? A vademberi életbe menekülni: a restség 
megoldási kísé rlete.
Meg kell találnunk újra magában abban a civilizációban, amelyben élünk, az eredeti 
szö vet  séget a szellem és világ között.”
     Simone Weil: Jegyzetfüzet / Algebra
     (Fordította: Jelenits István)

„Az értelem átlátszóvá teszi a dolgokat a szellem számára. De ami átlátszó, azt nem 
lát juk. Az átlátszatlant látjuk az átlátszón keresztül, azt a sûrûséget, amely rejtve volt 
ad dig, amíg az átlátszó nem volt átlátszó. Vagy a porszemeket látjuk az ablak üve
gen, vagy a tájat az üveg mögött, de sohasem magát az üveget. Letörölni a port is 
csak azért érdemes, hogy láthassuk a tájat. Az értelemnek csak azért kell kifejtenie a 
hatá sát, hogy elér jen a titokig, a bizonyíthatatlanig, ami maga a valóság. A meg nem 
értett elrejti a megérthetetlent, éppen ezért szükséges kiküszöbölni.”
   

Simone Weil: Jegyzetfüzet / Az értelem és a kegyelem
     (Fordította: Bárdos László)
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XIX. TÖRTÉNELEM ÉS FILOZÓFIA



LUCIFER

A bûnös önmaga a gyõzelem,
Mely szerteszór, száz érdeket növel.
A vész, mely összehoz, mártírt teremt,
Erõt ád; ott van az eretnekekkel.

ÁDÁM

Valóban, elhajítnám kardomat,
És visszamennék éjszaki honomba,
Hol még az õs erdõk árnyékiban
A férfibecs, a tiszta egyszerûség
Dacol e sima kornak mérgivel,
Ha titkos szó nem súgná szüntelen,
Hogy e kort nekem kell újjá teremteni.

LUCIFER

Hiú törekvés! Mert egyént soh’sem
Hozandsz érvényre a kor ellenében:
A kor folyam, mely visz, vagy elmerít,
Uszója, nem vezére az egyén. —
Kiket nagyoknak mond a krónika
Mindaz, ki hat, megérté századát,
De nem szülé az új fogalmakat.
Nem a kakas szavára kezd viradni,
De a kakas kiált, merthogy virad.

Madách: Az ember tragédiája. Hetedik szín

Dante és Vergilius szobra (Budapest)
Az Isteni Színjáték szerzõje ókori vezetõt választott útján. Múltunk megismerése ugyan nem mutatja meg
jövõnket, de hozzásegít a jelen megértéséhez. Az európai filozófusok a történelmet, majd a gondolkodás és a
tudományok történetét is evolúcióként, a lehetõségek kibontakozásaként értelmezték.



1. „A kor: folyam” (történelem és filozófia)

1.1. Természettudomány és történelem

Honnan jöttünk? Kik vagyunk? Hová tartunk? Mivel múlt, jelen és jövõ
összefüggenek, e három kérdés elválaszthatatlan egymástól. Igaz ez egyéni
életutunkra, de szûkebb vagy tágabb közösségünk történelmére is. Élet-
utunk és a történelem is folyamat, ám nem minden folyamat történelmi.
Sok közülük periodikus: ismétlõdik vagy megismételhetõ. Ilyen a napszakok
váltakozása, a megpendített húr rezgése vagy szívverésünk. Más folyama-
tok egy irányban zajlanak, visszafordíthatatlanok (tûzhányók kitörése,
gyermekek növekedése). Bár kísérletileg többnyire nem vizsgálhatók, ám
ezeket is belsõ rend, szabályszerûség jellemzi, így a természettudomány
vállalkozhat leírásukra és magyarázatukra. A természetben zajló, össze-
függõ és egyirányú folyamatok megnevezésére a XIX. századtól az evolúció
(kibontakozás) szó vált elfogadottá. Az evolúciós folyamatok közt különle-
ges helyzetû saját történetünk, az emberi történelem. A történelem ugyan
természeti környezetben zajlik, ám meghatározó eseményei többnyire em-
beri döntések: a történelem alanya az ember. A történész nem várhatja
meg „a történelem végét”, kísérleteket sem végezhet, hogy így különítse el a
rá ható erõket. Ugyanakkor sokféle tárgyi és írásos emlék segíti abban,
hogy megérthesse elõdei helyzetét és döntéseit. A történettudományok és
társadalomtudományok irányzatai részben eltérõ módszereik miatt külö-
nültek el a természettudományoktól.

A különbségek ellenére mindig voltak olyanok, akik a két terület közt a
kapcsolódási pontokat keresték. Hiszen a természettudományok is az em-
beri kultúra részei, így maguk is a történelemben bontakoztak ki. Másrészt
a történelem sem a semmiben, hanem a természetben zajlik. Legtöbb dön-
tésünk ezért természettudományos tudást és történelmi érzékenységet is
igényel.

1. ábra
a) Az ingamozgás (ideális esetben) periodi-

kus folyamat. Szabályait a fizika írja le.
b) A hegyek eróziója egyirányú folyamat.

Szabályszerûségeit a geológia kutatja.
A képen a Somló hegy látható. Az egyko-
ri bazaltvulkán környékérõl a szél hord-
ta el a lazább kõzetrétegeket.

c) Széchenyi István gróf egyévi jövedelmét
ajánlja föl az Akadémia létrehozására.
Dombormû a Magyar Tudományos Aka-
démia falán. A történelem emberi dönté-
seken alapuló egyirányú folyamat. Tör-
vényszerûségeit számos társadalomtu-
domány vizsgálja.

a)

c)

b)

← Augustinus az idõrõl V.3.

← csillagászati idõegységek II.2.

← rezgések XIV.2.

→ egyedfejlõdés XIII.3.5.; XXIV.

EVOLÚCIÓ, TÖRTÉNELEM

→ biológiai evolúció XXVII.; XXIX.

→ csillagászati evolúció XXVIII.

→ geológiai evolúció XXV.

→ történeti ökológia XXIX.5.

→ döntések hatása a káoszelméletben
XXX.1.



1.2. Történelem és eszkatológia

A történetiség látásmódja maga is a történelemben alakult ki: a három nagy
monoteista vallás szellemi öröksége. Mindhárom irányzat tanítása szerint
véges világban élünk, mely a teremtéssel vette kezdetét, és az idõk beteljese-
dése felé tart. E szemléletet elfogadva az idõ egyirányú és visszafordítha-
tatlan, az idõben lezajló változások pedig célra irányulók (teleologikusak).
Kérdés, hogy ki és miként irányítja a történelem folyamatát.

A skolasztika tudósai megkülönböztették a Teremtõ és az ember szem-
pontjait. Az ember szemszögébõl Isten teremtett, fenntart és igazgat min-
dent, azaz tevékenysége nem korlátozódik egy vagy néhány pillanatra, ha-
nem folyamatosan jelenvaló, õ tartja létében a világot. Isteni „szemszögbõl”
a teremtés fölötte áll az idõnek, hiszen az idõt is a teremtés hozta létre.
Aquinói Tamás szerint: „A dolgok Isten általi fenntartása nem új tevékeny-
ség által történik, hanem azon tevékenység folytatása által, amely a létet
ajándékozza, azaz olyan tevékenység által, mely mozgás és idõ nélküli.”
(Summa theologiae) Úgy is fogalmazhatunk, hogy a teremtés nem „fejezõ-
dött be”, hanem folyamatos (creatio continua).

A „végpont” (görögül eszkathón, „végsõ dolog”) a kezdethez hasonló kér-
déseket vet föl. Ez az állapot egyik vallásban sem megsemmisülést jelent, in-
kább kiteljesedést, átváltozást, az idõ megszûnését. A zsidó várakozás sze-
rint a Messiás olyan államot és társadalmat hoz létre, melyben nem lesz
hiány, gyûlölet vagy háború, s ezzel megszûnnek a történelmet mozgásban
tartó erõk. A Krisztust követõk szerint a Messiás Jézus Krisztus személyé-
ben érkezett el, aki születésével, halálával és föltámadásával hozta el az idõk
teljességét. (E szemléletet tükrözi a nyugati idõszámítás kezdõpontja is.) Jé-
zus országa azonban – szavai szerint – „nem e földrõl való”, transzcendens.
Sem a földi („evilági”) történelem, sem a szenvedés nem szûnt meg, az ese-
mények azonban követõi szemében új értelmet nyertek. A történelem esze-
rint alkalmat teremt a jó és rossz döntésekre, és megmutatja azok következ-
ményeit is. Tetteink alakítják is a történelmet: az egyirányú idõbõl követke-
zik az egyén cselekvési szabadsága és felelõssége. A következmények
azonban csak lépésrõl lépésre bontakoznak ki, teljességük nem látható át.
Ezért hiábavaló azon töprengeni, hogy az eszkathónt, a végállapotot melyik
konkrét idõpontban érjük el. Már Pál apostol és Augustinus is óvtak attól,
hogy a Messiás második eljövetelét egy bizonyos évben (például 1000-ben
vagy 2000-ben) várják. Az intelmek ellenére több gondolkodó idõrõl idõre
megkísérelte, hogy az adott történelmi helyzetre alkalmazza a Biblia prófé-

ciáit, s így megjósolja a „világvége” várható dá-
tumát. Baljós jelek mindig akadtak (üstökö-
sök, pestisjárvány, kegyetlen uralkodók), ám
a jósolt vég nem következett be. A tapasztala-
tok ellenére e „messianisztikus” mozgalmak
népszerûsége nem csökkent. Hátterükben az
az elképzelés állt, hogy a történelem menetét
Isten akarata irányítja egy valós, történeti idõ-
ben bekövetkezõ végpont felé, mely talán ki-
számítható, sõt eljövetele elõ is mozdítható.
A történelem törvényszerûségei e szemlélet-
mód szerint éppúgy tanulmányozhatók és föl-
deríthetõk, mint a természeti világé. A törté-
netfilozófia a történelemben föllelhetõ sza-
bályszerûségek és a történelmet irányító erõk
megismerését tûzte ki célul.
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2. ábra. Fiorei Joachim (Joachino da
Fiore) (1131–1202)
A Biblia próféciái alapján három nagy törté-
neti korszakot vélt fölismerni az emberi tör-
ténelemben: az Atyáét, a Fiúét és a Szentlé-
lekét. Az Atya korszaka a teremtéstõl Jézus
születéséig tartott, a Fiúé 1260-ban teljese-
dik be, és átadja helyét a Szentlélek korá-
nak, mely Krisztus újbóli eljöveteléig fog
tartani. Joachim nemcsak kortársaira, pél-
dául a kibontakozó ferences mozgalomra
gyakorolt nagy hatást, hanem Vico,
Schelling és Hegel tanításán keresztül a mai
filozófiai gondolkodásra is.

← teleológia III.9.1.

← az idõ iránya (skolasztika) V.3.

→ az idõ iránya (termodinamika) XX.1.4.

← a világ kormányzása (Aquinói Tamás)
V.5.4.

FOLYAMATOS TEREMTÉS

← atomizált idõ V.4.2.

← teljesség és hiányosság V.2.4.

AZ IDÕK TELJESSÉGE

← transzcendencia V.2.2.

→ döntés kaotikus rendszerben XXX.1.3.

TÖRTÉNETFILOZÓFIA



1.3. Hanyatlás és újrakezdés: a fejlõdés dinamikája

Õsi elképzelés szerint az emberi történelem voltaképpen hanyatlás, mely a
teremtés tökéletességével kezdõdik és a nép (törzs, birodalom, kultúra)
pusztulásával ér véget. Az idõ mintegy „elhasználódik”, ami ellen a rítusok
nyújtanak védelmet: ezek során a közösség újra meg újra visszatér a „pro-
fán idõbõl” a „szent idõbe”, a megújulás állapotába. Ez az idõfelfogás –
Mircea Eliade szavaival az „örök visszatérés mítosza” – az egyirányú idõ el-
fogadásával háttérbe szorult, ám ma is él például a rendszeresen megtar-
tott ünnepi szokásainkban. Az írók és filozófusok által emlegetett „boldog
aranykor” – akárcsak a bibliai Édenkert leírása – szintén azt az õsi, teljes
állapotot jeleníti meg, mely ugyan elveszett, de emléke befolyásolja mai cél-
jainkat is.

„Vergiliusz vagy hát s ajkadról omla
ama hatalmas ének égi víze? –
feleltem s szégyen szállt a homlokomra.
Ó, minden költõk dicsõsége, dísze,
Ki könyved oly buzgón szereti régen,
Legyen most kegyedben némi része.
Mesterem, mintaképem vagy te nékem,
te vagy csupán, kitõl örökbe kaptam
a zengzetes szót, mely ma büszkeségem.”

Dante: Isteni színjáték, I. ének
(Babits Mihály fordítása)

A reneszánsz gondolkodói – fõként Itáliában – új módon fogalmazták meg
a hanyatlás és fejlõdés kérdését. Ekkor vált szélesebb körben is ismertté
sok ókori szerzõ mûve, melyeket csodáltak és felülmúlhatatlannak tartot-
tak, míg a rákövetkezõ középkort barbárnak és sötétnek látták. Úgy vélték,
ha meghaladni nem is lehet az ókori szerzõket, megértésükkel és követésük-
kel újjászülethet a görög-római „aranykor”. Maga a „reneszánsz” szó (rinas-

cimento olaszul újjászületés) is ezt a szemléle-
tet tükrözi. A züllöttnek látott jelenbõl a vallási
mozgalmak is a múlthoz, az õskeresztény és
patrisztikus hagyományokhoz fordultak a
megújulás reményében. A XIV–XVI. század
gondolkodói tehát úgy látták, hogy a történe-
lemnek, a civilizációknak lehetnek fölemelke-
dõ és hanyatló szakaszai. Ezt az elképzelést
erõsítették a földrajzi felfedezések. Az európai
hódítók a világ távoli tájain különbözõ fejlõdési
stádiumban levõ társadalmakkal találkoztak, s
közülük néhány látványosan omlott össze pár

év alatt (azték és inka birodalom). A fejlõdések és hanyatlások sorát az olasz
Giambattista Vico illesztette az egyirányú idõ keretei közé, megalkotva így az
elsõ nagy történelemfilozófiai rendszert.

Vico kiindulópontja – a kor más gondolkodóihoz hasonlóan – az, hogy
létezik Gondviselés, más szóval az emberi sorsokat és az egész történelmet
is Isten akarata irányítja. Isten azonban Vico szerint mindig közvetett úton
hat. A történelem alakításában Isten eszköze az ember, ezért az is joggal ál-
lítható, hogy a történelem közvetlenül az ember alkotása. Egy alkotást
mindig az alkotója ismer legjobban. Mivel a természetet nem ember alkot-
ta, a történelmet viszont igen, ezért Vico szerint nemcsak hogy lehetséges
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3. ábra. Dante és Vergilius szobra
Budapesten

4. ábra. Giambattista Vico
(1668–1744) olasz történész, filozófus
szobra Nápolyban
Eseménytelen életének fõ állomása Az Új
tudomány (Scienza Nuova) címû mûvének
kiadása (1725). Noha közvetlen hatása e
könyvnek alig volt, sok késõbbi – Hegelt,
Herdert és Marxot megelõlegezõ – történeti
gondolat gyökerét lelhetjük föl benne.

← szent és profán idõ I.1.

ÖRÖK KÖRFORGÁS

← rítusok I.1.

→ Édenkert és ökológia XVI.6.; XXX.3.

ÚJJÁSZÜLETÉS

← az ókori örökség újrafelfedezése V.5.1.

← reformáció V.6.

→ utat tévesztett civilizációk XIX.1.6.;
XXIX.5.

← a lét csírái (Augustinus) V.3.1.



történelmi tudás, hanem ez az egyetlen biztos ismeretünk, az „Új tudo-
mány” alapja.

„Az Új tudománynak meg kell mutatnia és igazolnia kell … a Gondviselés
történeti tényét, azoknak a törvényeknek a történetévé kell lennie, amelyeket
anélkül, hogy az emberek észrevették vagy akarták volna, s gyakran az em-
berek tervei ellenére a Gondviselés adott az emberi nem nagy közösségének”
– írja Vico az Új tudományban. Isten tehát mintegy „elrejtõzik a történelem-
ben”, nem természetfölötti eseményekben nyilvánul meg, hanem abban,
hogy a sokféle emberi szándék ellenére a történelem mégis a maga végsõ cél-
ja felé tart. „Isten az emberek minden korlátozott célját a maga szolgálatába
állította, és mindig is arra használta fel, hogy megõrizze az emberi nemet a
földön” – írja. Ezért végsõ soron önzõ törekvéseink is a jót szolgálják. Pél-
dául a hatalomvágy kiterjesztésébõl intézményi elnyomás lesz, abból viszont
törvény és jog, ami késõbb már az elnyomottat is védi. A vihartól, betegségtõl
való rettegés mágikus szertartásokat eredményez, ezek hamisak ugyan, de
közösséget teremtenek, és idõvel elvezetnek az igaz hit iránti igényhez. E biz-
tató jelenségek ellenére az emberi történelmet összeomlások, tragédiák ár-
nyékolják be. Ennek oka az emberi rövidlátás: tetteinknek csak néhány köz-
vetlen következményét tudjuk fölmérni, így szükségszerû, hogy az önmaguk
által teremtett problémák egy idõ után fölhalmozódnak. A föllendülés
(corso) szakaszát a hanyatlás és visszatérés (ricorso) váltja fel: látszólag
ugyanoda térünk vissza, ahonnan elindultunk. Igaz ez a városállamokra, or-
szágokra, sõt a görög-római kultúra egészére is, mely a barbárságból emel-
kedett ki, és a kora középkor „új barbárságába” süllyedt vissza. A végpont
egyúttal új kezdõpont. A rendszeres pusztulás ezért nem öncélú: az újrakez-
dés és továbblépés lehetõségét teremti meg.

1.4. A Világszellem kibontakozása

A romantika korának gondolkodói a „Világegészbõl”, azaz a természet egy-
ségébõl indultak ki. Olyan rendszer megalkotására törekedtek, mely a ter-
mészet és a társadalom addig fölismert törvényeit is magában foglalja,
egyúttal választ ad olyan õsi kérdésekre is, mint a változás és a változatlan-
ság kapcsolata, Isten teremtõ munkája vagy a „rossz” szerepe és oka.
A XIX. század elejének legnagyobb hatású filozófiai rendszerét G. F. Hegel
alkotta meg.

Az ellentétes erõk egyidejû egységét Hegel nem megkerülni igyekezett,
hanem alapelvvé tette. Valamely dologról csak úgy állíthatunk valamit (té-
zis), ha egyidejûleg megfogalmazzuk annak ellentétét is (antitézis), majd
továbblépve fölismerjük, hogy mi az, ami a kettõrõl együtt is elmondható
(szintézis). Ha például az emlõs állatok jellemzõirõl beszélünk, akkor azt
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5. ábra
a) Georg Wilhelm Friedrich Hegel

(1770–1831) német filozófus

Tübingeni egyetemi évei alatt kötött barátsá-
got Schellinggel és Hölderlinnel, a német ro-
mantika nagy költõjével. A fiatal Hegel a pusz-
tító háborúk ellenére csodálta Napóleont,
mert benne egy eszme megtestesítõjét látta.
Egy ideig Nürnbergben volt gimnáziumi igaz-
gató, majd a heidelbergi egyetem filozófiapro-
fesszora lett. 1818-tól haláláig a berlini egye-
tem ünnepelt tanára, Poroszország „hivatalos
filozófusa”. Hegel nagy tudású, a kor termé-
szettudományában is járatos tudós volt, aki
enciklopédikus, átfogó mûveket írt. Filozófiá-
ja nagy hatást gyakorolt a romantika mûvé-
szeire, de kritikusaira, a marxistákra és a
modern tudományfilozófiára is.
b) A „Létezés fája” – Hegel világma-

gyarázata az Egész léte felõl közelít

a részekhez, hasonlóan egy fa ágaihoz

és lombjához

„A szeretetben maga az élet van jelen mint
önmaga megkettõzõdése és egysége; az élet
kifejletlen egységbõl indult ki és az összesí-
tõ összekapcsolódás révén bejárta a kört a
kiteljesedett egységig. … A szeretet az élet
kivirágzása, legátfogóbb értelemben pedig
Isten Országa, terebélyes fa az összes szük-
séges elágazással, a fejlõdés fokozataival.”
(Hegel: Ifjúkori írások)

b)a)

REJTÕZKÖDÕ ISTEN

← az „úgynevezett rossz” (az agresszió)
Lorenz szerint XVI.4.5.

← mágia I.3.

FÖLLENDÜLÉS ÉS VISSZATÉRÉS



a gerincesek más csoportjaival állítottuk szembe, így határoztuk meg.
A két szembeállított csoport mindegyike gerinces, így közös halmazuk – a
gerincesek – jellemzése szükségképpen magában foglalja e különbségek
közös magyarázatát (például azt, hogy idegrendszerük, látásuk azonos
alapszabású). A sikeres szintézis azután maga is tézissé válik, hiszen a ge-
rincesek szembeállíthatók másféle állatokkal, s a közös jellemzõ megfogal-
mazása újabb szintézishez vezet. A gondolati építkezést a végsõkig folytat-
va eljutunk a Világegészig vagy Világszellemig, mely minden ellentétet ma-
gában foglal, léte teljes, sõt a szó szoros értelmében csak „Õ” létezik.
A Világszellemben Hegel Istent vélte megpillantani.

Az ellentétek hegeli egysége azonban nemcsak logikai szabályrend-
szer, hanem a létezõ világban zajló változások, folyamatok általános ma-
gyarázó elve is. A természet mint a Világszellem öntudatlan, anyagi formá-
ban való létezése ellentétes a Világszellem valódi lényegével. Ez az ellentét
az, amely a természetben zajló sokféle változást elõidézi, ám Hegel korá-
ban még nem találtak meggyõzõ bizonyítékot arra, hogy ezek közül bármi
is egyirányú, történeti folyamat lenne. Hegel tehát elutasította a természeti
evolúció gondolatát, úgy vélte, a természetre csak a körkörös, visszatérõ je-
lenségek jellemzõk. Így valósul meg a Világszellem anyagi formában való lé-
tezésének összes lehetõsége.

Minõségi változás akkor következik be, mikor megjelenik a létezés
színpadán a gondolkodás. Hordozói az egyes emberek, céljaikkal és
korlátaikkal. Céljaink hozzák mozgásba a történelmet, amelynek
– szemben a természeti változásokkal – határozott irányt szabnak az
egymással szemben álló eszmék, erõk. A folyamat végsõ irányítója a Vi-
lágszellem (Isten), az emberek csupán eszközök, színészek a haladás
nagyszabású drámájában. Bár mindenkinek szabad és önálló akarata
van, ám senki nem képes tetteinek minden következményét mérlegel-
ni. Így aztán a Világszellem anélkül használhatja fel saját céljai érdeké-
ben az egyéneket, hogy azok szabadságát korlátozná. Ez a folyamat
– amit Hegel az „ész cselének” nevezett – ahhoz hasonlít, ahogyan az
ember használja a természeti folyamatokat, például a gõz feszítõerejét
a gépek dugattyúiban. „Az ész cselének lehet nevezni, hogy a szenvedé-
lyeket küldi harcba maga helyett, s így az lakol és szenved kárt…” – írja
(Elõadások a szellem filozófiájáról). Azok a személyek, akiket történe-
lemformálónak vélünk – mint Nagy Sándor vagy Napóleon –, valójában
attól váltak naggyá, hogy fölismerték az „idõk szavát”, a történelmi
szükségszerûséget. Ezért a szabadság nem kötetlenség („negatív” sza-
badság, valamitõl való függetlenség), hanem éppen ellenkezõleg: maga
a fölismert szükségszerûség („pozitív szabadság”, valami szükségsze-
rûnek a beteljesítése). Hegel történelemfelfogásából következik, hogy a
pusztító, romboló erõknek és személyeknek is fontos szerepet tulajdo-
nít: ezek távolítják el az akadályokat a történelem kereke elõl. A „taga-
dás szellemének”, a „rossznak” a léte tehát éppúgy szükségszerû, mint
a „jóé”, a teremtõerõé: a kettõ együtt irányítja a fejlõdés folyamatát.
A történelem egymásnak ellentmondó korszakai és eszméi végül elve-
zetnek majd az eszmék nagy szintéziséhez, a teljes szabadság állapotá-
hoz és az ezt lehetõvé tevõ, ésszerûen fölépülõ államhoz, amelyben az
egyedi, az egyes emberek által képviselt szándékok, elképzelések egye-
sülnek a közös eszme szintézisében. Ez az idõ – vélte Hegel – talán már
nincs is messze, hiszen azzal, hogy õ mindezt fölismerte, testet is öltött
saját filozófiájában és az õt körülvevõ porosz államban. Ezzel a Világ-
szellem történelmi útja véget is ér: az öntudatlan anyagi létezéstõl a
gondolkodó ember cselekedetein keresztül eljut önmaga teljességéig és
ennek fölismeréséig.
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← logikai formák III.11.

VILÁGEGÉSZ

← a megismerés útja Plótinosz szerint
IV.7.4.

ÖNMAGÁT ISMÉTLÕ TERMÉSZET

ciklikus természeti jelenségek

← szívmûködés XVIII.3.2.; 4.

→ nemi ciklus XXIV.4.3.

→ aszpektusok XXVI.3.3.1.

AZ „ÉSZ CSELE”

← az ész mint az akarat eszköze (Scho-
penhauer) XVIII.1.4.

FELISMERT SZÜKSÉGSZERÛSÉG

FEJLÕDÉS A TÖRTÉNELEMBEN



Hegel rendszere szándéka szerint a teremtés bölcseleti alátámasztását
kívánta megalkotni. Az eredmény azonban nem egyeztethetõ össze sem a
keresztény hittudomány tanításával, sem a természettudományok vagy a
gazdasági tudományok mai eredményeivel. Teológiai szempontból azzal,
hogy a világot az abszolútum (Isten) szükségszerû kifejlõdéseként értel-
mezte, megszüntette mind Isten, mind az emberek szabad döntéseinek je-
lentõségét. A természettudományok mára igazolták, hogy nemcsak társa-
dalmi, hanem természeti evolúció is létezik, a történetfilozófiának e kettõ
kölcsönhatásával is számolnia kell. Gazdasági és politikai szempontból
pedig maguk a tapasztalatok mondtak ellent az optimista következtetés-
nek: sem Hegel filozófiája, sem a porosz állam nem bizonyult „a végsõ nyu-
galmi állapotnak”. E negatív tapasztalatok ellenére Hegel világlátása – meg-
változtatott formában – ma is elevenen hat. Ez jelenik meg minden olyan
érvelésben, mely szerint már megvalósult vagy küszöbön áll valamilyen
stabil társadalmi végállapot. Francis Fukuyama (1952–) japán–amerikai
történész szerint például ez történik meg a polgári demokráciák világmére-
tû elterjedése után. Bár változások – például technikai újítások – továbbra
is lesznek, ám a társadalmi fejlõdés szerinte véget ér(t).

1.5. Ellentétek harca

A marxizmus a XIX–XX. század meghatározó jelentõségû materialista
történetfilozófiája. Kidolgozói Karl Marx és barátja, Friedrich Engels.
E szellemi és politikai irányzat egyik gyökere Hegel munkássága, de merít
a század közgazdaságtani eredményeibõl (Stuart Mill, David Ricardo,
Adam Smith) és a biológia új elméletébõl – Darwin tanításából – is. Dar-
wintól az evolúció fogalmát és az ellentétes erõk küzdelmének dinamikus
szemléletét vette át. A polgári közgazdaságtan szemléletébõl elsõsorban
az a gondolat hatott rá, hogy a gazdasági folyamatok tömegjelenségek,
ezek alanya nem az egyén, hanem a társadalmi osztály: az azonos érde-
keltségû egyének csoportja.

Hegel lenyûgözte, de ellentmondásra is késztette a fiatal Marxot. Õ is úgy
vélte, hogy a történelem meghatározott irányú, megismerhetõ törvénysze-
rûségek szerint zajló folyamat. Mesterével szemben azonban Marx másban
látta a történelmet mozgató erõket és ebbõl következõen a filozófia felada-
tát is. „A filozófusok eddig csak magyarázták a világot, a mi feladatunk az,
hogy megváltoztassuk!” – hirdette. Tettvágyát a kibontakozó szabad verse-
nyes kapitalizmus által létrehozott társadalmi igazságtalanságok láttán ér-
zett felháborodása indokolja, de a megoldáshoz igyekezett föltárni az igaz-
ságtalanságok létrejöttének okát, mechanizmusát is. Úgy találta, hogy
mindazon tényezõk, melyekkel elõdei megpróbálták magyarázni a történe-
lem menetét – így a vallás, a hatalomvágy, a hadiszerencse vagy éppen a he-
geli Világszellem –, csupán elfedik a valódi mozgatóerõt. Bár ez Marx sze-
rint is a mindenben meglévõ ellentétek harca, azonban ezek az ellentétek
nem szellemi természetûek, hanem nagyon is anyagiak: a társadalom „gaz-
dasági alapjában” gyökereznek.
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→ történelemformáló döntések XXX.1.

→ történeti ökológia XXIX.5.; XXX.3.2.

→ Marx kritikája XIX.1.5.

A „TÖRTÉNELEM VÉGE”

Hegel gondolatai hatottak Madách Imre drámai költeményére, Az ember tragédiájára. „…az elsõ ember álmában végigzarándokol a törté-
nelmen, s csalódások, bukások során egy elõrevetített s mégis visszatekintõ önelemzõ körúton ismeri meg önmagát. Õ a történelem szelle-
me. Az ember, aki él, voltaképpen a történelem álmát álmodja. … Hegel rendszerét, történelembölcseletét látjuk itt megtestesülve, költõivé
emelve és magasztosítva, aki az emberi gondolkodást három tagozásban szemlélteti: a tételben (tézis), az ellentétben (antitézis) s végül az
ellentéteket megbékítõ összefogásban (szintézis). Ádám a tétel, Lucifer a tétel tagadása, az ellentétel, s Éva, a nõ, a mámor, a családi öröm, a
termékenység, az értelmen túl való összefogás és kiteljesedés… Költeménye nemcsak részleteiben hegeli. Jelenetei, színei értelmi alapon,
mint tétel és ellentétel követik egymást, de az egészbõl egyszerre az érzelmek fönséges egysége bontakozik ki, mint összefoglalás (szintézis)”
– írta Madáchról Kosztolányi Dezsõ (Pesti Hírlap, 1935).

→ Darwin elmélete XXVII.2.

OSZTÁLYÉRDEK

→ a szociáldarwinizmus buktatói
XXVII.2.3.1.

← ellentétek egysége (Hérakleitosz) II.5.2.



A társadalom gazdasági alapját a termelõerõk és a termelési viszo-
nyok bonyolult együttese alkotja. A termelõerõk egyrészt azok az eszkö-
zök, amelyekkel az ember a természeti javakat átalakítja (Marx kifejezé-
sével élve „elsajátítja”) a saját létfenntartása érdekében. Másrészt maga az
emberi munkaerõ, beleértve azt a tudást és tapasztalatot, amellyel ezt a
tevékenységet folytatja. Nem mindegy azonban, hogy a termelés milyen vi-
szonyok között folyik, azaz kinek a tulajdonában vannak az alapvetõ ter-
melési eszközök, és ennek megfelelõen milyen munkamegosztás alakul
ki az egyes embercsoportok között. A termeléshez szükséges eszközök-
bõl (azaz a magántulajdonból) hasonló módon részesülõ, a társadalmi
munkamegosztásban hasonló helyet elfoglaló alapvetõ csoportokat ne-
vezte Marx osztályoknak. Ilyenek voltak az ókorban a rabszolgatartók és
a rabszolgák, a középkorban a földesurak és a jobbágyok, az újkorban
(Marx korában) a tõkések és a csak munkaerejükkel rendelkezõ proletá-
rok, a bérmunkások.

Marx szerint a gazdasági alapra épül, ebbõl érthetõ meg a „felépít-
mény” is: a kultúra, a mûvészet, a tudomány, a vallás, a filozófia – minden
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b) Menzel: Vashengermû (1875)

A kép témája az ember hõsies küzdelme az
általa megmunkált anyaggal, az izzó vassal.
Ez a festmény még az emberi erõ gyõzelmét
sugallja, Marx azonban megmutatta, hogy a
valóságban a munkások a gép, helyesebben
a gép tulajdonosának kiszolgálói, kizsák-
mányoltjai.
„Napjainkban úgy látszik, hogy minden a
maga ellentétét hordja méhében. Látjuk, hogy
a gépi berendezés, melynek megadatott az a
csodatévõ erõ, hogy rövidebbé és terméke-
nyebbé tegye az emberi munkát, éhezteti és
agyondolgoztatja azt. … Mintha minden talál-
mányunk, minden haladásunk arra vezetne,
hogy anyagi erõket szellemi élettel ruháznak
fel, az emberi életet pedig anyagi erõvé tompít-
ják. Ez az antagonizmus egyfelõl a modern
ipar és tudomány, másfelõl a modern nyomo-
rúság és bomlás között, ez az antagonizmus
korunk termelõerõi és társadalmi viszonyai
között kézzelfogható, parancsoló és vitathatat-
lan tény” – írja Marx (Beszéd a People’s Paper
évfordulóján, 1856).

6. ábra
a) Karl Marx (1818–1883) német közgazdász-filozófus és Friedrich Engels szobra
Berlinben
Marx liberális ügyvédi családban nevelkedett. Nagy hatást gyakorolt rá Hegel, de békülékeny társa-
dalmi-politikai következtetéseivel nem értett egyet. A Rheinische Zeitung címû radikális lap mun-
katársaként a forradalmi mozgalmak támogatója lett. 1847-ben Brüsszelben csatlakozott az „Iga-
zak Szövetsége” – késõbb „Kommunisták Szövetsége” – nevû titkos társasághoz, 1948-ban barátjá-
val, Engelsszel együtt kiadták a Kommunista kiáltványt. 1849-ben kiutasították Németországból,
Londonban telepedett le. Itt írta fõ mûvét, a Tõkét is (1867, két utolsó kötetét 1885-ben és
1894-ben adta ki Engels). Marx filozófiáját, a dialektikus materializmust Friedrich Engels
(1820–1895) kísérelte meg a természetre alkalmazni. Ehhez felhasználta a kor tudományos ered-
ményeit, például a darwini evolúciós elméletet, a kémia eredményeit (szerves anyagok elõállítása
szervetlenbõl), a fizika eredményeit (pl. a törvényszerûségek kölcsönhatásjellegét a lineáris
ok-okozati láncolatok helyett és az energiamegmaradás törvényét) is.
Marx és Engels tanítását – a marxizmust – a filozófusok mellett olyan politikusok fejlesztették to-
vább és próbálták ki a gyakorlatban, mint Lenin (Vlagyimir Iljics), Trockij, Sztálin (Dzsugasvili) és
Mao Ce Tung kínai diktátor. Noha e kísérletek tragikus véget értek, maga az elmélet ma is hat, hi-
szen sok gondolkodó egyik szellemi elõdjének tekinti Marxot.

A GAZDASÁGI ALAP

→ a csoportot összetartó biológiai hatások
XXIX.4.3.

→ a magántulajdon hatása XXVII.1.3.

ALAP ÉS FELÉPÍTMÉNY



szellemi természetû létezõ. Lehet a felépítmény része egy hamis ideológia
(világlátás) is. Ilyen például Marx szerint a vallás, a „nép ópiuma”, hiszen
ez a túlvilági boldogság reményével áltatja az elnyomottakat, megakadá-
lyozza tisztánlátásukat és a valódi érdekeiknek megfelelõ cselekvést. A fel-
építmény mindig visszahat az alapra, például a tudományos-technikai ta-
lálmányok befolyásolják a gazdasági életet, ami aztán új megrendelésekkel
szab irányt a tudomány fejlõdésének. A folyamatos kölcsönhatás ellenére e
két világ nem egyenrangú: a „lét” (az osztályhelyzetbõl fakadó gazdasági ér-
dek) határozza meg a „tudatot” (vagyis azt, ahogy helyzetünket látjuk) – és
nem fordítva.

Az egyes ember döntéseiben szabad – a sokaságot irányító történelmi fo-
lyamat mégis determinált. Marx nem elégedett meg olyan metaforák puszta
kimondásával, mint Vico „racionális Gondviselése” vagy a hegeli „ész cse-
le”. Azt kutatta, milyen mechanizmus áll ezek hátterében. Marx szerint az
osztályérdek a döntõ. Ez egy csak statisztikailag értelmezhetõ szabály-
rendszer, mely a hasonló gazdasági és társadalmi helyzetû emberek közös
viselkedését megszabja. Az egyén nem feltétlenül van tudatában saját osz-
tályérdekének, ám csak akkor cselekszik ésszerûen – akkor lesz sikeres –,
ha átlátja azt, és ennek megfelelõen dönt. Az osztályérdek tömegjelenség,
úgy viszonylik az egyéni szabadsághoz, mint a gáz hõmérséklete az egyes
részecskék pillanatnyi mozgásállapotához.

A társadalom egészében az egyes csoportok érdekei részben egybees-
nek, részben ellentétesek. Az ellentétes érdekû osztályok harcban állnak
egymással. Ez az osztályharc, mely sokféle formát ölthet, megnyilvánulhat
a politikában, a kultúrában, vallási mozgalmakban, de nyílt erõszakban is.
Marx elemzése szerint a gazdasági folyamatok kérlelhetetlen logikája a ta-
golt társadalmi szerkezet egyszerûsödéséhez, végül két ellentétes érdekû
osztály kialakulásához vezet. Ez a folyamat végbemehet kis lépésekben, fo-
lyamatos változások útján is, melyek nem érintik az alapvetõ társadalmi vi-
szonyokat. Az uralkodó osztály azonban elõbb-utóbb kibékíthetetlen ellen-
tétbe kerül az általa elnyomottakkal, ami a rendszer hirtelen megváltozá-
sához, forradalomhoz vezet. A fejlõdés (evolúció) tehát forradalmakból
(revolúciókból) áll, melyeket a viszonylagos stabilitás hosszabb szakaszai
választanak el egymástól.

Bár ez a folyamat az emberek cselekedetein keresztül valósul meg, eredmé-
nyét a gazdasági alap törvényszerûségei szabják meg. A termelõerõk folyama-
tosan fejlõdnek, hiszen az ember egyre könnyebbé akarja tenni szükségletei
kielégítését, e célból egyre hatékonyabban használja fel a természet javait. Egy
határon túl azonban a fennálló társadalmi viszonyok már nehezítik a további
fejlõdést. Például a feudális francia társadalomban a feltörekvõ polgárság ipa-
ron és kereskedelmen alapuló, egyre nagyobb gazdasági hatalmának érvénye-
sítését a fennálló feudális rend egyre inkább akadályozta. Hiszen a nagyüzemi
ipari termeléshez szükséges „szabad munkaerõ” a földesurak földjein dolgo-
zott mint jobbágy, földhöz pedig csak a nemesség juthatott születése vagy az
uralkodótól kapott ajándék révén. Marx szerint így a francia forradalom „sza-
badság, egyenlõség, testvériség” jelszavában valójában a polgárság gazdasági
érdekei tükrözõdnek: a magántulajdonhoz jutás és a gazdasági érdekeket
szolgáló politikai döntésekben való részvétel egyenlõ jogához fûzõdõ igény.
A folyamat Marx szerint végül az osztály nélküli társadalomhoz, a kommuniz-
mushoz vezet, ahol a magántulajdonnal együtt megszûnnek az emberek közti
osztályellentétek is, ezzel a történelem folyamata mint „osztályharcok történe-
te” véget ér.

22 XIX. 1. „A kor: folyam” (történelem és filozófia)

← a vallás mint illúzió (Freud) XVII.2.2.5.

← kollektív tudattalan (Jung) XVII.2.4.3.

→ tudományszociológia XIX.3.

LÉT ÉS TUDAT

→ tömegjelenségek statisztikai elemzése
(termodinamika) XX.2.

→ kutatási programok küzdelme (Laka-
tos) XIX.3.5.

FORRADALMAK

→ gyors változások a biológiai evolúcióban
XXVII.3.3.

→ biológiai szukcesszió hatóereje
XXVI.3.3.

→ kihívás mint a belsõ fejlõdés következ-
ménye XIX.1.6.

← a személyiségfejlõdés krízisei (Erikson)
XVII.2.5.2.

KOMMUNIZMUS



1.6. A kultúrák mint élõlények

A történelmet alakító tényezõk közül Marx a társadalmakat megosztó gaz-
dasági ellentéteket hangsúlyozta. Más magyarázatok is születtek, melyek
fontosabbnak tartották az egyes közösségeket összefogó hagyományt és
közös kultúrát. Ezek az elméletek az élõ egyed mintájára a társadalmat is
egy nagy szervezetnek látták, mely minden élõlényhez hasonlóan születik,
növekszik, majd elpusztul. Ezen irányzat hirdetõi szerint a küzdelem in-
kább az egyes kultúrák között zajlik, mint a kultúrákon belül. A folyamat
végeredményérõl is másként vélekedtek. A német Oswald Spengler például
az elsõ világháborút követõ válságos idõszakban írta pesszimista jóslatát,
A Nyugat alkonyát. Ebben saját korát a kiöregedett nyugati (európai) civi-
lizáció hanyatló fejezeteként írja le, mely szükségszerûen adja majd át he-
lyét új, másfajta kultúráknak.

Spengler ráirányította a figyelmet a történelmi és bio-
lógiai folyamatok hasonlóságára. Ahogyan az egyes
ember életében is kitörölhetetlen nyomot hagynak a vele
történtek, úgy a faj vagy a nemzet élete is múltjának
függvénye. Ezért fontosak a nemzeti hagyományok, és
lehetetlenség „a múltat végképp eltörölni”, ahogyan azt a
Kommunista Internacionálé hirdette. Ez a szemlélet-
mód azonban veszélyeket is rejt. Ha a társadalmak sor-
sa valóban ennyire determinált, akkor az egyén nem te-
het mást, mint beletörõdik a végzetbe. Ráadásul e vég-
zet – az emberi történelem – Spengler szerint nem tart
semmilyen cél felé, nincs értelme, távlata.

Az angol Arnold Toynbee is a civilizációk felemelkedéseként és bukása-
ként látta a történelmet, de nem olyan sorsszerû, determinált folyamatnak,
mint Spengler. Toynbee elemzése szerint minden civilizáció kihívásokkal
(challenge) szembesül, melyekre valamilyen választ ad. A kihívás lehet
külsõ erõ, például egy kiaknázatlan természeti erõforrás (mint a Velence
városát körülvevõ mocsaras terület) vagy egy idegen kultúra akár erõsza-
kos közeledése is (népvándorlás). De kihívást jelentenek egy civilizáció
számára saját növekedésének következményei is. Az ókori görög város-
államok például sikeresen megvédték saját autonómiájukat a pásztorné-
pek és a perzsák támadásaitól, a siker azonban új kihívást: túlnépesedést
okozott, erre válaszul megindult a gyarmatosítás, ami aztán újabb konflik-
tusokat hozott létre. Ha a kihívások nem túl erõsek, lehetõséget adnak az
adott társadalomnak, hogy mozgósítsa belsõ erõit és válaszoljon azokra.
A helyes válasz föllendülést eredményez, a helytelen pangást vagy vissza-
esést okoz. Mivel sem a kihívások, sem a válaszok nem jósolhatók meg,
ezért egy-egy konkrét társadalom sorsát sem számíthatjuk ki, legföljebb
utólag értelmezhetjük. Biztos azonban, hogy elõbb-utóbb minden civilizá-
ció kimerül, „utat téveszt” és összeomlik. A pillanatnyi helyzet egy meredek
sziklafalat ostromló hegymászó csapattal szemléltethetõ. A hegymászók az
egyes társadalmak. Az éppen kapaszkodók a föllendülés idõszakában van-
nak, a pihenõk biztos helyen erõt gyûjtenek, a szerencsétlenül jártak pedig
halottak, vagy súlyos sérülésekkel hevernek. Ha így van, kérdés, hogy be-
szélhetünk-e egyáltalán fejlõdésrõl. Toynbee úgy vélte, hogy a látszólagos
ellentmondás föloldható.
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7. ábra. Oswald Spengler (1880–1936)
német történész-filozófus
Leghíresebb mûvét, A Nyugat alkonyát
1922–23-ban írta.
„Vajon az olyan alapvetõ és minden szerves
lényre jellemzõ fogalmak, mint születés, halál,
ifjúság, vénség, élettartam a történelemben is
olyan súlyos jelentõségûek, mint a biológiai
életben, csak éppen még senki nem állapította
meg a törvényeiket? Röviden, vajon mindaz,
ami a történelemmel kapcsolatos, nem általá-
nos, élettani õsformákat fejez-e ki?”

Spengler: A Nyugat alkonya

„Gondoljunk arra, hogy egy gépkocsi csak akkor haladhat elõre a vezetõje által választott úton, ha kerekei újabb és újabb köröket leírva
szüntelenül forognak. Amíg a civilizációk szüntelenül magasba emelkednek, majd a mélybe hullanak, és bukásukkal új civilizációt keltenek
életre, könnyen lehet, hogy ugyanebben az idõben valami más, céltudatos és a miénknél magasabb rendû vállalkozás rendíthetetlenül halad
elõre a maga útján. Lehet, hogy az isteni gondoskodás a civilizációk bukásával járó szenvedések és a szenvedések keltette új ismeretek ré-
vén viszi elõre a világot a haladás útján. Ábrahám egy haldokló civilizációt otthagyva menekült idegen földre…”

Toynbee: Civilization on trial (1948)

KIHÍVÁSOK

→ populációdinamika XXVI.3.1.

← megküzdési stratégiák XVIII.5.3.

→ determinált, de megjósolhatatlan folya-
matok XXX.1.

→ az égbolt mint „virágoskert” (Herschel)
XXVIII.2.1.

→ Lamarck fejlõdésképe XXVII.1.2.3.

← Mikrokozmosz és Makrokozmosz
V.7.3.

← homeosztázis XVIII.1.3.

→ Gaia-elmélet XXVI.4.3.



A biológia egyik ága, a XX. század elejétõl kibontakozó genetika is ha-
tott a társadalomtudományokra. Richard Dawkins (1941–) angol evolú-
cióbiológus vetette föl, hogy a testi tulajdonságokat megszabó génekhez
hasonlóan beszélhetnénk a társadalmi szokásokat meghatározó mé-
mekrõl is. (Mimézis görögül utánzást jelent.) Más-más mém felelne a di-
vatáramlatok, a politikai nézetek, a sportágak vagy a vallási rítusok for-
máiért. A mémek szerinte ugyanúgy terjedhetnek vagy visszaszorulhat-
nak, mint a gének, aszerint hogy mennyire sikeresen terjesztik önmagu-
kat az õket hordozó emberi elmék sokaságában. Dawkinshoz hasonlóan
Dan Sperber (1942–) francia antropológus is biológiai hasonlattal írja le a
társadalmak változásait, az egyes szokások terjedését a járványokéhoz
hasonlítva. A nemzedékrõl nemzedékre átadódó génekkel szemben a
mémek egy csoporton belül (horizontálisan) is gyorsan terjednek, például
a sajtó, a tévé vagy a világháló révén. Míg a kórokozók génjeit (illetve anti-
génjeit) immunrendszere segítségével rostálja meg a szervezet, a méme-
ket az értelem szûrõjén át fogadja be vagy utasítja el. A mémek átadásá-
nak módját, a társadalmat szervezõ kapcsolatok átrendezõdését ezért
Sperber szerint nem magyarázhatjuk pusztán biológiai szabályokkal, a
(kognitív) pszichológia segítségét kell igénybe venni. Dawkins és Sperber
elmélete nem harmonikus egészként, hanem tulajdonságok folyton válto-
zó mozaikjaként láttatja a társadalmat.

Az emberi kultúrák nem csak életciklusaik és küzdelmeik miatt hasonlí-
tanak az élõlényekre. A XX. század elsõ felétõl egyre többen ismerték föl,
hogy az élõlények szaporodásához hasonlóan a társadalmak növekedésé-
nek is fizikai és biológiai korlátai vannak. Ez az ökológiai fölismerés ala-
posan megingatta azt a hagyományos világképet, amely a fejlõdést csak föl-
halmozódás, mennyiségi gyarapodás mellett tudta elképzelni. A mai mély-
ökológiai irányzatok és a fenntartható fejlõdés programjai ezért olyan utat
keresnek, amely tiszteletben tartja a természet kereteit, és mennyiségi nö-
vekedés helyett minõségi változásokat szorgalmaz. E változtatásoknak ha-
tározott célja van: olyan társadalom létrehozása, melynek tagjai egymással
is és az õket fenntartó környezettel is összhangban élnek.
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8. ábra
Reiner Nooms: A Raam-kapu
A szélmalmok a holland nép jelképévé vál-
tak. Annak a hõsies és tudatos küzdelem-
nek voltak az eszközei, melyet a tenger
rendszeres elöntésére mint kihívásra adott
válaszként a németalföldi társadalom.

GÉNEK ÉS MÉMEK

→ az „önzõ gén” XXVII.5.1.

← az immunrendszer XVIII.4.2.

→ horizontális génátadás (baktériumok)
XXIII.3.2.3.; XXIX.2.3.

← meggyõzés, propaganda XVII.3.3.3.

A NÖVEKEDÉS KORLÁTAI

→ fenntarthatóság XXVI.5.3.

← biológiai összhang (Cuvier) X.5.1.



1.7. Evolúció és teológia

A XIX. századtól a társadalmi és a természeti evolúció gondolata párhuza-
mosan, egymást erõsítve terjedt. Ez kihívást jelentett mind a természettu-
dósok, mind a filozófusok és teológusok számára. Az evolúciós elméletek
megingatták a természetrõl és emberrõl alkotott hagyományos képet. Dar-
win, Freud és Marx tanítása látszólag választásra kényszerít: vagy van te-
remtõje a világnak, vagy önfejlõdése útján bontakozott ki; vagy Isten al-
kotta saját képmására az embert, vagy az állatvilágból származunk.

A teológia és a (természet)tudományok egyik lehetséges viszonya a szem-
ben álló versengés. Ekkor egymás ellenfeleiként, riválisokként jelennek
meg, ahogyan az például a Darwint követõ Haeckel és a korabeli egyház
összecsapásában látszott. E viták során mindkét oldalról túllépték saját ér-
vényességi területük határait. Egyes teológusok úgy vélték, hogy a Biblia szó
szerinti olvasatából természettudományos ismeretek is következnek. A ve-
lük vitázó biológusok pedig azt hitték, minden folyamat visszavezethetõ (re-
dukálható) a biológiai szervezõdés szintjére vagy akár az atomok mozgására
(az ismeretelméleti redukcionizmus hibája). Az ilyen típusú vitákat ma fõ-
ként a „kreacionista” (a Bibliát szó szerint értelmezõ) vallási csoportok és
néhány redukcionista szemléletû kutató éleszti újra.

A kiegészítõ versengés jellegû kapcsolatban a természettudományosan
(még) megmagyarázhatatlan jelenségeket, tudásunk fehér foltjait igyekez-
nek a teremtõ Istenre hivatkozva eltüntetni. Így például a kozmosz keletke-
zése vagy új fajok hirtelen létrejötte Isten mûve lenne, az ismert folyamatok
azonban kizárólag a természet törvényei szerint zajlanának. Ezt a magya-
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9. ábra. Kõszobrok a Húsvét-szigeten:
egy utat tévesztett civilizáció emlékei
A Csendes-óceánban fekvõ Húsvét-sziget
több ezer kilométerre fekszik minden la-
kott területtõl. 800 körül népesítették be
polinéz hajósok. A pollenmaradványokból
tudjuk, hogy a szigetet ekkor még gazdag
szubtrópusi erdõség borította. A betelepü-
lõk – valószínûleg néhány család – földmû-
velésbõl és halászatból éltek, számuk né-
hány száz év alatt elérhette a 15-20 ezret is.
Tagolt törzsi társadalom jött létre, versengõ
klánokkal, gazdag kultikus szokásokkal.
A fát sokoldalúan hasznosították: ebbõl
épültek hajóik, fûtöttek vele (télen a hõmér-
séklet 10 oC alá is süllyed), máglyán égették
el halottaikat, és fából készült síneken szál-
lították a partra híressé vált hatalmas kõ-
szobraikat, a moaikat is. A moaik a klán
hatalmának jelképei, s egyúttal kultikus te-
metkezési helyek is voltak. A klánok mind

nagyobb kõszobrok fölállításával vetélkedtek (a legsúlyosabb 12 tonnás volt, de a bányában találtak egy 270 tonnás elszállítatlan tömböt
is). Az erdõk kipusztítása után az õslakók végképp elzárták magukat a külvilágtól, megszûnt a nyílt tengeri halászat lehetõsége, az ültetvé-
nyek talaját lemosta az erózió. A szûkülõ életlehetõségek harcokhoz vezettek, a versengõ klánok ledöntötték egymás kõszobrait. Elõfordult
az emberevés is. Amikor 1722-ben egy holland hajós „felfedezte” a szigetet, az egykori civilizációnak már csak romjait találta. A behurcolt
betegségek és a rabszolgavadászat után 1872-re az õslakosokból mindössze 111 fõ maradt, a sziget pedig kopár, füves területté vált.

„Az elszigeteltség valószínûleg arra is magyarázatot ad, hogy e társadalom sorsa miért kelt bennünk erõsebb érzéseket, mint a többi tör-
ténelem elõtti társadalomé. A Húsvét-sziget és a mai Föld bolygó közti párhuzam hátborzongatóan magától értetõdik. ... Az õ hazájuk épp-
úgy magában áll a Csendes-óceánban, mint a mi Földünk a világûrben. … Még ha esetleg nem gondoljuk is meg tudatosan, elkerülhetetle-
nül éreznünk kell, hogy ami velük történt, az könnyen lehet a mi történetünk mítoszba illõen frappáns elõképe, egy tanmese, amely bemu-
tatja jövõnk eshetõségei közül a lehetõ legrosszabbat. … Reményre az ad okot, hogy nekünk módunkban áll saját viszonyainkat és
lehetõségeinket összevetni az övékkel” – írja a Húsvét-sziget történetérõl J. Diamond az Összeomlás címû könyvében. Szerencsére nem
csak rossz példák vannak, hiszen más csendes-óceáni szigetek közösségei okosabban reagáltak az erõforrások kimerülésének kihívására,
és tartós, fenntartható életmódot alakítottak ki.

→ az ember származása (Darwin)
XXVII.2.; XXIX.4.2.

SZEMBEN ÁLLÓ VERSENGÉS

← bibliakritika V.6.1.

→ intelligens tervezettség vitája XXVII.3.3.;
XXX.2.3.



rázattípust – a „hézagpótló istent” – joggal vetik el a természettudósok,
arra hivatkozva, hogy a hiányzó tudományos magyarázatot elõbb-utóbb
meg fogják találni, nincs tehát szükség egy ilyen Lény föltételezésére. Teo-
lógiai szempontból is hibás ez a hozzáállás, mert Isten nem lehet egy a sok-
féle ható tényezõ közül, hanem fölöttük áll (transzcendens).

Mindenféle vitát eleve kizárunk, ha kijelentjük, hogy a tudományok és a
vallás más nyelven beszél, nincs köztük semmiféle kapcsolódási pont. Így
érvelt például a fizikus Max Planck, szerinte vallás és tudomány nem állhat
ellentétben, mert a tudomány azt mondja meg, milyen a világ, a vallás pe-
dig azt, hogy milyen legyen. A tudomány eszerint tényeket közöl, a vallás
nyelve viszont Istennel és az emberi közösséggel való kapcsolattartás, meg-
szólítás eszköze (imádság, igehirdetés). Egy prófécia igazsága például nem
ellenõrizhetõ úgy, mint egy tudományos hipotézisé. A hipotézis egy jövõbeli
állapot valószínûségét adja meg, a prófécia viszont helyzetfölismerésre,
változtatásra szólít fel, így – éppen akkor, ha beteljesül – eredménye megjó-
solhatatlan lesz. Ez az álláspont tiszteletben tartja az egyes (természet)tu-
dományok és a teológia önállóságát, ugyanakkor lehetetlenné teszi köztük
a párbeszédet. Holott a párbeszédre szükség volna, hiszen egyrészt a vallás
nyelve is tartalmaz tényszerû kijelentéseket, másrészt a tudományok mû-
velõit is meggyõzõdésük, hitük vezeti munkájuk során.

A párbeszéd egyik lehetõségét a filozófia mint közvetítõ kapocs kínálja.
A párbeszédkapcsolatban a különféle tudományok – köztük a teológia –
nem kívánják kizárni egymást, hanem az egyik igyekszik segíteni, megala-
pozni a másik törekvéseit, anélkül, hogy összeolvadnának, vagy egyik a
másik fölé próbálna kerekedni. Egy lehetõséget, Teilhard de Chardin világ-
leírását mutatja be a következõ fejezet.

1.8. Az Alfától az Ómegáig

Az emberi történelem tanulmányozói többnyire bölcsészek vagy közgaz-
dászok voltak. Pierre Teilhard de Chardin francia jezsuita szerzetes vi-
szont az õslénytan területén vált ismertté. Chardin számára mind a termé-
szeti, mind az emberi evolúció szó szerint kézzelfogható tény volt. Ezért
olyan megoldást keresett, mely az emberi történelmet a kozmikus evolú-
ció részeként láttatja. A fejlõdés szerinte egyirányú, visszafordíthatatlan
folyamat, azonban nem egyenletes: idõnként minõségi változás szakítja
meg. E pontokon – amilyen például az élet keletkezése vagy az emberi tu-
dat létrejötte volt – a kis változások váratlan, új távlatokat, lehetõségeket
nyitnak meg. Az egész fejlõdés kezdõpontját Alfának, célt adó végpontját
Ómegának nevezte el (a görög ábécé elsõ és utolsó betûi alapján), s e két
pontot a teremtõ és személyes Istennel azonosította. Az evolúció folyamatá-
ban fontos szerepe van a véletleneknek is, de a véletlenek – egy vak ember
tájékozódásához hasonlóan – szintén irányítottak, végsõ soron célt követ-
nek. „Az evolúció tapogatózásában bámulatos módon társul a nagy szá-
mok vak fantáziája a célravezetõ, pontos eligazodással” – írja.

Az evolúció – és ennek részeként az emberi történelem is – Chardin sze-
rint a mind összetettebb formák felé fejlõdik (a negatív entrópia, azaz a
rendezettség-felhalmozódás irányába). Az összetettség nem egyszerûen sok
elem kapcsolatát jelenti, hanem azt is, hogy minden elem egyetlen központ
köré szervezõdik. Így például a sejtben sokféle molekula mûködik együtt a
sejt egésze érdekében, a szervezet a sejteket és szerveket integrálja. Az em-
berrel a fejlõdés eljutott a tudatig, de nem áll meg az egyéni öneszmélõdés-
nél, hanem új és új formákat ölt: létezik társadalmi, gazdasági, erkölcsi és
vallási fejlõdés is. E fejlõdés tengelye az ember, központja pedig a személyes
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„HÉZAGPÓTLÓ ISTEN”

→ a Naprendszer keletkezése XXVIII.1.3.

← „Kettõs igazság” (Averroes) V.4.3.

→ Én és Te (Buber) XIX.2.2.

← meggyõzés, propaganda XVII.3.3.3.

PÁRBESZÉD

→ „teremtésvédelem” XXVI.6.3.

IRÁNYÍTOTT EVOLÚCIÓ

← forradalmak (Marx) XIX.1.5.

→ pontozott egyensúly XXVII.3.3.

→ káosz és történelem XXX.1.

← Aquinói Tamás a véletlenekrõl V.5.4.

→ negentrópianövekedés XX.3.4.

→ önszervezõdés XX.3.2.; XXVII.5.3.



Isten. Csak Isten személyessége biztosítja, hogy
az ember ne egy arctalan kollektívumba, ne a
Madách által leírt falanszterbe tagolódjon be,
hanem ellenkezõleg: az egyesülés során kibon-
takoztathassa a benne rejlõ egyéni képessége-
ket, lehetõségeket. „Az emberi szövetet az önzés
keményíti meg és teszi semlegessé. Az Egyesü-
lés különfélévé alakít, differenciál” – írja
Chardin (Vázlat egy személyes Világegyetem-
rõl). Az ember szerepe a Földön olyan, mint az
idegrendszeré egy élõ szervezetben. Vállalnunk
kell az evolúció irányítását, szabályozását, de
ezt nem tehetjük kényünk-kedvünk szerint, ha-
nem csak az Egész javára, kiteljesedése érdeké-
ben. E folyamathoz szükség van egyéni és csoportos érdekeink legalább
részleges föladására, ami gyakran ellenkezést szül és fájdalmas konfliktu-
sokhoz vezet.

Chardin világmagyarázatában döntõ pont az Ómega, a folyamatok kö-
zös célja, Krisztus. Õ valóságos és állandó, ahogyan az úti cél is valósá-
gos és állandó az utazó számára, ám e hasonlat értelmében egyúttal
részt is vesz a világ változásaiban mint irányadó és lehetõség. A teremtés
tehát – a teremtmények számára – idõben bontakozik ki, nem egyszeri
esemény, hanem folyamat. A célt követõ (teleologikus) kozmosz fontos
jellemzõje a romolhatatlanság. Bár az egyedi dolgok – emberek, épüle-
tek, államok, nyelvek – romlandók, pusztulás helyett helyesebb átalaku-
lásról beszélni. Például a sejtek irányított halála vezet az egyedfejlõdés-
hez, az egyedek halála pedig a fajfejlõdéshez. Önmagában semmilyen
eredmény nem állandó, de végsõ soron minden hatás a kibontakozást
segíti, ezért maradandó.

„A világot mozdulatlannak képzelõ szemléletmódban … az elemek egy-
ségbe-csoportosulása elõbb-utóbb szükségképp magával hozza ennek az
egységnek a szétesését. De nem így van már az olyan Kozmoszban, amely a
folyton növekvõ központosulás felé tart: akármily összetett is, mindaddig
szétszedhetetlen marad, amíg az idõ nyila nem fordul vissza. A romolhatat-
lanság már nem az egyszerûséghez kötõdik, hanem pusztán a visszafordít-
hatatlansághoz.” (Vázlat egy személyes Világegyetemrõl)
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10. ábra. A megismerés útjai Chardin
szerint
A megismerõ ember két irányt követhet.
A lefelé mutató nyíl a tudományok hagyo-
mányos útja. Ezt követve az ember az
összetett dolgokat elemeire bontja (analí-
zis), a folyamatok okát és eredetét keresi.
E nyíl mentén, egyre táguló körökben sokáig
(talán végtelenül sokáig) haladhatunk, míg
a teremtéshez, a tér- és idõbeli kezdethez
közelítünk (Alfa-pont, kezdet).
A másik irányt követve, a felfelé mutató nyíl
mentén gondolkodásunk az elemi egységek
rendezõdési elveit kutatja (szintézis), a folya-
matok célját és értelmét keresi (Ómega-pont).
Míg az alfa-irány személytelen, elvont isme-
rethez vezet, az Ómega-pont felé haladva tu-
dásunk személyessé válik, míg eljut a világ-
ban megtestesült Isten-személyhez, Krisztus-
hoz. Chardin szerint mindkét fajta tudásra
szükségünk van: egyik a világ gazdagságát és
mûködési módját, a másik értelmét és a fo-
lyamatok irányát mutatja meg.

11. ábra
a) Pierre Teilhard de Chardin (1881–
1955) francia teológus, filozófus és
paleontológus
Apja amatõr természetbúvár volt. A fiatal
Chardin jezsuita iskolákban, késõbb rend-
tagként tanult fizikát, geológiát, kémiát,
paleontológiát és teológiát. Az I. világhá-
ború elõtt a párizsi Természetrajzi Múze-
umban volt paleontológus, 1923-tól több
megszakítással Kínában kutatott, ahol föl-
fedezték a Sinanthropus maradványait.
Tudományos munkásságával párhuzamosan
írta könyveit, melyek nyomtatásban csak ha-
lála után jelenhettek meg. Ezekben sajátos
metaforákat, a természettudományok és a
teológia elfogadott fogalmaitól különbözõ
nyelvet használ. Ezért bár írásai mindig szug-
gesztívek, nehezen bizonyíthatók vagy cáfol-
hatók, így a tudományos közvélemény több-
nyire elutasította következtetéseit.
b) Teaszállító klipperek (vitorlások)
versenye az Atlanti-óceánon 1867-ben
Chardin nyomán a száguldó közlekedési
eszközök megfigyelõihez hasonlíthatjuk a

biológiai evolúció és az emberi történelem tanulmányozóit. A hajók esetén biztosak lehetünk abban, hogy volt tervezõjük és van céljuk is,
bár a megfigyelés pillanatában egyiket sem láthatjuk. Ugyanezt a következtetést sugallja az evolúció tendenciáinak tanulmányozása is.

a) b)

← Isten személyessége V.2.1.

ROMOLHATATLANSÁG

→ apoptózis XXIII.3.5.

→ szelekció és fajfejlõdés (Darwin)
XXVII.2.

← nyílt rendszerek fejlõdése XX.3.4.



Chardin tanítását természettudósok és teológusok is bírálták. Sok bio-
lógus számára megalapozatlannak tûnt bármilyen cél föltételezése az evo-
lúció során. Hittudósok szerint megkérdõjelezhetõ Chardin fejlõdésbe ve-
tett optimizmusa, hiszen a Bibliában leírt eszkathónt pusztító erõk megje-
lenése vezeti be, amit nehéz összeegyeztetni a Krisztusban egységesülõ
pozitív folyamattal. Bár Chardin filozófiája nem vált „hivatalos” egyházi ta-
nítássá, nagy hatást gyakorolt nemcsak teológusokra, hanem például a
zöld mozgalmak gondolkodóira is.

12. ábra. Jacques Maritain (1882–1973) francia
teológus, az újskolasztikus irányzat (neotomizmus)
kiemelkedõ alakja
1913-tól a párizsi Institut Catholique tanára, ahol „tomista
köröket” – Aquinói Tamás filozófiáját követõ csoportokat –
szervezett. A katolikus megújulási törekvések, a II. vatikáni
zsinat egyik elõkészítõje volt. Felesége halála után
Toulouse-ban, egy szerzetesközösségben élt haláláig. Utolsó
könyve, A garonne-i paraszt (Le paysanne de la Garonne,
1966) magyarul is olvasható.

A római katolikus egyház egyik meghatározó filozófiai irányzatává a XX.
század elejére Aquinói Tamás tanításának megújítása, a neotomizmus
vált. A skolasztika hagyományait követve a tudományokat is rangsorba, hi-
erarchiába rendezték. A történelem fontos helyet kapott, de nem a legfon-
tosabbat. Ügyeltek arra, hogy ami múlandó, esetleges, azt ne helyezzék az
kinyilatkoztatott igazság, az örök törvény elé. „A történelem nem az abszo-
lútum, a levés nem az örök törvény…, de megkívántatik tõlünk, hogy a le-
vésben és állandóan változó feltételeiben felfedezzük a rendet” – írta a neo-
tomizmus egyik képviselõje, Jacques Maritain. Így folytatja, a történelem
irányát, értelmét és az egyén szerepét elemezve:
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OPTIMISTA TELEOLÓGIA

teleológiaellenesség:

← Fabre XVI.4.2.

→ Darwin XXVII.2.1.

← Schopenhauer XVII.1.4.2.

NEOTOMIZMUS

← „a filozófia a teológia szolgálólánya”
V.5.2–3.

„Aki azt tekinti a maga számára az elsõ parancsolatnak, hogy a történelemmel együtt haladjon, vagy a történelmet elõbbre vigye és
tréncsapatjával együtt meneteljen, az egyben arra is kötelezi magát, hogy minden cinkosával is együtt masírozzon. Ezzel azonban rendkívül
vegyes társaságba kerül.

Mi azonban nem a történelem munkatársai vagyunk, mi Isten munkatársai vagyunk.
Ha azonban az ember távol kívánná tartani magát a történelemtõl, az annyit jelentene, hogy a halált keresné. Az örökkévalóság sem tart-

ja magát távol az idõtõl, hanem felülrõl uralkodik rajta. Hatnunk kell a történelemre, amennyire képesek vagyunk erre, feltéve, hogy elsõ-
sorban Istent szolgáljuk; bele kell azonban nyugodnunk abba, hogy a történelem gyakran ellenünk alakul (Isten ellen ugyanis sohasem ala-
kul). Ugyanígy e világi létünk szempontjából sem az a legfontosabb, hogy a történelemben sikert érjünk el (ami sohasem tartós), hanem az,
hogy ma a helyünkön legyünk (ami a történelembõl kitörölhetetlen).”

Jacques Maritain: Vallás és kultúra. Részlet (1936)

Kérdések, problémák

1. Elemezzük az alábbi folyamatokat abból a szempontból, hogy ismétlõdõek vagy megismételhetetlenek-e! Me-
lyik tekinthetõ történeti vagy történelmi folyamatnak?
• A Magyar Királyság létrejötte.
• A fenolftalein pirosra színezõdése nátrium-hidroxid hatására.
• A holdfázisok.
• A holdfogyatkozások idõpontjai és helyszínei.
• A Badacsony hegy mai formájának kialakulása.
• A jövõ évi sakkvilágbajnok mérkõzéseinek lefolyása.
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2. Az alábbi idézet N. Machiavelli itáliai reneszánsz gondolkodó egyik mûvébõl való.
„Régi szokás, és nem mindig helyénvaló, örökké dicsérni a rég múlt idõket és kárhoztatni a jelenkort, és nem
csupán a történetírók mûveibõl ismert õsi idõket tekinteni példának, hanem azokat is, melyeket az öregek if-
jabb éveikben éltek át. És amikor ilyen hamis nézettel találkozom – mert legtöbbször hamis ez a felfogás –,
mindig rájövök, milyen tényezõk okozzák az efféle csalódást.
Azt hiszem, mindenekelõtt az, hogy nem kapunk teljes képet a rég volt dolgokról: a történetírók legtöbbször el-
hallgatják azt, ami szégyent hozna arra a korra, viszont dicsõítenek és felnagyítanak mindent, ami becsületét
növelheti. A legtöbb krónikás ugyanis annyira a gyõztes fél szolgálatába szegõdik, hogy dicsõségének felnagyí-
tása érdekében nem csupán a gyõztes kiváló tetteit magasztalja égig, hanem az ellenségét is, így aztán bármi
történik a gyõztes vagy vesztes országában, csodálatot ébreszt bennünk a személyek és a kor iránt, és az em-
ber kénytelen mindkét felet magasztalni és becsülni.”

Niccolò Machiavelli: Beszélgetések Livius elsõ tíz könyvérõl

3. Hegel szerint az „ész csele” irányítja indulatainkat és akaratunkat, Schopenhauer szerint viszont éppen az ész
az „önmagában tompa és vak akarat” eszköze (lásd a XVII. fejezetben). Kinek adnánk igazat a vitában?

4. Hegel történelemfilozófiája nagy hatást gyakorolt Madách Imrére is. Hegel optimizmusát azonban Az ember
tragédiájában sötét kétségek és keserû humor (Lucifer) váltja fel. Mivel magyarázható a különbség?

5. Hegel és Marx szerint a „mennyiségi változások minõségibe csapnak át”. Elemezzük ebbõl a szempontból az alábbi
eseteket, megvizsgálva, hogy milyen hatás(ok) folyamatos változása és miért vezet el az „átcsapási pontig”!
• a be- és kilégzés váltakozásának szabályozása (XVIII. fejezet),
• szén-tetraklorid (víznél nagyobb sûrûségû apoláros folyadék) adagolása egy víz-benzin keverékhez (IX. fejezet),
• a nyomás fokozatos csökkentése egy katódsugárcsõben (XI. fejezet),
• metán-levegõ elegy lassú melegítése (IX. és XII. fejezet),
• a szélrendszerek irányának megváltozása, miközben az Egyenlítõtõl az Északi-sarkpont felé haladunk

(VIII. fejezet).

6. „A történelem maga az Utolsó Ítélet”. Összhangban van-e ez a sommás megállapítás Augustinus szemléletével?
Egyetértett volna-e vele Fiorei Joachim vagy Giambattista Vico?

7. Marx kérlelhetetlen vallásellenessége ellenére az általa elképzelt kommunista társadalom sok szempontból
hasonlít a zsidó vagy keresztyén eszkathónhoz, a „Mennyországhoz”. Mi a hasonlóság, és mik a fontos különb-
ségek?

8. „Azt tudjuk, amit magunk csinálunk” – hirdette Vico. Valóban mindig tisztában vagyunk-e azzal, hogy mit és
mi célból teszünk? (Lásd például Freud tanítását a XVII. fejezetben).

9. Hasonlítsuk össze Maritainnek a történelemrõl vallott fölfogását Aquinói Tamás idõrõl és örökkévalóságról
szóló idézetével (V.5.4. fejezet)! Hogyan eleveníti föl Maritain a középkori gondolatot, mit tesz hozzá?

10. Elemezzük a Húsvét-sziget történetét Toynbee szemszögébõl! Mik voltak a kihívások, melyekkel a sziget lakói-
nak szembe kellett nézniük? Mely válasz vagy válaszok bizonyultak hibásnak?

11. Elemezzük a Húsvét-sziget történetét Dawkins elmélete alapján! Mik voltak az egyes „mémek”, és miért terjed-
tek el? (Például mi lehetett a moai szobrok állításának oka, s miért hagytak föl vele?)



2. „E kort nekem kell újjá teremteni”

2.1. Az egyén felelõssége

Hegel és Marx filozófiai rendszereiben a történelem mozgatóerõi emberfeletti-
ek, a történelmi események tömegjelenségek, az egész folyamat pedig akara-
tunktól független erõk következménye. Az egyén döntési szabadsága eszerint
abban áll, hogy fölismeri-e és követi-e a „kor szavát”. E világlátással szemben
több ellenérv is fölmerült. Egyrészt pusztán a tapasztalatok alapján nehéz be-
látni, hogy a történelem csakugyan valamilyen célt követ. Egy nép, csoport
vagy társadalmi berendezkedés sikeres elterjedésérõl állíthatjuk ugyan, hogy
„be kellett következnie”, ám ez a magyarázat többnyire utólagos, és ezért nem
meggyõzõ. A „mindig a gyõztesnek van igaza” elv logikailag is hibás, hiszen ha
a gyõztes igazát gyõzelmével indokolja, a gyõzelem tényét pedig azzal. hogy
„igaza volt”, akkor körben forgó okoskodást követ. Ráadásul a gyõzelmek idõ-
legesek, „a hatalom birtokosainak öntelt tervezése a történelem vélt totális is-
merete alapján katasztrófákban hiúsul meg” – írja Jaspers. Valójában nem is
várható, hogy a történelem egészét egyetlen elmélet magyarázni tudja, hiszen
az elméletek érvényessége részleges, a történelmi eseményekben pedig – vég-
sõ soron – a világ teljessége nyilvánul meg.

Ezért a hegeli világlátással egyidejûleg, rá mintegy válaszként más szemlé-
letmód is kibontakozott. Az egzisztencializmus képviselõi szembefordul-
tak a „Világegész” romantikus elképzelésével, ami a történelem magyaráza-
tából éppen a sajátosan emberi vonásokat: a szabad egyéni döntéseket
hagyta ki. Az egzisztencialisták szerint döntéseink nem vezethetõk le valami-
lyen általános törvényszerûségbõl (például az „osztályérdekbõl”). A helyzet
fordított: magunk szabjuk meg világlátásunkat. Jean-Paul Sartre francia fi-
lozófus szavaival: az ember „szabadságra ítéltetett lény”.

Az egzisztencialista filozófusok egy része, így Sartre is ateista volt. Õk úgy vél-
ték, az ember maga hozza törvényeit. „Az ember minden támasz és segítség
nélkül kénytelen percenként kigondolni az embert” – írja Sartre. Más filozófu-
sok, mint Kierkegaard, Jaspers és Buber, mélyebb és õszintébb hitet vártak at-
tól, hogy Isten és ember közvetlen, személyes kapcsolatából indultak ki. A sze-
mélyes kapcsolattal a hívõ mintegy „kilép a történelembõl”, azaz elhagyja a pro-
fán (kronologikus) idõt, és átlép a „szent idõbe”. Aki például advent idején a
Megváltó születésére vár, az nem egy kétezer éves történetre emlékezik, hanem
az események részeseként valóságosan jelen van a várakozásban, kortársa az
isteni eseménynek. Az egyidejûség egyúttal azt is jelenti, hogy azonosulunk a
fölidézett személyekkel, így érthetjük meg õket s bennük – mint egy tükörben –
magunkat is. „Ha olvasod Isten igéjét, ha látni akarod magad a tükörben… ne
feledkezzél meg egyre akként szólni önmagadhoz: nekem szólnak, rólam be-
szélnek itten” – írja Kierkegaard (Önvizsgálat).
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KÖRBEN FORGÓ ÉRVELÉS

← az érvelés hibája III.11.3.2.

→ korlátozott érvényességû elméletek
XIX.3.5.

EGZISZTENCIALIZMUS

TÁMASZNÉKÜLISÉG

← Szent és profán idõ (Eliade) I.1.1.

AZONOSULÁS

← önismeret (Kálvin) V.6.2.

← idõ és emlékezet (Augustinus) V.3.3.

13. ábra. Sören Kierkegaard (1813–1855) (ejtsd:
Kjerkegor) dán filozófus
Jómódú polgári családban született. Teológiát tanult, de
nem lett lelkész, mert a „hivatalos” evangélikus egyházi
tanítással s fõként a hitélet külsõségesnek érzett gyakor-
latával nem tudott megbékélni. A filozófiában legfõbb el-
lenfelét Hegelben látta, kinek hatása ekkoriban vált ural-
kodóvá a német nyelvterületen. Kierkegaard magányos,
különc fiatalember volt, sok munkáját álnéven jelentette
meg. Szélesebb körben csak halála után, a XX. század
elején figyeltek föl munkásságára.



Az egzisztencializmus irányzata látszólag szemben áll a természettudomá-
nyos világlátással, hiszen tagadja egy átfogó és elvont elmélet, „világegyenlet” le-
hetõségét. Valójában éppen a XX. század természettudománya mutatta meg,
hogy az egyes elméletek hatóköre korlátozott, sem önmagukban, sem együtte-
sen nem magyarázhatnak minden jelenséget. Jaspers így fogalmazza meg a le-
vonható filozófiai következtetést: „A világ lezáratlan, perspektívában szétszag-
gatott a megismerés számára, mert nem vezethetõ vissza egyetlen elvre. A világ-
lét egészében nem tárgya a megismerésnek” – írja (A történelem, 1950).

Ha azonban nézõpontot váltunk, és csak a szubjektum szempontját fo-
gadjuk el érvényesnek, nem esik-e szét összefüggéstelen pillanatokra maga
a történelem, sõt saját egyéni életünk is? Fenntartható-e így a történelem
céljára és értelmére vonatkozó kérdés? Igen, de csak akkor, ha ezt a célt
nem a történelem valamely kívánatos végállapotában keressük, hanem ab-
ban a lehetõségben, amelyet kinek-kinek az adott pillanatban fölkínál.
„A történelem… az isteni lét nyilvánvalóvá válásának a helye”, egyúttal „an-
nak nyilvánvalóvá válása, hogy mi az ember, mivé lehet és mire képes” –
írja Jaspers. „A világlét nem magában való, hanem benne – tartósan és
sokértelmûen – történik az isteni beszéd, mely csak történelmileg, a pilla-
natnyi általánosítása nélkül válik egyértelmûen egzisztenciává.”

2.2. A személyesség mint kapcsolat

Kierkegaardhoz hasonlóan Martin Buber is a szubjektumból, az „én” ta-
pasztalatából indult ki. Buber fölismerése az, hogy saját személyemet, az
„én”-t nem tudom önmagában fölfogni: mindig valamihez vagy valakihez vi-
szonyítom. Az Én-Te viszony alapvetõen különbözik az Én-Az viszonytól.

A tudományok hagyományos megközelítése az Én-Az kapcsolat. Ekkor a
vizsgált jelenségtõl vagy személytõl elkülönülünk, azt (õt) objektíven, „tárgy-
ként” szemléljük vagy alakítjuk. Így viselkedik például egy mûtétet végzõ se-
bész, egy falat építõ kõmûves vagy egy tervrajzot tanulmányozó mérnök. Ab-
ban a világban, melyet az Én-Az szemlélettel lá-
tunk, minden részletben, így az emberi tettekben is
az okság és az idõbeliség elve uralkodik.

Az Én-Te viszony ezzel szemben olyan találkozás,
melyben két személy kölcsönösen hat egymásra. Ha
ezt a találkozást „kívülrõl”, egy objektív szemlélõ
szemszögébõl nézzük, azt látjuk, hogy e kölcsönha-
tások körkörösek és vég nélküliek, ezért eredmé-
nyük megjósolhatatlan. Ezzel a kapcsolat túllép a
tudományos leírhatóság körén. Az Én-Te viszony-
ban állók ezt úgy élik meg, hogy nem uralkodik raj-
tuk az okság, ezzel mintegy kiléptek az idõbõl is. Az
„örök pillanat” élményében lehet része például a sze-
relmeseknek, anyának és gyermekének, de tágabb
értelemben ehhez hasonló lehet „találkozásunk” egy madárral vagy tájjal is.
Buber Isten és ember kapcsolatában látja e viszony legtisztább megnyilvánu-
lását: aki Istennel beszél (imádkozik), az mindig Hozzá szól, sohasem Róla.

E két szemléletmód kizárja, de ki is egészíti egymást. Buber szerint fi-
gyelmünk ingamozgást követ. A találkozások emlékezetes pillanatait
(Én-Te viszony) a figyelem objektív (Én-Az szemléletû) szakaszai követik,
ami ismét átvezethet egy új, tartalmasabb Én-Te kapcsolathoz. Ilyen fáziso-
kon mehet át például egy állat viselkedésének elmélyült és szeretetteljes
megfigyelése, vagy egy sakkjátszma, melyben a partner szándékára és a
helyzet objektív lehetõségeire felváltva és együtt is figyelnünk kell.
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14. ábra. Martin Buber (1878–1965)
zsidó filozófus-író
Munkáiban feldolgozta a kelet-európai
vallásos zsidó hagyományokat (Haszid
történetek, 1949), és behatóan foglalko-
zott más kultúrák vallási hagyományaival
is (Csuang-Ce, 1910; Kalevala, 1914). Hí-
ressé Én és Te (Ich und Du, 1923) címû
esszéje tette. Buber a cionista mozgalom
tagjaként tevékeny szerepet játszott Izrael
állam létrejöttében, ahol az arab–zsidó
megbékélésért küzdött. Jeruzsálemben
halt meg.

egymást kiegészítõ elméletek:

→ részecske–hullám XXI.4.6.

→ neptunizmus–vulkanizmus XXV.1–2.

← Dalton – Boskovic IX.2.3.

ÉRTELEM A FÖLKÍNÁLT
LEHETÕSÉGEKBEN

AZ IMA SZEMÉLYESSÉGE

ÉN – TE; ÉN – AZ

← fizikai és lelki párhuzamossága
(Spinoza) VII.3.

← idõ és örökkévalóság (Aquinói Tamás)
V.5.4.



A történelemben és az ember egyéni életútja során az Én-Te szabad dön-
tései és az Én-Az determinált útja – a Sors – kiegészítik egymást, Buber me-
taforája szerint „jegyesek”, és „értelemmé ölelik egymást”, azaz utunk értel-
mét csak e két szemléletmód termékeny egységében találhatjuk meg.

Az a meglátás, hogy személyiségünk más személyekkel való kapcsolat-
ban, egyfajta párbeszédben bontakozik ki, hatott a protestáns és katoli-
kus gondolkodókra is (párbeszéd-teológia). Karl Barth református teoló-
gus határozottan elutasította Descartes vagy Nietzsche álláspontját, azt,
hogy egyáltalán létezhetne emberi személy más emberekkel való kapcsola-

ta nélkül. „Aki az embert önmagában, tehát ember-
társai nélkül nézi, az nem látja õt” – írja Ember és
embertárs címû könyvében (1955). Isten úgy alkot-
ta az embert, hogy párbeszédkapcsolatban (dialó-
gusban) találjunk önmagunkra, ennek alapformája
a férfi-nõi viszony. Isten nem eszme vagy törvény,
hanem három személy egysége és szeretetpárbeszé-
de (Szentháromság). Ez hozza létre és tartja fenn az
objektív világot (teremtés, megtestesülés), és egyút-
tal ez az ember és ember közti párbeszéd példája,
mintája is. Így értelmezhetõ a Teremtés könyvének
az a mondata, hogy Isten az embert „saját képére és

hasonlatosságára” alkotta meg. Ez magyarázza azt is, hogy Krisztus, a
„megtestesült Ige” hogyan teremthet kapcsolatot Isten és ember között.

2.3. Isten, ember és történelem

A XX. század nemcsak a látványos tudományos eredmények, hanem az em-
beri magány, szorongás kora is. A vallásos érzés meggyengült, egyrészt azért,
mert a tudomány és technika (látszólag) bármely fölvetett kérdésre választ kí-
nált (így Isten feltételezése fölöslegesnek tûnt), másrészt pedig azért, mert a
tudomány szemszögébõl maguk az emberi kapcsolatok is személytelenné
váltak, ezzel Isten személyessége is szertefoszlott (elõbb puszta „erõként”
vagy „törvényként” látták, majd feloldódott a „természet” fogalmában). A pár-
beszéd-teológia szerint Isten személyvoltának elhalványulása szükségképpen
járt együtt azzal, hogy az embert is egyfajta manipulálható gépnek kezdték lát-
ni, végül tagadták önálló személyiségét, szabad döntéseit is. A magányossá

vált ember nyomasztó élménye az esetlegesség: annak
fölismerése, hogy világban való ittléte talán a puszta vé-
letlen mûve. A szorongást nem valamely konkrét léte-
zõ, hanem éppen a Nemlét, a Semmi, azaz létünk értel-
metlenségének érzése kelti (Heidegger).

Heidegger tanítványa, a katolikus teológus Karl
Rahner szerint a kétségbeesés mellett más lehetõsé-
günk is van: annak felismerése, hogy a végességünkbõl
és esetlegességünkbõl egy magasabb létezõre, Istenre
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„Az okság korlátlan uralma az Az-világban, mely alapvetõen fontos a természet adatainak tudományos elrendezése számára, nem nyomasztja
azt az embert, akinek mozgástere nincsen az Az-világba zárva, hanem újra és újra képes átsiklani belõle a viszony világába. Itt Én és Te szabadon áll
átellenben egymással, kölcsönhatásban, melyet nem foglal magában, és nem is színez semmiféle okság; itt szavatolva látja az ember a saját létét és a
létet. Csak aki ismeri a viszonyt, és tud a Te jelenlétérõl, csak az képes dönteni. Aki dönt, szabad, mert a döntéssel az Arc elé lépett. …

Azt az embert, akinek szabadsága biztos, immár nem nyomasztja az okság. Tudja, hogy halandó élete lényege szerint ingamozgás Te és Az kö-
zött, és mivel tudja ezt, értelmét is sejti. Neki elég, hogy mindig újra átlépheti a szentély küszöbét, melyben megmaradnia nem lehet; sõt, hogy min-
dig újra el kell hagynia, ez számára valamiféle meghitt módon része ezen élet értelmének és rendeltetésének. … Sors és szabadság jegyesek. A sors-
sal csak az találkozik, aki megvalósítja a szabadságot. … A szabad ember lényének nem határa a sors, hanem kiegészítése; a szabadság és sors ér-
telemmé öleli át egymást; s az értelemben a sors – az imént még szigorú tekintet most csupa fény – mint maga a kegyelem, úgy tekint.”

Martin Buber: Én és Te (Bíró Dániel fordítása)

15. ábra. Karl Barth (1886–1968)
svájci református vallástudós
Baselben született, Bernben nõtt fel, teoló-
giát Berlinben, Marburgban, Tübingenben
tanult. 1911-tõl Genfben volt lelkész.

PÁRBESZÉD – TEOLÓGIA

← „gondolkodom, tehát vagyok” VII.3.1.

← „übermensch” XVII.1.5.

→ „teremtésvédelem” XXVI.6.3.

16. ábra. Karl Rahner (1904–1984)
jezsuita teológus és filozófus
Tanulmányait Heideggernél végezte, 1937-tõl
az innsbrucki egyetem dogmatikatanára,
Ausztria megszállása alatt egy bajor faluban
lelkipásztor, majd Münchenben a „keresz-
tény világnézet” professzora. 1962-ben XXIII.
János pápa a II. vatikáni zsinat teológusává
nevezte ki. Rahner mûveiben szorosan össze-
kapcsolódik a teológia – az Istenrõl szóló be-
széd – és a filozófia – az ember lényegérõl szó-
ló tanítás.

A SZORONGÁS FELOLDÁSA

← deizmus VII.6.2.1.

← panteizmus (Bruno) VI.3.3.

SORS ÉS SZABADSÁG

← választott sors (Szondi) XVII.2.3.



következtessünk. Elfogadva ezt a kiindulópontot, a megismerés folyamata sajá-
tos, új értelmet nyer. A legegyszerûbb megismerés is két mozzanatból áll. Az
elsõ a „kinyúlás”, a külvilág felé fordulás, a második a „visszatérés önmagunk-
hoz”. A tárgyismeret és az önismeret tehát elválaszthatatlan: az ember önmagát
is csak a világgal való „párbeszédben” ismerheti meg. A gyarapodó ön- és tárgy-
ismeret során lassan kirajzolódik ezek összefüggõ horizontja, az abszolút léte-
zõ, aki mindezt lehetõvé teszi: Isten. Isten tehát nemcsak tõlünk független, távo-
li lény, hanem egyúttal személyes kiteljesedésünk lehetõsége is. Ha az ember
bármely tett vagy dolog értelmére kíváncsi, mindig annak feladatát (funkció-
ját) keresi mind magasabb egységekben, végsõ soron tehát a lét teljességére
kérdez. Mivel ez Isten, ezért az ember lényege Istennel való kapcsolatában áll.
„Mi az ember?” – a kérdésre nem lehet olyan egyszerû definíciót adni, mint pél-
dául egy növényre vagy ásványra, mert létünk nyitott: nem tény, hanem lehetõ-
ség. A kiteljesedés (Rahner kifejezésével élve: „öntranszcendencia”) képessége
„ingyenes”, azaz a Teremtõ ajándéka, személyes szabadságunkkal együtt, mely
lehetõvé teszi, hogy éljünk vele vagy elutasítsuk azt.

Ha a kiteljesedés egész folyamatát a fizikai (profán) idõben szemléljük,
evolúcióként és emberi történelemként jelenik meg elõttünk, mely eszerint
nem áll ellentétben a keresztény tanítással, sõt következik abból.

2.4. Alaklátás és értelemadás

Azok a filozófusok, akik a szabad döntéseket állították a középpontba,
többnyire elválasztották egymástól a természettudományokat és a szubjek-
tum világát. Ezzel elfogadták, hogy a természettudományok objektívek és
személytelenek, vagy legalábbis mûvelõik erre törekszenek. Polányi Mi-
hály, aki az orvostudományban, a fizikában és a kémiában is jártas volt,
más irányból közelített. Személyes tudás címû könyvében amellett érvelt,
hogy a tudományos elméletek hátterében is személyes döntés, elkötelezõ-
dés áll. A személyesség azonban nem áll ellentétben az objektivitással, sõt
annak elõfeltétele. Ezt az elsõ pillanatra meghökkentõ állítást Polányi az
alaklélektan eredményeibõl kiindulva bizonyította.

Az alaklélektan fõ felismerése volt, hogy a részletek mellett, azzal egyide-
jûleg egy összetett jelenség egészét, a teljes „alakot” is érzékeljük. Hogyan
lehetséges ez, és mi a kapcsolat a kétféle tudás – a részletekre figyelõ és az
egészet látó – között? Polányi szerint a részletek jelek, melyekbõl egy ma-
gasabb szervezõdési szintre, létezõre következtetünk. Így például egy be-
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← önismeret (Kálvin) V.6.2.

ISTEN MINT AZ ISMERETEK
HORIZONTJA

→ értelem és funkció XX.3.4.

← Chardin filozófiája: XIX.1.8.

→ a katolikus teológia és a tervezettségi
érv XXX.2.3.

SZEMÉLYES TUDÁS

← alaklélektan XVI.3.

→ biológiai indikáció XXVI.1.4.

→ szervezõdési szintek XXVI.1.1.

a) b)

17. ábra.
a) Polányi Mihály (1891–1976) magyar fizikus és filozófus
Budapesten született, nagy mûveltségû családban, mely a korabeli tudományos és mûvé-
szi élet egyik központja volt. 1914-ben elvégezte az orvosi egyetemet, de ezzel egy idõben
fizikai-kémiai tanulmányokat is folytatott, doktori értekezését is az adszorpcióval kap-
csolatos vizsgálatokból írta. 1919-tõl Németországban, Karlsruhéban, majd Berlinben
kísérleti fizikusként dolgozott többféle, a fizikát és kémiát egyaránt érintõ témán. A fasiz-
mus elõl Manchesterbe emigrált. 1948-tól figyelme a tudomány általános, filozófiai kér-
dései felé fordult. Legfontosabb mûve, a Személyes tudás: a posztkritikai filozófia felé
(Personal Knowledge) 1958-ban jelent meg. Bár 1919 után már csak látogatóba járt haza,
mindvégig figyelemmel kísérte a magyar történelem viharos eseményeit, és ha kellett, ak-
tívan segített is, mint például az 1956-os szabadságharc bebörtönzött áldozatainak érde-
kében szervezett tiltakozó akcióban. Fia, John C. Polanyi az 1986-os kémiai Nobel-díj ki-
tüntetettje.
b) Értelemadás – a láthatóvá tett betû
Az ábrán látható jelek külön-külön is értelmesek. Ha figyelmünket ezekre irányítjuk (fókuszáljuk), akkor csak nyilat, mosolygó fejet, holdat
stb. látunk. Ha azonban e kis piktogramokat egy nagyobb értelmes egész részeinek tartjuk, hirtelen elõbukkan az „E” betû. Ha egy olyan
szöveget olvasnánk, melyet ilyen furcsa betûkkel írtak, csak járulékosan érzékelnénk a kis rajzokat, mert fokális figyelmünk már nem az
elemek, hanem az egész szöveg jelentésére irányulna.



tegség tüneteit azáltal fogjuk fel, hogy jelentésükre, a betegségre figyelünk,
egy novella betûinek és szavainak jelentése maga a történet, amelyet a be-
tûk és szavak segítségével fölidézünk. Polányi járulékos tudásnak nevezi a
jelek észlelését, az összpontosító (fokális) tudás tárgya pedig az a létezõ
– például jelenség, személy –, amelyre vagy akire ezek a jelek utalnak. (A fo-
kális elnevezést magyarázza, hogy ez áll a figyelem gyújtópontjában, fóku-
szában.) Ha figyelmemet elvonom az egészrõl, és a részletekre irányítom,
szem elõl tévesztem a jelek értelmét: nem látom a fától az erdõt.

A jel-jelentés viszony már a legegyszerûbb észlelés szintjén is megfigyelhetõ,
például amikor egy mozgó tárgyat vagy akár saját kezemet fölismerem:

A fokális figyelmet mindig valamiféle elvá-
rás, hit irányítja. A hit – Pál apostol szerint: „a
nem látott dolgoknak valósága és a nem látott
dolgokról való meggyõzõdés” – nemcsak a val-
lásos gondolkodásra jellemzõ, hanem minden
megértés elõfeltétele. Már fölismerni is csak
akkor tudok valamit (vagy valakit), ha hiszek
létezésében. A fölismerésen túl pedig e hit irá-
nyítja a megismerés egész folyamatát is. Így
például egy idegen nyelvet tanuló abból indul
ki (abban hisz), hogy van értelme annak a
mondatnak, amelyet éppen fordít: csak ebben
bízva láthat neki az alany, állítmány és a jelzõk
azonosításához, a mondat megfejtéséhez. Kep-
ler is hitt abban, hogy létezik egy, a bolygók
mozgását megszabó általános törvény, ez irá-
nyította számításait és segítette az ellipszispá-
lyák fölismerésében. A jeleket tehát csak az
tudja megfejteni, aki hisz azok jelentésében.

A hit mindig személyes elkötelezettséget és nyitottságot jelent valami iránt,
aminek létezésében bizonyosak vagyunk, de (még) nem ismerjük. „Az emberi
tudás csak a valóság sejtése ..., és lévén (a valóság) számunkra külsõ és objek-
tív, jövõbeli megnyilvánulásait sohasem tudhatjuk értelmileg teljesen ellen-
õrizni.” (Polányi: Hit és tudás) A hit tehát abból indul ki, hogy amire figyel-
münk irányul, az objektíven létezik, a hozzá vezetõ járulékos tudás elemei vi-
szont személyesek. A kettõ együtt vezet megértéshez, többnyire úgy, hogy a
figyelem ingamozgást végez a rész és az egész, a jel és a jelzett dolog között. Így
idegen szavak tanulásakor figyelmünk a jelre irányul, a megtanult szavak
használatakor viszont már a mondat jelentésére. A tenisz tanulásakor a figye-
lem az ütõ tartására irányul, játék közben már a labda mozgására.

Mitõl függ az, hogy miben hisz és mit hisz el valaki? Ennek megvilágítá-
sára Polányi két újabb kifejezést, a hallgatólagos (tacit) tudás és az expli-
cit (tételes) tudás fogalmát vezette be. Explicit tudásunknak azon része,
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JÁRULÉKOS ÉS ÖSSZPONTOSÍTÓ
TUDÁS

Laplace vak démona XXX.1.1.

„Amikor a kezemre nézek és mozgatom, az folyamatosan változtatná az alakját, méretét, színét, ha nem lenne meg
az a képességem, hogy lássam a gyorsan mozgó eligazító jelek (clue) sokaságának közös jelentését, és azt is, hogy ez a
jelentés változatlan marad. … Ezen eligazító jelek nagy részét önmagukban egyáltalán nem is lehet érzékelni. Például
szemizmaim összehúzódását önmagában nem tudom megtapasztalni. Mégis, közvetve nagyon is tudatában vagyok
ezen izmok mûködésének, oly módon, hogy segítségükkel látom a tárgyat a megfelelõ távolságban és megfelelõ mé-
retben. … Amikor ezeket az eligazító jeleket integráljuk, teljes mértékben a tárgyra figyelünk, míg maguknak az eliga-
zító jeleknek anélkül is tudatában vagyunk, hogy figyelnénk rájuk. Csak annyira tudunk (róluk), amennyire az álta-
lunk nézett tárgyra mutatnak. Mostantól kezdve azt fogom mondani, hogy az eligazító jelekrõl járulékos tudatunk
van, amennyiben ezek vonatkoznak arra a tárgyra, amelyre összpontosítva (fokálisan) figyelünk.

Polányi Mihály: A teremtõ képzelet

18. ábra. Marcel Duchamp: Lépcsõn
lemenõ akt (1916)
A francia festõ képét mindaddig nem tud-
juk értelmezni, amíg föl nem ismerjük,
hogy az egy nõalak egymást követõ mozdu-
latait ábrázolja, egymásra festve, mint egy
fényképsorozaton. Ha figyelmünket ennek
megfelelõen irányítjuk, a vonalak és foltok
egyszerre eligazító jelekké válnak, és segíte-
nek a kép jelentésének megfejtésében.

HIT ÉS TUDÁS

← „Hiszek, hogy tudjak” (Anzelm) V.5.3.1.

← Kepler felfedezése: XI.2.2.

JEL ÉS JELENTÉS

← objektív és személyes igazságfogalom
V.2.1.

HALLGATÓLAGOS ÉS TÉTELES
TUDÁS



amely személytelen, szavakkal leírható vagy számítógép segítségével rögzít-
hetõ, például egy vegyület képlete vagy az európai fõvárosok neve. Tudá-
sunk jelentõs része nem ilyen, hanem szokásokból, gyermekkorunkban
rögzült elvárásokból, egyéni próbálkozásaink tudatos vagy tudattalan em-
lékeibõl áll össze. Ezek alkotják a hallgatólagos tudást. A hallgatólagos tu-
dás elnevezés arra utal, hogy ez nem önthetõ szavakba, „hallgat”, de meg-
szabja, hogy mit találunk hihetõnek, min csodálkozunk el, és mit tartunk
elfogadhatatlannak. Ez az emberi intuíció alapja, egyúttal az emberi és ál-
lati viselkedés és megismerés folytonosságát, közös részét is jelenti (a
csimpánz nem tud beszélni, de problémákat old meg, tehát szintén gondol-
kodik). A hallgatólagos tudás „megszólaltatásához”: átadásához, utólagos
igazolásához vagy cáfolatához van szükségünk az explicit tudásra s ennek
eszközére, a nyelvre. E két gondolkodási forma együtt teszi személyessé
tudásunkat. Mivel személyes tudása sem egy majomnak, sem egy számító-
gépnek nem lehet, ez egyúttal az emberi gondolkodás jellemzõje is.

Polányi történelemrõl alkotott felfogása szerves része általános filozófiá-
jának. Mivel minden megismerés alapja az értelem, a jelentés megtalálása,
igaz ez a hosszabb-rövidebb folyamatok értelmezésére is. A szívmûködés
fázisait például annak alapján mondhatjuk egészségesnek vagy betegnek,
hogy mennyire szolgálja a keringés hosszú távú fennmaradásának célját.
Ezt a szemléletmódot mind nagyobb idõszakaszokra és szervezõdési szin-
tekre terjeszthetjük ki, bár eközben csökken az ellenõrizhetõség, bizonyít-
hatóság mértéke. Ha a világ vagy az emberi történelem egészének értelmét
keressük, törekvésünk alapja csak az a hit lehet, hogy létezik ilyen érte-
lem. Bár e hit nem bizonyítható, mégis ésszerû és alapvetõen fontos, hiszen
lényegében annak elfogadását jelenti, hogy a világ valóságos, rendezett, és e
rend nincs elzárva a megismerõ emberi értelem elõl.
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← a tekintély szerepe a gyermekkori tu-
dásban (Nietzsche) XVII.1.5.

← a tudattalan pszichológiája XVII.2.

← intuíció (Jung) XVII.2.4.2.

→ mesterséges intelligencia XXX.2.1.

MI AZ EGÉSZ ÉRTELME?

← bizonyítás III.11.4.2.

→ a cáfolat lehetõsége (Popper) XIX.3.3.

1. A tervszerû kísérletezés során a kutató szándékosan beavatkozik a vizsgált jelenség lefolyásába. Ennek alap-
ján valaki úgy érvelhet, hogy minden kísérlet során – a Buber értelmében vett – Én-Te kapcsolat alakul ki, hi-
szen a kísérletezõ és tárgya nem különül el egymástól. Helytálló-e ez az érvelés?

2. Vessük össze Pál apostol felsorolását a „hit hõseirõl” (Zsidókhoz írt levél, 11.), Spinoza példázatát a féregrõl (a
XVIII. fejezet mottójában) és Polányi leírását a megismerésrõl! Miben értettek egyet e szerzõk? Van-e különb-
ség felfogásukban?

3. Polányi felfogása alapján fogalmazzuk meg a különbséget a tudás gyarapítása és a megértés között!

4. Milyen elõfeltevésekbõl indulnak ki (miben hisznek) az alábbiak? Fogalmazzunk meg legalább két jellemzõt!
(A zárójelben megadott számok a könyvsorozat korábbi fejezeteire utalnak, ahol a téma elõkerült.)
• az asztrológus (II. és V. fejezet)
• az alkimista (III., IV., V. és XVII. fejezet)
• a fény hullámmozgásának híve (XIV. fejezet)
• egy XVII. századi lencsecsiszoló (XIV. fejezet)
• a behaviorista etológus (XVI. fejezet)
• a kibernetika szemléletét a biológiában alkalmazó kutató (XVIII.1. fejezet)
• a vitalista kutató (XII.1. fejezet)
• a Freudot követõ pszichoanalitikus (XVII. fejezet)
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5. Polányi többször idézi Platón Menón címû dialógusát, melyben a problémamegoldás logikai lehetetlensége mellett
érvel. Mert „ha már ismerjük a megoldást, nincs szükség arra, hogy keressük; ha viszont nem ismerjük, akkor
nem is kereshetjük, mert akkor nem tudjuk, mit keresünk” (Polányi: Hit és ész). Milyen választ kínál Platón
anamnéziselképzelése erre a kérdésre (III. fejezet)? Hogyan folytatja a gondolatot Augustinus az elveszett garasok-
ról szóló példázat magyarázata során (V. fejezet)? Milyen megoldást kínál Polányi? Van-e hasonlóság a három
nézet között?



3. Történelem a történelemben:
a tudománytörténet

3.1. A pozitivizmus

A XIX. századra uralkodóvá vált történeti szemléletmód átformálta a ter-
mészettudományokat is. A tudományágak mûvelõi vizsgálatuk tárgyát
kezdték idõben kibontakozó, fejlõdõ jelenségként látni. A földrajz például
a hegységek és kontinensek változásait kutatta, a biológia az egyedfejlõdés
és a fajok átalakulásának törvényszerûségeit, a csillagászat a galaxisok és
bolygók kialakulását. A történeti érdeklõdés irányulhatott magukra a ter-
mészettudományokra is. Hiszen a változásokat fölismerõ ember maga is
változik, részben éppen e fölismerések hatására. Vajon hogyan hat mindez
a vizsgálódás szellemi eszközére, a természettudományra? E kérdésekkel
a tudománytörténet és a tudományfilozófia foglalkozik.

A XIX–XX. század uralkodó tudományfilozófiai
rendszerét, a pozitivizmust Auguste Comte fran-
cia filozófus foglalta rendszerbe. Comte szerint az
emberi civilizációkat és az egyes tudományokat is
három alapvetõ gondolati szakasz jellemzi. A teo-
lógiai szakaszban (mely a tudomány „gyermekko-
ra”) az emberi szellem a dolgok végsõ okát és ere-
detét kutatja. Az emberek földöntúli erõkkel né-
pesítik be világukat: úgy vélik, hogy mindent
szellemek hoznak létre (politeizmus) vagy egyet-
len isteni akarat kormányoz (monoteizmus).
A második szakaszban (ez a tudomány „ifjúsága”)
a tudás metafizikai formát ölt. Ekkor az ember
absztrakt fogalmakkal helyettesíti a természetfölötti erõket. Angyalok és dé-
monok helyett például gravitációs erõtérrõl, éterrõl és elemi részecskékrõl
beszél. (Comte azért nevezi metafizikaiaknak az elvont fogalmakat, mert
közvetlenül nem figyelhetõk meg, az emberi gondolkodás termékei.) A har-
madik a pozitív szakasz, a tudomány „felnõttkora”. Ekkor az ember fölisme-
ri, hogy tudása szükségképp töredékes, soha nem lehet abszolút érvényû,
hanem csak viszonylagos (relatív). Lemond tehát arról, hogy a világ egészé-
nek eredetét vagy rendeltetését kutassa, ehelyett a tapasztalható jelenségek
tulajdonságait foglalja törvényekbe. A jelenség (fenomén) mindig kölcsönha-
tás során jön létre, például a hõérzet a forró víz és az ujjam érintkezésekor, a
csengõ hang a kalapács és a vas ütközése során. Mivel a dolgok minden tu-
lajdonságáról így, kölcsönhatásai révén szerzünk tudomást, állíthatjuk,
hogy maguk a dolgok azonosak e kölcsönhatásokkal.

A pozitivizmus szerint a tudományok célja a dolgok közti viszonyok (re-
lációk) mind pontosabb föltérképezése és törvények formájába öntése.
Eszményi (soha el nem érhetõ) esetben eljuthatnánk egy nagy „Világegyen-
letig”, mely minden tapasztalható kölcsönhatást magába foglalna.

Comte szerint az egyes tudományágak egymásból, egymást erõsítve sarjad-
nak ki. Az elsõ tudomány a matematika volt, ezt követte a csillagászat, a fizi-
ka, a kémia, az élettudomány, majd – ezeket mintegy megkoronázva – kibon-
takozik a szociológia, ez emberi együttélés tudománya is (a szó Comte lelemé-
nye). A tudományoknak végül ki kell alakítaniuk egyetlen közös módszert, ez
azonban nem lehet Descartes elmélete, hiszen abból éppen a megismerõ, az
ember maradt ki. Ezt pótolja a szociológia, a „társadalom fizikája”, mely épp-
oly objektíven vizsgálható, mint egy kémcsõben zajló reakció.
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19. ábra. Auguste Comte (1798–1857)
francia filozófus
A pozitivista ismeretelmélet hirdetõje. Fõ
mûve, a Bevezetés a pozitív filozófiába az
1826–29 közt tartott elõadásai alapján ké-
szült. Comte mindenféle vallásos és metafizi-
kai meggyõzõdést elavultnak – bár a saját ko-
rában hasznosnak és tiszteletre méltónak –
tartott. Csodálta a római katolikus egyház
szervezeti fölépítését, de elvetette magát a ka-
tolikus tanítást. Comte a tudományos hala-
dásban hitt. Azt remélte, az európai tudomány
fogja elhozni a kölcsönös megértést, jólétet és
békét az egész földön. A „haladásvallás” híve-
ként egyik levelében azt jósolja: a „pozitiviz-
mus evangéliumát, az egyedül valóságos és tö-
kéletes vallást” még 1860 elõtt a Notre Dame-
ban fogják prédikálni. Bár ez nem következett
be, a pozitivizmus máig erõsen hat a társa-
dalom- és természettudományokban és a tan-
könyvekben, ismeretterjesztõ irodalomban is.

→ geológia és történetiség XXV.

→ csillagfejlõdés XXVIII.2.4.

MINDEN DOLOG: KÖLCSÖNHATÁS

← „Esse est percipi” (Berkeley) VII.4.2.

A TUDOMÁNYOK FEJLÕDÉSE

← Descartes módszere VII.3.1.



A Comte által hirdetett pozitivizmust a Bécsi Kör néven ismertté vált gon-
dolkodók újították meg logikai pozitivizmus vagy logikai empirizmus né-
ven az 1920-as, 30-as években. Filozófusok mellett közgazdászok, matema-
tikusok, természettudósok is tartoztak ebbe a csoportba, például Rudolf
Carnap (1891–1970), Kurt Gödel (1906–1978), Otto Neurath (1882–1945).
Az irányzat nevében a „pozitív” vagy „empirikus” szó azt jelenti, hogy a filozó-
fiát és a tudományokat olyan állításokra igyekeztek visszavezetni, melyek ta-
pasztalatilag ellenõrizhetõk. A „logikai” jelzõ pedig arra a törekvésükre utal,
hogy a nyelv fogalmait egyértelmûvé tegyék. Módszerük az indukció volt: az
elemi megfigyelésekbõl kiindulva kívántak eljutni lépésrõl lépésre az igazolt
törvényekig.

A tudományos fölfedezések történetét vizsgálva azt látjuk, hogy a kutatókat
sokszor intuíciók, homályos sejtések vezették, az eredmények elfogadását
pedig irigység, szûklátókörûség, ellenérdek gátolta. Ezek a kitérõk azonban
– érveltek a pozitivisták – legföljebb érdekességek, a tudomány egésze szem-
pontjából lényegtelenek. Hiszen bárhogyan is születik egy fölfedezés, azt utólag
igazolni kell, melynek már egyértelmû logikai szabályai vannak. Így megszer-
keszthetõ, rekonstruálható a tudományok valódi, azaz belsõ logikán alapuló
története, az igazolások sora. Az elemzések fényében a tudományról mintegy
„lehámlanak” az emberi gyöngeségek és történelmi esetlegességek. A tudomány
haladása eszerint folytonos gyarapodás: igazolt elméleteinket újabb igazolt el-
méletekkel egészítjük ki, ahogyan egy ház téglái is egymásra épülnek.

3.2. Kérdések a természethez

A pozitivizmus rendszerbe foglalta azt a sokféle módszert, amit a termé-
szet törvényeit fürkészõ ember ösztönösen vagy tudatosan már korábban
is alkalmazott.

Megfigyelés útján jelenségek egyidejûsége vagy egymásra következése
állapítható meg úgy, hogy azok menetébe a lehetõ legkevésbé avatkozzunk
be. Egyetlen megfigyelésbõl még nem lehet messzemenõ következtetéseket
levonni, a rendszeres együttes elõfordulások alapján azonban már szabá-
lyokat fogalmazhatunk meg. A szabályok lehetnek feltétlen érvényûek (ha
eddig még nem találtunk alóluk kivételt) vagy valószínûségiek (ha csak
mértékekre, gyakoriságokra vonatkoznak).
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a) b) c)

20. ábra. Az emberi gondolkodás fejlõdésének fõ szakaszai Comte szerint
a) A teológiai szakaszban az ember mitikus erõkkel (démonokkal, angyalokkal) magyarázza a természeti jelenségeket.
b) A metafizikai szakaszban ugyanezt elvont fogalmakkal írja le (a képen: erõterek, tömegpontok, pályák).
c) A „pozitív” szakaszban lemond az elvont fogalmakról, csak a közvetlen tapasztalatok közti összefüggéseket önti formába.

LOGIKAI POZITIVIZMUS

← indukció (Arisztotelész) III.11.4.1.

← Semmelweis története XVIII.4.1.2.

← Kekulé bizonyítása (benzol) XII.3.5.

FOLYTONOS GYARAPODÁS

MEGFIGYELÉS

→ független öröklõdés (Mendel III.)
XXIII.1.2.3. és 2.1.1.

→ a bolygók forgásiránya XXVIII.1.2.1.



Piros az ég alja, Aligha szél nem lesz. (Petõfi)
Minden rovarnak három pár lába és három testtája van.
A vörös hajú nõk többnyire érzékeny bõrûek.

A kísérlet olyan megfigyelés, amelyet a kísérletezõ személy által tudato-
san befolyásolt körülmények közt végeznek el. A kísérletezõ beavatkozik
az események menetébe, mert kíváncsi a jelenségek okaira (miért éppen ez
történik?), illetve következményeire (mi történik, ha ...?). Egy jelenségnek
azonban mindig több feltétele (oka) van. Egy bab növény fejlõdését például
befolyásolja a bab fajtája, a fény erõssége, a hõmérséklet, a víz mennyisége
és tápanyagtartalma is. A kísérletezõ helyes módszere ezért az, hogy lehe-
tõleg minden tényezõt változatlanul hagy, egyet viszont tervszerûen változ-
tat. Eközben figyeli és följegyzi a változtatások hatásait. A kísérlet tehát
megfigyeléssorozat a kísérletezõ által megválasztott körülmények között.
A kísérlet (többnyire) megismételhetõ, azaz mások, máshol és más alka-
lommal is ellenõrizhetik érvényességét. Így szûrhetõk ki a kutató esetleges
tévedései, az elõre nem látható hatások, véletlenek.

A megfigyeléssorozat vagy kísérlet tapasztalatai gyakran jellemezhetõk
mennyiségekkel. Méréssel vizsgálhatjuk, hogy egy kiválasztott tényezõ mi-
lyen mértékben jár együtt (korrelál) egy másik tényezõvel. A kapcsolat táb-
lázatos formában vagy grafikusan (diagramként) jeleníthetõ meg.

Vannak olyan tudományok, amelyekben gyakorlatilag nem lehet kísérle-
tezni. Ilyen például a csillagászat. Más esetekben erkölcsi megfontolás alap-
ján tilos a kísérletezés. Nem használhatjuk fel az embert kísérleti alanyként
beleegyezése nélkül, vagy ha a kísérlet az egészségét veszélyeztetné.

A pozitivisták fölismerték, hogy minden megfigyelés vagy mérés köl-
csönhatás, ezért valójában egyetlen jelenséget sem észlelhetünk „önmagá-
ban”. A megfigyelés hatása néha elhanyagolhatóan kicsi. A Nap járása vagy
egy erdõ növényfajainak száma független attól, hogy megfigyeljük-e vagy
sem (hacsak közben véletlenül ki nem tapossuk a vizsgált példányokat).
Ám aki egy pohár víz hõmérsékletére kíváncsi, és hõmérõt tesz bele, az va-
lójában nem a víz, hanem a víz és a hõmérõ közös hõmérsékletét méri. (Ha
a hõmérõ anyaga eredetileg hidegebb volt a vizsgált víznél, akkor kissé le-
hûti, ha pedig melegebb volt, akkor fölmelegíti azt. Befolyásolni csak akkor
nem fogja, ha hõmérsékletük éppen azonos volt. Ezt azonban nem tudhat-
juk, hiszen éppen a hõmérsékletre voltunk kíváncsiak.) Hasonló helyzet-
ben van egy kutató, aki a madarak társas viselkedését tanulmányozza.
Nem lehet egészen bizonyos abban, hogy akkor is úgy viselkednének-e a
madarak, ha õ nem volna ott, más szóval, hogy milyen hatást váltott ki
pusztán a jelenléte.

Szerencsére a zavaró hatás mértéke csökkenthetõ. Ha elõbbi példáink-
ban nagy pohár vizet és hozzá képest elhanyagolhatóan kis tömegû hõmé-
rõt veszünk, akkor annak hatása is elhanyagolhatóan kicsinnyé válik. Ha-
sonlóképpen: ha jól álcázott rejtekhelyrõl figyelem a madarakat, jó okom
van föltételezni, hogy nem befolyásolom õket. A modern atomfizika mutat-
ta ki, hogy a megfigyelés okozta kölcsönhatás nem csökkenthetõ tetszõle-
ges mértékben. Általános szabály, hogy pontosan meg kell adni a megfigye-
lés körülményeit, a módszert és a használt eszközöket. Így – ha a kölcsön-

XIX. 3.2. Kérdések a természethez 39

KÍSÉRLET

← Fabre kísérletei XVI.4.2.

MÉRÉS

A levegõ legnagyobb vízgõztartalma különbözõ hõmérsékleteken. Példa a mennyiségi összefüggések táblázatos áttekintésére

C� –25 –15 –10 0 5 10 15 20 25 30 40

vízgõz
(g/m3)

0,7 1,5 2 5 7 9 13 17 23 30 52

→ határozatlansági összefüggés
(Heisenberg) XXI.4.5.

← pszichológus és páciense kapcsolata
(Freud) XVII.2.2.2.

← bevésõdés (Lorenz) XVI.4.3.

→ hatáskvantum XXI.2.

→ anya-gyermek kapcsolat XXIV.5.2.



hatás nem zárható is ki – megismételhetõvé, ellenõrizhetõvé válnak a
kapott eredmények.

Különleges probléma a placebohatás. A szó (jelentése latinul: tetszeni
fogok) olyan készítményre utal, mely színben, alakban valamely gyógyszert
utánoz, hatóanyagot azonban nem tartalmaz. Placebót vakpróbakísér-
leteknél használnak. Ekkor azt akarják kideríteni, hogy a kísérleti sze-
mélyt mennyire befolyásolja az adott gyógyszer hatásába vagy az orvos tu-
dásába vetett hite. A kísérletben részt vevõk egyik csoportjának hatóanya-
got tartalmazó szert, a másiknak pedig placebót adnak. Mivel a személyek
nem tudják, hogy mit kaptak, a tapasztalt különbségek nem származhat-
nak eltérõ elvárásaikból, csak a szerek különbségébõl. (Mint kiderült, a
placebohatás jelentõs lehet, a vakpróba tehát gyógyszervizsgálatoknál fon-
tos lépés.) Kettõs vakpróba esetén sem a kísérlet alanya, sem a kísérletet
végzõ nem tudja, hogy melyik tabletta a placebo. Ezzel kizárják annak lehe-
tõségét is, hogy a megfigyelõ elvárásai akár öntudatlan jelzések révén befo-
lyásolják az eredményt. (Gyógyszervizsgálat esetében a kettõs vakpróba
például úgy oldható meg, hogy a szernek egy harmadik személy kódszámot
ad, és csak a kísérlet befejezése után mondja meg, hogy placebo volt-e, vagy
hatóanyagot tartalmazott.)

3.3. Versengõ magyarázatok

A megfigyelés vagy kísérlet során nyert tapasztalatok önmagukban még
nem jelentenek magyarázatot, hiszen a puszta egymásra következés nem
azonos az oksági kapcsolattal. A falevelek lehullását például rendszeresen
követi a tél, a tél oka mégsem a levelek lehullása. Egy jelenség magyaráza-
tán vagy annak gondolati okát értjük (ratio, latinul értelem), vagy közvet-
len kiváltó okát (latinul causa). Bár a magyar nyelv mindkettõre az „ok”
szót használja, jelentésük különbözõ. A „kiváltó ok” idõben mindig meg-
elõzi az okozatot, például a szélroham a falevél lehullását. A gondolati ok
viszont gondolati tartalmak összefüggésének igazolt alapja. Ilyenek például
a matematikai összefüggések vagy egy vegyület összegképletének magyará-
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PLACEBO

VAKPRÓBA

← szuggesztio (Mesmer) XVII.2.1.

KETTÕS VAKPRÓBA

Summa

A vakpróba alkalmazásának különös esete Okos Hans története. Okos Hans egy ló volt, aki számolást igénylõ feladatokra válaszolt pata-
dobbantásokkal. Ha például gazdája, Wilhelm von Osten megkérdezte tõle, mennyi 3 meg 2, a ló ötöt dobbantott a patájával. Úgy tûnt, az ál-
lat megérti az emberi beszédet, és felfog matematikai fogalmakat. Sokan a gazda csalására gyanakodtak, de a további vizsgálatok azt mutat-
ták, hogy a ló a gazdája nélkül is majdnem olyan jól teljesített, mint vele.

Egy kutató vette észre (évekkel késõbb), hogy ha a helyes választ egyik jelenlévõ sem tudta, akkor a ló sem tudta. Mikor pedig nem látta
azt, aki tudta a választ, nem válaszolt helyesen. Kiderült, hogy von Osten és mások a helyes választ a bemutató közben izmaik öntudatlan
megfeszítésével árulták el Hansnak. A ló nem azért volt okos, mert értette az emberi nyelvet vagy a matematikát, hanem azért, mert a na-
gyon finom akaratlan izommozgásokat is észrevette. Azaz a ló gazdái tudattalanul is információkat adtak az állatnak. A vakpróba derített
fényt a valódi okra.

EGYSZERÛ MEGFIGYELÉS

Egyszeri, vagy nem tõlem függ,
hogy megismétlõdik-e

A körülmények adottak (nem a
megfigyelõtõl függenek)

Nem avatkozunk be (a beavatkozás
mértéke a lehetõ legkisebb)

KÍSÉRLET

Megismételhetõ és megismétlendõ

A körülmények egy részét a
kísérletezõ változtatja

Beavatkozásunk: a körülmények
rögzítése, egy vagy több tényezõ

tervszerû megváltoztatása

EGYMÁSRA KÖVETKEZÉS ÉS
MAGYARÁZAT



zata alkotóelemeinek elektronszerkezete alapján. A természettudományos
elméletek gondolati okok megfogalmazásai. A falevelek õszi lehullását pél-
dául jól magyarázza az, hogy a téli fagy miatt a lomblevelek érzékeny sejtjei
tönkremennének. Az elméletek néha kiegészítik egymást, sokszor azonban
szemben állnak egymással. Ekkor választani kell közülük. A bolygók moz-
gását például másképpen magyarázták az egyiptomi mítoszok, Arisztote-
lész szférái, Kopernikusz kör alakú és Kepler ellipszis alakú bolygópályái.
A pozitivisták szerint azt az elméletet kell helyesnek tartanunk, melyet a ta-
pasztalatok a legjobban megerõsítenek (pozitivista szóhasználattal: verifi-
kálnak vagy konfirmálnak). A megerõsítés menete szerintük a következõ:

1. Elméletalkotás eddigi tapasztalataink alapján.
2. A következmények elõrejelzése (predikciója) az elmélet szerint: an-

nak megállapítása, hogy várhatóan mit fogunk tapasztalni új, még
nem próbált helyzetben.

3. Ellenõrzés: ha a tapasztalat az elõrejelzéssel egyezõ, úgy megfigyelé-
sünk megerõsítette (konfirmálta) az elméletet.

4. Sok egyezõ tapasztalat egyre jobban megerõsíti az elméletet (noha a
teljes bizonyosságot nem érhetjük el).

Az eltérõ elméletek közti választás elvben egyszerû: azt kell (azt célszerû) el-
fogadni, amelyik a jelenségek szélesebb körét és pontosabban jelzi elõre. A fel-
sorolt nézetek közül a mítikus leírás nem állít semmit a bolygók térbeli hely-
zetérõl – nem is célja ez –, így nem verseng a többivel. A másik három elmélet
közül Kepleré a legpontosabb, így azt kell igazoltnak tartani.

Az elmélet megerõsítése során fontos szabály, hogy ne válogassunk elõze-
tes elvárásaink alapján a tapasztalatok között. Ha egy gyógyszer hatásossá-
gának bizonyítása a cél, figyelembe kell venni azokat az eseteket is, amikor
hatástalannak bizonyult vagy káros mellékhatásai derültek ki. A kísérletek-
ben az ellenõrzõ (kontroll) vizsgálat derítheti ki, hogy valóban fennáll-e a
sejtett összefüggés, illetve segít dönteni a versengõ elméletek között.
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GONDOLATI OK (RÁCIÓ)
ÉS KIVÁLTÓ OK (CAUSA)

← II.1.2.; III.9.2.; VI.1–2.

MEGERÕSÍTÉS

← predikciók:

egyiptomi naptár II.2.6.

parabolapálya (Galilei) VI.6.3.

periódusos rendszer XXII.1.

idõjárás-elõrejelzés VIII.2.2.

Kepler

Kopernikusz

Pz

a) b) c)

21. ábra. Elméletalkotás és igazolás (verifikáció) a pozitivizmus szerint
a) A megfigyelõ a bolygót más-más idõpontban más-más helyen látja. Észleléseit gondosan följegyzi.
b) Az érzetek alapján egy azt leíró hipotézist alkot. Arisztotelész és Kopernikusz kör alakú, Kepler ellipszis alakú bolygópályák mellett érvelt.
c) Az elmélet alapján kiszámítható a bolygó várható Pz helyzete egy tetszõleges idõpontban. A gondos megfigyelés a Kepler-törvény (modell)

által számítottal egyezik, azt erõsíti meg.

KONTROLL

← Pasteur kísérletei XVIII.4.1.3.



A pozitivizmus sokat tett a tervszerû kísérleti módszerek elterjesztéséért,
ám több fogas kérdést is fölvetett. Egy elmélet igazolása (megerõsítése) során
aligha vehetünk figyelembe minden egyedi esetet, és nem is tekinthetünk azo-
nos súlyúnak minden tapasztalatot. Sok példát gyûjthetünk, amelyik mind
egyezik elméletünkkel, ám lehet, hogy egyetlen ellentmondó tapasztalat is
megrendítheti azt. Így például azt a föltevést, hogy melegítés hatására minden
test tágul, sok száz eset támasztja alá. Szinte egyedüli kivétel a víz (4 oC alatt),
azonban ennyi is elég ahhoz, hogy állításunk általános érvényét kikezdje.

A Bécsi Kör „belsõ ellenzékének” nevezett
Karl Popper osztrák tudományfilozófus merész
fordulattal a Kör nézeteivel éppen ellentétes vé-
leményre jutott. A tudományos haladásnak
Popper szerint is a tapasztalat az alapja, ám
megfigyeléseink nem annyira igazolják, mint in-
kább utólag megrostálják elméleteinket. Bár ta-
pasztalatilag nem tudunk igazolni egyetlen né-
zetet sem, a cáfolat lehetséges. Ha például egy
gyógyszerrõl azt állítják, hogy minden fejfájást
megszüntet, ezt néhány (vagy akár sok) pozitív
példa sem igazolhatja, viszont egy ellenpélda is
cáfolhatja. A tudomány haladása Popper szerint
nem igazolásokból, hanem cáfolatokból (Popper
szóhasználata szerint: falszifikációkból) áll. Ép-

pen a cáfolhatóság húzza meg a választóvonalat tudomány és nem tudo-
mány (például mítosz, mese, mûvészet, ideológia) között. A tudományos
elmélet olyan nézet, amely tapasztalati úton ellenõrizhetõ, és ha azzal el-
lentmondásba kerül, elvethetõ. Így például a tûz õselemtani magyarázata
(Hérakleitosz, Arisztotelész) inkább mitikus leírás, hiszen nem tudunk
olyan kísérletet tervezni, melynek eredményétõl függõen elfogadhatnánk
vagy elvethetnénk ezt a tanítást. Georg Ernst Stahl flogisztonelmélete vi-
szont már tudományos (noha hibás) nézet, hiszen jóslata tömegméréssel
ellenõrizhetõ. Sikerült is cáfolni. Hasonló sorsra jutott sok más tudomá-
nyos elmélet is, például az életerõ-hipotézis, a daltoni atommodell vagy a
hõanyagelmélet. A természet kutatói nyilván helyes magyarázatokat keres-
nek, nem pedig hibásakat, ám mindig készen kell állniuk arra, hogy ked-
venc nézetüket fölülvizsgálják, ha az ellentmond a tapasztalatoknak.
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A malária okának földerítése

A váltóláznak (maláriának) már a neve (rossz levegõ) is azt az elképzelést tükrözi, hogy a betegség a mocsarak egészségtelen kigõzölgése
miatt keletkezik. A betegség valóban csak mocsaras területeken fordult elõ. Giovanni Battista Grassi (1854–1925) olasz kutatóorvos azon-
ban 1900-ban tervszerû kísérletekkel igazolta, hogy a valódi ok a fertõzött maláriaszúnyogok csípése.

Grassi egy malária sújtotta területen, Capaccióban a vasúti társaság 10 házát szúnyoghálókkal szerelte föl, és a házak 112 lakója szür-
kületi órákban – a szúnyogok aktivitásának idején – nem hagyhatta el a házakat. Senki nem lett maláriás. A szomszédos 415 lakó házain
nem volt szúnyogháló. Szinte kivétel nélkül megbetegedtek. Az ellenõrzõ (kontroll) kísérletet a maláriamentes Rómában, a Szentlélek kór-
házban végezte el. Itt egy nem maláriás önként jelentkezõt 10 szúnyoggal csípetett meg, melyek maláriás vidékrõl származtak. A jelentkezõ
maláriás lett. A kísérletsorozat logikai vázlatát a táblázat mutatja.

Malária elõfordulása
(+)

Száraz levegõ
(Róma)

Mocsári pára
(Capaccio)

Szúnyogcsípésnek
kitéve

+
(1 fõ)

+
(415 fõ)

Szúnyogcsípések nélkül
(KONTROLL)

—
Nincs elõfordulás

—
(112 fõ)

22. ábra. Georges Seurat (1859–1891):
Madame Seurat 1882–83
(The Metropolitan Museum of Art, New
York)
A XIX–XX. század fordulóján terjedõ imp-
resszionizmus irányzata egyéni benyomá-
sokból, elemi érzetekbõl kívánta fölépíteni
a világ mûvészi képét, akárcsak a tudo-
mányban a pozitivisták. A impresszioniz-
musból eredõ pointilizmus leghíresebb
képviselõje a francia Seurat. A pointilista
képeken eltûnnek a vonalak: a látvány a
szinte tudományos pontossággal megszer-
kesztett pontok tömegébõl áll össze.

A POZITIVIZMUS BUKTATÓI

CÁFOLATÓSÁG

← õselem (Arisztotelész) III.9.4.

← flogisztonelmélet IX.1.2.

← Dalton modellje IX.2.3.

← életerõ XII.1.1.



Kérdések, problémák
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a) b)

23. ábra
a) A tudományfejlõdés folyamata
Popper szerint a sav-bázis elméletek
példáján
A magyarázatok egy része (például az alkí-
miai elképzelések zöme) kívül esik a termé-
szettudományok körén, mert tapasztalati
úton nem ellenõrizhetõ. A flogisztonisták
elképzelése természettudományos, elméle-
tüket az oxigén fölfedezése cáfolta (F).
Lavoisier nézete sok esetben helytálló volt,
ám a halogéntartalmú savak (HCl) fölfedezé-
se miatt el kellett vetni (L). Arrhenius elméle-
tét használjuk ma is a mindennapi életben
(A), ám Brönsted bizonyította, hogy a folya-
matban nem egyszerûen disszociáció, ha-
nem protonátadás történik (B). Az elágazó
nyilak jelzik, hogy Brönstedé mellett más
sav-bázis elméletet is használnak (pl. Lewis,
lásd XXII.2.2.2. fejezet).

b) Karl Popper (1902–1994) osztrák–angol tudományfilozófus szobra a Bécsi Egyetemen
Bécsben született, és elsõ mûvei is itt jelentek meg. A fasizmus elõl Új-Zélandra, majd Angliába menekült. Tudomány- és társadalomfilozófiával
egyaránt foglalkozott. Élesen bírálta a totális diktatúrák mindkét formáját: a fasizmust és a kommunizmust, helyükbe az egyének szabad döntésein
alapuló nyílt társadalmat képzelte el. A cáfolhatóság (falszifikáció) Popper számára nem pusztán tudományelméleti módszer, hanem társadal-
mi-politikai eszköz is: szerinte ez teszi lehetõvé, hogy az egyén megszabaduljon minden gondolati diktatúrától, az ideológiák kényszerébõl.

1. Hogyan befolyásolja az alábbi esetekben a megfigyelés ténye és módja az eredményt (a megfigyelt lényt vagy tár-
gyat)?
• Vérnyomás mérése otthon, orvosi rendelõben, baleset után.
• Versmondás egyedül, színpadon, felvételi bizottság elõtt.
• Saját légzésem megfigyelése – másoké.
• Portréfényképezés: tud róla az illetõ vagy nem.
• Üveglap keménységének megállapítása ujjbeggyel, kaviccsal, kalapáccsal.

2. A kisgyerekek szeretik szétszedni a kezük ügyébe esõ összetett tárgyakat (pl. babát, könyvet). Oktalan
rombolásvágy ez, megfigyelés vagy kísérletezés?

3. Gyerekek gyakran játszanak ,,papás-mamás”-t vagy más, a felnõttek szokásait utánzó játékokat. Milyen szerepe
van ebben a megfigyelésnek és a kísérletezésnek? Szükséges-e, hogy a kísérletezés tudatos, elõre tervezett legyen?

4. A tudós és a bolha (vicc)
Egy kísérletezõ kedvû tudós mutatványra tanított egy bolhát. Amikor azt mondta: ,,Ugorj!” – a bolha felugrott.
Ezután kitépte a lábait. Ismét rákiáltott: ,,Ugorj!” A bolha persze meg sem mozdult. A tudós ezt írta a jegyzõ-
könyvébe: ,,Ha kitépjük a bolha lábait, megsüketül.”
Hol követte el a hibát a ,,tudós”? Hall-e valójában a bolha? Hogyan lehetne ezt valójában kísérleti úton megtudni?

5. Nagy Lajos Képtelen természetrajz címû regényébõl való az alábbi idézet:
,,A víziló életkorát nem ismerjük, mégpedig azért nem, mert a tudósoknak nem sikerült megállapítani. Ugyan-
is ha egy tudós elkezdte figyelni a vízilovat azzal a céllal, hogy addig fogja figyelni, amíg meg nem döglik, s ak-
kor tudni fogja, hogy mekkora ideig élt, a víziló mindig bement a Nílusba, víz alá merült, s a tudós összetévesz-
tette egy fölbukkanó másik vízilóval. Sok tudós folytatott évszázadok során megfigyeléseket, de a fent említett
nehézségek folytán, továbbá annak folytán, hogy a víziló élettartama hosszabb, mint az emberé, e vizsgálódá-
soknak eddigelé csupán annyi eredménye lett, hogy a vízilovak megállapították, hogy egy tudós átlag hat-
van-hetven évig él.”
Az egyszerû megfigyelés milyen nehézségeire hívja fel a figyelmet – humoros formában – ez az írás? Hogyan le-
hetne valójában megállapítani, hogy meddig él egy víziló?



3.4. Tudományos forradalmak

A pozitivisták úgy vélték, a tudomány fejlõdése a tudás felhalmozódásából
áll, Popper szerint inkább magyarázatkísérletek és ezek cáfolatai viszik
elõre. Az elsõ elmélet összeadódó (kumulatív), a második válogató (szelek-
tív) tudományképhez vezet. Lehetséges-e, hogy mindkettõnek igaza van,
azaz a gondolkodás történetének némelyik szakaszában inkább az egyik,
máskor a másik leírás a helytálló? Ez a gondolatmenet vezette Thomas
Kuhn amerikai tudományfilozófust elméletének megalkotásakor.

Kuhn megvilágosodásszerû fiatalkori fölismerését késõbb sok példa
gondos elemzésével támasztotta alá. Elmélete szerint a tudományfejlõdés-
ben két szakasz különül el: a normál tudomány hosszú periódusai és az
ezeket elválasztó tudományos forradalmak. A normál tudományra az jel-
lemzõ, hogy ebben az idõszakban a tudósok kisebb-nagyobb közössége (és
az õket értõ mûvelt társadalom) hasonló módon, azonos vezérlõelv, para-
digma alapján gondolkodik. A paradigma feladata kettõs: összetartja a
csoportot (szociológiai szerep), és gondolkodási szabályokat rögzít (filozó-
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6. Semmelweis Ignác részben gondos megfigyelésekkel, részben a fölismerését követõ tervszerû kísérletekkel de-
rítette ki a gyermekágyi láz okát. Naplórészlete (XVIII.4.1.2. fejezet) alapján döntsük el, mi volt kutatásában
megfigyelés, és mi a kísérlet! Milyen szempontok szerint vizsgálta Semmelweis a csoportokat?

7. Semmelweis kortársai közül néhányan úgy vélték, hogy a földrengések a gyermekágyi láz valódi okai. Milyen
tervszerû megfigyelésekkel, illetve kísérletekkel lehetne eldönteni, hogy kinek van igaza? Készítsünk egy, a
malária okának földerítéséhez hasonló táblázatot, és jelöljük a (mai tudásunk alapján) várható eredményt!

Normál tudomány

Normál tudomány

P2

Forradalom

24. ábra Kuhn tudományfejlõdésképé-
nek szemléltetése
A „normál tudomány” alapjául szolgáló P1 pa-
radigma sikeresen irányítja a kutatásokat (el-
ágazó vonalak), ám egy idõ után egyre több
zavaró jelenség (anomália) lép föl (csillagok).
Ez tudományos forradalomhoz vezet, az ano-
máliákat több új elmélettel próbálják magya-
rázni (kis vonalak), ám csak egy válik sike-
ressé, új uralkodó paradigmává (P2). Ezzel
kezdetét veszi a normál tudomány új korsza-
ka, melynek majd a következõ forradalom
vet véget. A jövõ uralkodó paradigmáját ter-
mészetesen nem láthatjuk elõre.

P1

„1947 nyarán végzõs fizika szakos egyetemistaként a mechanika fejlõdésérõl próbáltam esettanulmányt írni… Ekkor olvastam elõször
Arisztotelész néhány fizikai tárgyú írását. … Igen hamar rájöttem, hogy Arisztotelész … nemcsak a mechanikáról nem tudott semmit, de
félelmetesen rossz fizikusnak is mutatkozott. Úgy tûnt, hogy írásai tele vannak hajmeresztõ logikai és megfigyelési hibákkal.

E konklúziók valószínûtlennek tûntek. Végül is Arisztotelész volt az ókori logika mindenki által tisztelt kodifikátora. Emellett gyakran
rendkívül pontos természetmegfigyelõnek bizonyult. Hogyan hagyhatta oly szisztematikusan cserben õt jellegzetes tehetsége, mikor a
mozgást és a mechanikát tanulmányozta? Másfelõl, ha tehetsége így cserbenhagyta, miért vették halála után oly sok évszázadon át annyi-
ra komolyan fizikai írásait? Ezek a kérdések nem hagytak nyugodni. Azt könnyû volt elhinni, hogy Arisztotelész megbotlott, de azt nem,
hogy a fizika területére érve teljesen összeroskadt. Nem lehetséges-e, hogy én követtem el a hibát, s nem Arisztotelész? – tettem föl magam-
nak a kérdést. Hátha szavai nem mindig jelentették neki és kortársainak ugyanazt, mint nekem s az én kortársaimnak.

Ettõl az érzéstõl hajtva tovább töprengtem a szövegen, s gyanúm végül igazolódott. Íróasztalomnál ültem, elõttem kinyitva Ariszto-
telész Fizikája, kezemben négyszínû toll. Tûnõdve bámultam ki szobám ablakán – máig õrzöm a képet, mely ekkor szemem elõtt volt.
Ekkor hirtelen új rendben álltak össze fejemben a töredékek, egyszerre minden a helyére került. … Megértettem, miért mondta, amit
mondott, s miért tisztelték annyira. Azok az állítások, amelyek azelõtt hajmeresztõ tévedéseknek tûntek, most legrosszabb esetben is
kissé pontatlan találatoknak látszottak egy életerõs és egészében véve sikeres tradíción belül. Ez a tapasztalat (a részletek hirtelen
újrarendezõdnek) a forradalmi változás elsõ általános jellemzõje.”

Thomas Kuhn: Mik is azok a tudományos forradalmak?

TUDOMÁNYOS FORRADALOM

PARADIGMÁK



fiai szerep). Jellemzõje, hogy mindazon kutatásokat irányítja és ösztönzi,
melyek az adott paradigma határain belül maradnak, viszont kizár min-
den olyan gondolatot, mely magát a paradigmát kétségbe vonná. A normál
tudomány idõszakában a tudósok fõ foglalatossága a „rejtvényfejtés”,
vagyis az adott paradigma szabályai szerinti kutatás. Így például a mecha-
nikai (newtoni) paradigma Newton axiómáin alapul, és sikeres fölismeré-
sek sorát eredményezte. Az ezen paradigma alapján álló tudósok képesek
kiszámítani például a Neptunusz bolygó pályáját, de szükségképpen hibás-
nak vagy tudománytalannak ítélik, ha valaki asztrológiai jóslást tesz a
bolygók helyzete alapján (az asztrológia ugyanis a geocentrikus modellen
nyugszik, Ptolemaiosz és Newton leírása pedig összeegyeztethetetlen).

Egy-egy nagy hatású paradigma sok tudományágra kiterjed: a mechani-
kai szemlélet például a csillagászatban, fizikában, földrajzban és a biológiá-
ban is sikeres volt. Máskor a paradigmák érvényességi köre szûkebb: az a
föltevés például, hogy minden fertõzõ betegséget mikrobák (apró élõlé-
nyek) okoznak, csak a mikrobiológusok és orvosok gondolkodását irányí-
totta. Természetesen sok kérdés és megfigyelés lehetséges, amelyre egy
adott paradigma alapján nem találhatunk magyarázatot. Az erre utaló ta-
pasztalatokat a közösség tagjai lényegtelennek tartják vagy tudomásul sem
veszik (mint például a mechanika hívei a hipnózist, az öröklõdést vagy az
egyirányú folyamatok létét).

Bármilyen sikeres is egy paradigma, egy idõ után szükségképpen elér
teljesítõképessége határaihoz. Egyre több olyan „zavaró” jelenséget (ano-
máliát) fedeznek föl, melyeket már nem lehet megkerülni, ugyanakkor
nem vagy csak nagyon nyakatekert módon magyarázhatók az adott para-
digma keretein belül. Az anomáliák szaporodása válságtünet, mely végül
tudományos forradalomhoz, vagyis paradigmaváltáshoz vezet. Híres nagy
paradigmaváltások például a kopernikuszi fordulat, a flogisztonelmélet
fölváltása az oxigénelmélettel, az õsnemzéstant kiszorító sejtelmélet vagy a
Claude-Louis Berthollet álláspontját váltó daltoni vegyületleírás. A tudo-
mányos forradalmak fontosak, ám sokszor csendesek, szûk körûek, és
csak utólag ismerhetõk föl: Kepler eredményeirõl például mindössze né-
hány kortárs csillagász tudott, utólagos jelentõsége mégis nyilvánvaló.

A pozitivista és a Kuhn-féle tudományfejlõdés-elméletek összevetése

Pozitivista leírás szerint Kuhn elmélete szerint

A tudománytörténet
tárgya

Az ideális (rekonstruált)
tudomány. „Elõíró”: ilyen-
nek kellett volna lennie.

A tényleges történeti esemé-
nyek. „Leíró”: ilyen volt a
valóságban.

A fejlõdés hajtóereje Belsõ.
(A tudományok saját, bel-
sõ logikája.)

Részben külsõ.
(Társadalmi-szociológiai té-
nyezõk is hatnak.)

Melyek a fontos
események?

A sejtések igazolásainak
sora.

A felfedezések és elfogadá-
sok sora.

A fejlõdés jellege Folyamatos. Folyamatos (normál tudo-
mány) és szakadásos (forra-
dalmak).

A racionális érvelés
köre

Teljes körû.
(Bármi bármivel
összevethetõ.)

Korlátozott, történeti.
(Csak egy-egy paradigmán
belül érvelhetünk racionáli-
san.)
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NORMÁL TUDOMÁNY

← II.1.2.; III.9.2.; VI.1–2.

← a Neptunusz fölfedezése VI.8.3.

← ókori asztrológia II.1.3.

← középkori asztrológia V.7.3.

← Kepler kritikája VI.2.2.

← Pasteur eredményei XVIII.4.1.3.

← a tudattalan fölfedezése: Mesmer
története XVII.2.1.2.

KORLÁTOZOTT ÉRVÉNYESSÉG

← kopernikuszi fordulat VI.1.

← oxigénelmélet IX.1.4.

← sejtelmélet X.1.2.

Summa



3.5. Programok vagy hagyományok?

Kuhn eredeti elgondolása szerint az ellentétes tudományos elméletek har-
ca csak rövid ideig: a forradalmi szakaszban tart. Bár ez a leírás érvényes
lehet egy-egy szûkebb szakterületre, aligha tartható fenn egy korszak egész
szellemi életének jellemzéseként. Hiszen a versengõ elméletek nyilván nem
a semmibõl lépnek elõ: jelen kellett lenniük korábban is, legalább rejtett,
kevésbé kidolgozott formában. Ez a gondolat Lakatos Imre magyar tudo-
mányfilozófus kiindulópontja. Lakatos szerint tehát több paradigma élhet
egymás mellett. Olyanok a tudományos elméletek, mint a sarjadzó fák egy
erdõben vagy a kristályosodási gócok egy töményedõ oldatban. Befolyásol-
ják egymást, de mindegyik külön-külön saját szabályai szerint is fejlõdik.
Ezeket a párhuzamos fejlõdési vonalakat Lakatos kutatási programoknak
nevezte.
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Kérdések, problémák

1. Hasonlítsuk össze az alábbi magyarázatokat aszerint, hogy Comte a gondolkodás melyik fázisába sorolná azo-
kat!
• Az élet magyarázata az életerõ segítségével (XII. fejezet).
• A zenei hangok és a rezgõ húrok hosszainak összefüggése (III. fejezet).
• Az élet keletkezésének „utazó csíra elmélete” (Arrhenius) (XXVIII. fejezet).
• A Gaia-hipotézis (Lovelock, XXII. fejezet)
• A Mendel-szabályok (XXIII. fejezet)
• Jung archetípusai (XVII. fejezet).

2. Hasonlítsuk össze Lavoisier, Berzelius, Arrhenius és Brönsted sav-bázis elméleteit (XI. fejezet) abból a
szempontból, hogy milyen tapasztalatok alapján álltak, mit tudtak és mit nem tudtak magyarázni! Tekint-
hetjük-e pusztán mennyiségi változásnak ezen elméletek sorát? Ha nem: hol látunk alapvetõ szemléleti
változást?

3. Idézzük fel a „homunculus” megpillantásának történetét, majd Huygens rajzát a Szaturnuszról (VII. fejezet)!
Mit akart és mit nem tudott megpillantani a két rajzoló? Mit állíthatunk e tapasztalatok alapján a pozitivizmus
alapjáról, a megfigyelések megbízhatóságáról?

4. Az õsnemzés tanát (III. fejezet) számos megfigyelés támasztotta alá. Olvassuk el a cáfoló kísérlet történetét
(X.1.2.1. fejezet)! Fogalmazzuk meg a tanulságokat Popper szellemében! Vajon verifikálható lenne-e mégis az
õsnemzéstan? (A problémáról további részleteket olvashatunk a XXIX. fejezetben!)

5. Popper nem tekintette tudományos elméletnek a marxizmust, de a freudi tanítást sem. A XVII. fejezet segítsé-
gével idézzük föl, mi az, ami kiválthatta Popper elutasítását!

6. Popper szemében különös jelentõsége van a „döntõ kísérletnek” (experimentum crucis). Fogalmazzuk meg,
mi volt a döntõ kísérlet vagy megfigyelés az alábbi esetekben, s hogy annak eredménye melyik elméletet erõsí-
tette, melyiket cáfolta!
• Pascal: „ûr az ûrben” (IX. fejezet).
• Kekulé: a dibróm-benzolok száma (XII. fejezet).
• Arisztotelész: a parallaxis (látszólagos) hiánya (III. fejezet).
• Malpighi: fagyalcserje meggyûrûzése (X. fejezet).
• Newton: színfelbontás és egyesítés prizmával (XIV. fejezet).

← ókori atomelmélet III.6.

← ókori heliocentrizmus III.9.2.5.

← látósugár IV.2.2.; XVIII.3.3.4.

KUTATÁSI PROGRAMOK



Lakatos szerint minden kutatási programnak van egy „kemény magja”
és egy azt körülvevõ „védõöve”. A „kemény mag” sérthetetlen: ezt tilos két-
ségbe vonniuk a programban részt vevõknek. Így például a newtoni kuta-
tási program „kemény magja” a három Newton-axióma. A kemény mag is
fejlõdés eredményeként jön létre, de ez a folyamat belsõ, logikai termé-
szetû, és lényegében nem befolyásolják a külvilágból nyert tapasztalatok
(lépéseit a 27. ábra mutatja be). A „védõöv” viszont a program azon része,
mely a külvilág mind több jelenségére igyekszik kiterjeszteni az elméletet
(paradigmát). Így például a newtoni törvények segítségével megkísérelhetik
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Kopernikuszi világkép

F = ma, tehetetlenség

Geocentrikus világkép

E

AC

D

B

a)

b)

25. ábra
a) Lakatos (Lipsitz) Imre (1922–1974)
tudományfilozófus
Tanulmányait Debrecenben kezdte, a második világháború
után fiatal kommunista értelmiségiként az Eötvös Kollégium
tagja lett. Három év recski kényszermunkatábor után szaba-
dulva részt vett a Petõfi-kör vitáiban, majd 1956-ban elhagyta
az országot. Cambridge-ben 1961-ben jelent meg Bizonyítá-
sok és cáfolatok címû munkája. Londonban Karl Popper
munkatársaként, majd utódjaként a London School of
Economics tanára lett, itt érte a halál. Sok befejezetlen kéz-
iratot hagyott hátra, magyarul csak kevés mûve olvasható.

b) Kutatási programok egymás mellett
élésének és küzdelmének szemléltetése
Lakatos modelljében
A fekete körök a programok „kemény magjait”
jelölik, a táguló körök a „védõöv” programjá-
nak szélesedését. Az áttetszõ nyilak a progra-
mok egymásra következését, a csillagok né-
hány ütközõpontot mutatnak. A geocentrikus
világkép által irányított program lehet például
a csillagászatban Eudoxosz, Arisztotelész és
Ptolemaiosz egymást követõ leírása, a koper-
nikuszi világkép kiépülését Arisztarkhosz, Ko-
pernikusz, Tycho Brahe és Galilei nevéhez
fûzhetjük. E két leírás természetesen ütközött
egymással már az ókorban is („B”: Arisztar-
khosz–Arisztotelész-vita) és a újkor elején is
(„A”: Kopernikusz–Ptolemaiosz-vita). Ennek
ellenére a két világleírás sokáig élt egymás
mellett, több közös vonásuk is volt (például a
körkörös pályák feltételezése), és máig hat-
nak. A mechanika kutatási programja a ko-
pernikuszi világkép örököse (fehér nyíl), ám
ellentétes is vele („E”: a körkörös mozgás fel-
váltása ellipszisekkel). A mechanika program-
ja is sok ponton ütközik a geocentrikus leírás-
sal, például a tehetetlenség kérdésében („C”)
és a szabadesés leírásában („D”).

„Amit Kuhn normál tudománynak nevez, valójában nem más, mint egy monopolhelyzetbe került kutatási
program. Azonban a tény az, hogy … a tudomány története mindig is versengõ kutatási programok (ha úgy tet-
szik, »paradigmák«) története volt, és az is kell, hogy legyen, nem pedig egymást követõ normál tudományos
szakaszok sorozata: a fejlõdés szempontjából annál jobb, minél elõbb kezdõdik a versengés. Az »elméleti plu-
ralizmus« jobb, mint az »elméleti monizmus«, ebben a kérdésben Poppernek és Feyerabendnek van igaza,
Kuhn pedig téved.” (Lakatos Imre)



leírni a Hold, a Mars, a Jupiter és a Vénusz pályá-
ját is. Ezek sikere megerõsíti a kemény mag he-
lyességébe vetett hitet, így ha egy negatív példával
találkoznak – például az Uránusz bolygó pályája
nem pontosan egyezik a számítottal –, akkor ab-
ból nem az elmélet hibájára következtetnek, ha-
nem arra, hogy egy új, még ismeretlen tényezõ
okozta a zavaró hatást (példánkban egy szabad
szemmel nem látható bolygó, a Neptunusz vonzá-
sa). Mikor megtalálták a Neptunuszt, a kezdeti
látszólagos cáfolat a newtoni elméletet megerõsí-
tõ sikerré változott át.

„A próbák jórészt a segédhipotézisekbõl álló
védõövet ellenõrzik, melyet újra és újra ki kell

igazítani, vagy akár ki kell cserélni, hogy megvédjük az így megkemé-
nyített magot” – írja Lakatos.

27. ábra. Egy elmélet „kemény magjának” formálódása Lakatos szerint

A. „Newton elsõ programjában, mely a bolygórendszer leírására irányult, egy rögzített
pontszerû Nap (N) és egy bolygó (F) szerepelt.

B. Ez a modell azonban ellentmondott saját harmadik dinamikai törvényének, ezért fel
kellett cserélni egy olyan modellel, melyben a Nap és a bolygó közös gravitációs közép-
pontjuk, a C pont körül keringenek. Ezt a változtatást nem megfigyelések ösztönözték
(az adatok nem utaltak semmiféle »anomáliára«), hanem a program kidolgozásának el-
méleti nehézsége.

C. Majd kidolgozta azt a változatot, amelyben a Napot és a bolygót nem tömegpontnak, ha-
nem »tömeggömbölynek« tekintjük.

D. Ennek a »rejtvénynek« a megoldása után forgó gömbök mozgásával kezdett foglalkozni.
Majd bolygóközi erõket is fölvett, és a perturbációkat (más bolygók zavaró hatásait)
kezdte számolni. (Az ábrán a H hold hatása a Föld mozgására.) Innentõl kezdve fordított
több gondot a tényekre.”

Lakatos Imre: A falszifikáció és a tudományos kutatási programok metodológiája (1970)
alapján

Bár sokféle program létezhet egyidejûleg, ezek nem egyenértékûek. Laka-
tos szerint ésszerûen (racionálisan) megítélhetõ, hogy melyik a jobb, az alkal-
masabb. Ha egy kutatási program eredményes (elõrehaladó, progresszív),
akkor új és új izgalmas problémákat vet föl, melyeket hosszú távon meg is ol-
danak a segítségével. Az elhaló (degenerálódó) programok alapján gondolko-
dók viszont egyre kevésbé képesek újszerû problémafölvetésre, így e progra-
mok fokozatosan veszítenek jelentõségükbõl. Így például Arisztotelész világ-
képe az ókorban sok életerõs programot indított meg, mára azonban az
asztrológia határmezsgyéjére szorult vissza az alkalmazása.

Lakatos barátja és szellemi ellenfele, Paul Feyerabend más következtetést
vont le a paradigmák (vagy kutatási programok) egymás mellett élésébõl. Sze-
rinte egyáltalán nincs ésszerû mércénk, mellyel meg tudnánk ítélni, melyik
program helyes, melyik helytelen. Feyerabend kétségbe vonta azt is, hogy a
kutatási programok sikeressége alapján választhatnánk. Igaz, hogy szondá-
kat Newton és nem Arisztotelész fizikája alapján küldenek az ûrbe, és a mo-

48 XIX. 3. Történelem a történelemben: a tudománytörténet

26. ábra. Juan Gris: Férfi a kávéházban
A kubizmus irányzata tudatos elemzés út-
ján geometriai formákra bontotta a lát-
ványt. Gyakori kubista megoldás a szimul-
tán perspektíva: ekkor ugyanazon test sok-
féle, egyidejûleg soha nem látható oldalát
ábrázolja a mûvész.
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KEMÉNY MAG ÉS VÉDÕÖV

→ a Neptunusz felfedezése XXVIII.1.2.

→ a germánium felfedezése (Mengyelejev)
XXII.1.2.

ELHALÓ PROGRAMOK



dern idegélettan sem Galénosz tanításán alapul. Az is igaz azonban – érvel
Feyerabend –, hogy a paradigmák nem azonos eséllyel küzdenek egymással.
Az uralkodó irányzat nyeri el az állami vagy a magántõke támogatását, ez kap
nyilvánosságot és megrendeléseket. Különösen fölerõsödött ez az irányzat a
XX. században, amikor a kutatások többsége sok pénzt és idõt igényel. Való-
jában tehát nincs összehasonlítási alapunk: nem tudhatjuk, mire mennénk
ma Arisztotelésszel és Newton nélkül. Az akupunktúra a hagyományos kínai
orvoslás része volt és csaknem eltûnt. Amikor azonban állami nyomásra kö-
telezõvé tették tanítását a kínai egyetemeken, kiderült hogy sokszor jól hasz-
nálható. Mai világméretû elterjedését eszerint – legalábbis kezdetben – tudo-
mányon kívüli, szociológiai és politikai tényezõk váltották ki.

A politika és a gazdaság sokszor állította saját céljai szolgálatába a tudo-
mányt és technikát. Feyerabend radikális javaslata szerint a tudományt
– hasonlóan az egyházhoz – el kellene választani az államtól, hogy vissza-
nyerhesse szellemi függetlenségét. Ezzel egyúttal a sokféle létezõ szellemi
hagyomány (tradíció) egyikévé válna, megszûnne kivételezett helyzete.

3.6. Történeti tudás és mûveltség

Elméletei érdekességén túl: segíti-e mindennapi tájékozódásunkat, dönté-
seinket a történeti tudás, ezen belül a tudományok története? E kérdéssel
szembesült Németh László, aki orvosi végzettsége mellett íróként is ismert
volt már, amikor a II. világháború után Hódmezõvásárhelyen lehetõséget ka-
pott egy új szemléletû pedagógiai program kidolgozására és gyakorlati kipró-
bálására is. Németh László az iskola, az oktatás új feladatára sajátos szem-
szögbõl tekintett. Abban reménykedett, hogy a világ új politikai rendjében egy
új civilizáció van kialakulóban: „a nyugati s a bénult keleti civilizációkat egy
új világcivilizáció váltja majd fel: a gyarmatosítás s gyarmati felszabadu-
lás folyamatának ez lesz a legfontosabb eredménye”.

A legfontosabb kérdés tehát, hogy: „milyen legyen, s hogy milyen ne le-
gyen ennek a civilizációnak az embere, mit mentsen át, mit ne a Nyugat
szellemébõl, mennyit adjon hozzá a kitágult civilizációba betódult né-
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← égi és földi mozgások VI.8.2.

← alap és felépítmény (Marx) XIX.1.5.

← akupunktúra XVIII.5.3.3.

a)

b)

28. ábra
a) Feyerabend, Paul (1924–1994)
osztrák tudományfilozófus
Bécsben született, a második világháborút sú-
lyos sérüléssel élte túl. Széles körû érdeklõdé-
sét jellemzi, hogy Bécsbe visszatérve szocioló-
giával, történelemmel, fizikával, színmûvé-
szettel és filozófiával is foglalkozott. Angliában
nagy hatást gyakorolt rá Popper és Wittgen-
stein filozófiája, a marxista és anarchista esz-
mék, Kuhn és Lakatos tudományképe.
1974-ben jelent meg fõ mûve, a Módszer ellen,
melyet eredetileg barátjával és szellemi ellenfe-
lével, Lakatos Imrével közös vitairatként ter-
veztek, ám Lakatos váratlan halála miatt torzó
maradt. Feyerabendet provokatív stílusa, éles,
sokszor szatirikus megfogalmazásai miatt so-
kan romboló hatású „szellemi anarchistának”
tartják. Ezt õ maga is elfogadta, ám „anarchiz-
musa” éppen nem az objektív igazság tagadá-
sát jelentette, hanem az ideológiák egyedural-
ma ellen irányult.
b) Az emlékezõképesség (memória)
mûködését vizsgáló irányzatok
szemléltetése
Az emlékezetet tekinthetjük üres edénynek,
melyet bizonyos ideig feltölthetünk (A), szá-
mítógépnek, mely adatok tömegét dolgozza
fel (B), szivacsnak, mely tényeket szív fel (C),
naptárnak, mely segít a tervezésben (D), ka-
merának, mely érzeteket rögzít, és segít azo-
kat más érzetekkel összevetni (E), vagy út-
vesztõ labirintusnak, melyben elveszhetnek
vag megrekedhetnek bizonyos tartalmak (F).
E metaforák mindegyike párhuzamosan fo-
lyó kutatási programokat jelöl, melyek nem
kizárják, hanem kiegészítik egymást.

← az alkímia haszna V.7.3.

← tudós társaságok VII.1.

→ atombomba XXI.6.6.2.

← más civilizációk látásmódja (Jung)
XVII.2.4.3.

A

D

B

E

C
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pek örökségébõl”. Németh László az iskolában kezdte el építeni „Noé bár-
káját”, összegyûjtötte a „nyugati civilizáció megõrzendõ, általános mû-
veltség elemeit s még inkább fényét, ruganyosságát”. Törekvésének cél-
ját az új felnövekvõ nemzedék mûveltségalapjának megteremtésében látta.
Hiszen nemcsak a közös munka kapcsolja az embereket együvé, de a kö-
zös mûveltség is. Ez teszi gondolataikat kicserélhetõvé és „hangolja össze
természetüket”. Az egy nemzetbe tartozó emberek életének közös alapját
ezen keresztül teremti meg az iskola.

„Bár mûveltek és mûveletlenek, tehetséges és tehetségtelen emberek
mindig lesznek, de egy közös nyelvet – a közös mûveltséget – mindenkinek
el kell sajátítania: amely természetüket is összébb hangolja, s gondolatai-
kat is kicserélhetõvé teszi” – írta.

Németh László hódmezõvásárhelyi iskolai kísérletében és az ezt össze-
foglaló Négy könyvben a közös mûveltség alapját a párhuzamosan tanított
természettudomány, matematika, humán tárgyak és nyelvek jelentették.
Ez tette lehetõvé kapcsolataik föltárását, anélkül, hogy határaikat, különb-
ségeiket elmosta volna.

3.7. Áltudományok vagy alternatívák? –
döntéshelyzetek a mindennapokban

A tudomány történetének tanulmányozása mindennapi életünket közvetle-
nül érintõ problémához is elvezet. Amikor egy televíziós vitában arról dön-
tünk, kinek az érvei voltak meggyõzõbbek, vagy amikor betegségünk keze-
lésére egymással ellentétben álló gyógyszerek és kezelési módok között vá-
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32. ábra. Németh László (1901–1975)
orvos-író emléktáblája szülõvárosa,
Nagybánya református templomában
Drámaírói és esszéírói munkásságát orvosi
tanulmányaival és gyakorlatával egyidejûleg
kezdte. „Tanú” címû egyszemélyes (saját
maga által írt és szerkesztett) folyóiratában
(1932–37) a magyar nemzet sorskérdéseire
keresett választ, itt hirdette meg a „minõség
forradalmát”, egy tudáson és felelõsségen
alapuló társadalom célját. Történeti alapú
iskolakísérlete és az ehhez kapcsolódó átfo-
gó munka (Négy könyv) a politikai helyzet
változása miatt torzó maradt. Széles körû
tudományos és történeti mûveltségét esszéi
mellett drámáiban is megcsodálhatjuk (Ga-
lilei, Széchenyi, VII. Gergely, Eklézsiameg-
követés, Husz János).

KÖZÖS MÛVELTSÉG

← „közmeggyõzõdés” (sztoikusok) IV.7.3.

„A mûveltség eszerint annyit jelent: mint azt a történeti helyet, amelyen mint ember, honpolgár, szakember állok, történelmileg – tehát a
múltból kifejtve (s persze a jövõ felé nézve) megérteni. Különösképpen ez a mûveltség olyan korban, amely mint az újkor, átmenet egy szû-
kebb civilizációból (a nyugatiból) egy új, minden nemzetet egybefogó világcivilizáció felé, s fõként mint a mi korunk, az újkor vége, melyben
ez a folyamat rendkívül meggyorsul, s a nem szemellenzõs tájékozódás rendkívül nehézzé s fontossá válik. Mûveltségünk csõdje tán sehol
sem olyan nyilvánvaló, mint e történeti helyérzék hiányában. … A gimnázium ezt a történeti helyérzéket adná meg – nem úgy, hogy egy látás-
módot rövid tételekben rákényszerít, hanem úgy, hogy megtanítja: a körötte levõ eredményekben a nehezen kicsikart s újra megvívandó
vagy tökéletesítendõ történeti vívmányokat látni, a magánéletrõl is mint a történelem atomjáról gondolkodni.”

Németh László: Pedagógiai töredék



lasztunk, valójában elméletekrõl döntünk, tehát akarva-akaratlanul
magunk is „tudományfilozófusokká” válunk.

Lehetséges válasz a problémákra a (természet)tudományok teljes eluta-
sítása, a tudományellenesség. A tudományellenességet a tudományokkal
vagy bizonyos tudományos módszerekkel szembeni bizalmatlanság táplál-
ja. Az áltudományok ezzel szemben éppen a tudomány iránti bizalomra
építenek. Olyan módszereket vagy ideológiákat fogalmaznak meg a „tudo-
mány nyelvén”, melyeket önkényesen csoportosított tényekkel támaszta-
nak alá. Jellemzõ az áltudományos elméletekre, hogy elzárkóznak a ta-
pasztalati megmérettetés (a popperi falszifikáció) elõl, azaz nem fogalmaz-
nak meg olyan állításokat, amelyek cáfolata esetén magát az elméletet is
elvethetnénk. Néha szándékos csalás is kiderül, ezzel leleplezõdik a cél, az
anyagi haszonszerzés vagy az ismertség vágya. Más esetekben a tudomány
és áltudomány közti határvonal nem éles vagy vitatható. Ilyen akkor fordul
elõ, ha ellentétes paradigmák, eltérõ kutatási programok ütköznek. Az új-
ságok „asztrológia” rovata például geocentrikus csillagászaton és a mikro-
kozmosz–makrokozmosz egységének tanán alapul. Ezt a mai csillagászat
elveti, így az asztrológiát egyértelmûen áltudománynak tartja. Máskor az új
irányzatok képviselõi még fel nem fedezett erõkre vagy törvényekre hivat-
koznak, melyek léte azonban sejthetõ a tapasztalatok alapján. Így például a
gondolatátvitel (telepátia) jelenségében hívõk úgy vélik, hogy egy ember
pusztán gondolati úton, akár nagy távolságból is hathat egy másik ember
gondolataira, cselekedeteire. Ennek tényét tervszerû kísérletekkel igyekez-
nek alátámasztani. A „hivatalos” pszichológia mûvelõi azonban többnyire
elutasítják ezt az eljárást, mert hiányolják vagy zavarosnak tartják annak
elméleti hátterét. A telepátiát igazoló kísérletekben ezért a szándékos vagy
öntudatlan módszertani hibákat keresik. Ha például a kísérleti személy
láthat valakit, aki ismeri a közvetítendõ gondolatot, elõfordulhat, hogy ez a
személy apró jelekkel öntudatlanul is befolyásolja a válaszadást. Az ilyen
hiba azonban az új, módosított kísérletekben (kettõs vakpróba) kiküszöböl-
hetõ, így megindulhat a tudományos párbeszéd a hagyományos és az új, al-
ternatív nézet között.

A tudományos háttér ismerete akkor válik a hétköznapokban is fontos-
sá, amikor döntéskényszerbe kerülünk. Ilyen helyzet lehet például gyógy-
mód választása betegségben (mûtét vagy természetgyógyászat), egy termék
választása vagy elutasítása az áruházban („biotermék” vagy génkezelt élel-
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← Mesmer története XVII.2.1.

← cáfolhatóság (Popper) XIX.3.3.

← asztrológia, alkímia V.7.3.

TELEPÁTIA?

← távolhatás (gravitáció) VI.8.4.

→ kvantum-teleportáció? XXI.5.4.

← vakpróba XIX.3.2.

Egy vitatott terület: a homeopátia története

A homeopátiát vagy „hasonszervi gyógyászatot” Samuel Hahnemann (1755–1843) német orvos dolgozta ki, bár gondolati elõzményei Para-
celsusig és Hippokratészig vezetnek. Hahnemann abból indult ki, hogy a betegség tüneteinek megszüntetése nem feltétlenül szünteti meg a
kiváltó okot. A lázcsillapítás például nem gyógyít ki a fertõzésbõl, ami a lázat okozta. Ellenkezõleg: a tünetek a szervezet válaszai a bajra.
A megfelelõ gyógyszer szerinte nem elnyomja, hanem nagyon kis mértékben ugyan, de kiváltja a betegség tünetét, ezzel gyógyulásra serkent.
A homeopátiás szerek eszerint olyan anyagok nagyon nagy hígítású oldataiból készülnek, melyek maguk is a betegség tüneteihez hasonló
választ váltanak ki. Hahnemann azt a különös megfigyelést tette, hogy a megfelelõ módszerrel végzett hígítások során nem gyengül, hanem
erõsödik a homeopátiás gyógyszer hatása. (A hígítások sorozatát ezért „potenciálásnak”, azaz hatáserõsítésnek nevezte el.) A sokszor „po-
tenciált” gyógyszerben az eredeti hatóanyagból már alig marad molekula, ezért a hagyományos orvoslás követõi szerint kizárt, hogy bármi-
lyen tényleges hatása lenne. Ha mégis tapasztalunk gyógyulást, az a placebohatással magyarázható, azaz a szervezet erõit nem a homeopátiás
szer, hanem az orvosba és a homeopátiában vetett hit mozgósította. A homeopátia hívei szerint viszont a szer hatása az anyag valamilyen,
ma még ismeretlen „emlékezetén” alapul, mely a hígítások ellenére megõrzi a hatóanyag molekuláinak tulajdonságait az oldatban.

A homeopátiás szerek tényleges hatékonyságát megfelelõ vizsgálatsorozattal lehetne igazolni vagy elvetni. A döntést azonban nehezíti,
hogy a homeopátiás orvosok a szer hatékonyságát merõben más módszerrel ellenõrzik, mint a hagyományos gyógyszervizsgálók. Õk nem
egy kérdéses tünetet, hanem az „ember egészét” vizsgálják, így például azt is, hogy milyen az ízérzékelés, van-e szemölcs a testen, s ha igen,
hol stb. Ennek alapján személyre szabott gyógyszert és gyógymódot keresnek. Ez az „egészre figyelõ” (holisztikus) szemléletmód azonban
szinte lehetetlenné teszi a perdöntõ kísérlet (a popperi falszifikáció) végrehajtását, a hagyományos gyógyászat követõi ezért áltudományos
módszernek tartják.

Jelenleg egymás mellett él ez a két orvoslási mód, anélkül, hogy közös elméleti hátteret vagy vizsgálati módszert találtak volna.

→ GMO: érvek és ellenérvek XXIII.4.2.1.



miszer) vagy egy szavazás (legyen-e hulladékégetõ a falu határában vagy
sem). Ahhoz, hogy döntésünk megalapozott legyen, ismernünk és érte-
nünk kell a kockázatokat, azokat az érveket, melyek a lehetõségek mellett
vagy ellen szólnak. Ez a háttértudás mellett az érvelés természettudomá-
nyos módjának ismeretét is igényli.

Lakatos Imre a tudományok történetét párhuzamosan kibontakozó ku-
tatási programokként látta, melyek közül a sikeresebb, több kérdést
megválaszolók terjednek el. Feyerabend szerint nincs olyan általános
módszer, mely minden természettudományra érvényes lenne.

A tudomány határainak és módszereinek ismerete a mindennapi élet-
ben is fontos. A tudományos elméletek általában arról ismerhetõk föl,
hogy összhangban állnak a tapasztalatokkal, a módszeresen végrehaj-
tott kísérletekkel.
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Summa

Kérdések, problémák

1. A szerves kémia kibontakozását nagyban segítette az a kutatási program, melyet a „funkciós csoportok taná-
nak” nevezhetünk. Idézzük föl a XII. fejezet segítségével, hogy mit jelent ez a kifejezés, és milyen egyszerû oxi-
géntartalmú vegyületcsoportok különíthetõk el így! A szerves kémia mely ágában válik nélkülözhetetlenné ez a
szemléletmód és program?

2. A tudomány és a politikai vagy gazdasági hatalom összefonódása a XIX–XX. században gyorsult meg, de ko-
rábbról is ismert. Elemezzük ebbõl a szempontból a következõ paradigmákat (avagy kutatási programokat)!
• Babilóniai asztrológia (II. fejezet)
• Sztatika és emelõelv – Arkhimédész (IV. fejezet)
• Késõ középkori alkímia (V. fejezet)
• A biomok, a földi övezetesség vizsgálata (VI. fejezet)
• Az ammóniaszintézis reakciókinetikája (IX. fejezet)
• Az erjedés vizsgálata (XIII. fejezet)
• A geometriai optika alkalmazása (XIV. fejezet)
• Elektromágneses hullámok (XV. fejezet)
• Motiváció és kulcsinger alkalmazása (XVI. fejezet)

3. Egy példázat szerint három vak ember életében elõször találkozik egy elefánttal.
– Az elefánt sima és kemény – jelenti ki az elsõ, aki az agyarát tapintotta.
– Tévedés, kemény és repedezett – javítja ki a második, aki a bõrét vizsgálja.
– Nem igaz, hiszen puha és nedves – mondja a harmadik, aki az ormány végéhez ért hozzá.

Menyiben hasonlít ez a történet a paradigmák Feyerabend-féle megítéléséhez?

4. Benveniste esete: Jacques Benveniste francia kutató 1988-ban a Nature címû tekintélyes tudományos folyó-
iratban tette közzé vizsgálatainak eredményét. Eszerint az immunrendszer egyik sejttípusát az igen nagy hígí-
tású antigénoldat is képes aktiválni. Mivel az antigén molekuláiból a sorozatos hígítások után semmi nem ma-
radt az oldatban, Benveniste úgy vélte, a víz szerkezetváltozása õrzi meg valami módon a hatást, s ezzel kísér-
leti úton igazolta a homeopátia hatékonyságát. Benveniste ügyelt arra, hogy a hígításokat egymástól független
kutatók végezzék, akik nem ismerhették adataik felhasználását, így öntudatlanul sem befolyásolhatták az
eredményt. A folyóirat független bizottságot kért föl az eredmények ellenõrzésére. A bizottság rendkívül alapos
munkát végzett, és Benvenistével azonos eredményre jutott. Kiderült azonban, hogy a mikroszkópnál dolgozó
laboráns tudta, hogy tiszta vizet vagy nagy hígítású oldatot kapott, és akaratlanul is ennek ismeretében értel-
mezte a látottakat (a nyiroksejtek szerkezetváltozását). Amikor kódolt oldatokat kapott (tehát õ sem tudta, mit
lát), nem tudták többé megismételni az eredményeket. Benveniste a bizottság rendkívül ellenséges légkörével
magyarázta a sikertelenséget, és elutasította annak következtetését.
Elemezzük a történetet a következõ szempontokból:



Irodalom
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Binzberger Viktor – Fehér Márta – Zemplén Gábor (szerk.): Kuhn és a relativizmus. L’Harmattan, 2007
Durant, Will: A gondolat hõsei (1926). Göncöl, é. n.
Del Ratzsch: Mibõl lesz a tudomány? Bevezetés a tudományfilozófiába. Harmat, 2002
Feyerabend, Paul: A módszer ellen. Atlantisz, 2002
Forrai Gábor – Szegedi Péter (szerk.): Tudományfilozófia. Szöveggyûjtemény (Carnap, Feyerabend, Kuhn, Laka-

tos, Polányi, Popper és mások írásai). Áron, 1999
Kuhn, Thomas: A tudományos forradalmak szerkezete. Gondolat, 1984
Kutrovátz Gábor – Láng Benedek – Zemplén Gábor: A tudomány határai. Typotex, 2008
Lakatos Imre: Bizonyítások és cáfolatok. Typotex, 1998
Laki János (szerk.): Tudományfilozófia (Carnap, Hempel, Popper és mások írásai). Osiris, 1998
McGrath, Alister: Tudomány és vallás. Typotex, 2003
Németh László: Négy könyv. In: A felelõsség szorításában. Püski, 2001
Németh László: Mûvelõdéspolitikai írások. Múzsák, 1986
Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlõdése. Szent István T., 1991
Popper, Karl: A tudományos kutatás logikája. Európa, 1997
Popper, Karl: A historicizmus nyomorúsága. Akadémiai, 1989
Singh, Simon – Ernst, Ezard: Trükk vagy terápia? Park, 2008
Vekerdi László: Tudás és tudomány. Typotex, 1994

• Mi volt Benveniste kísérletsorozatának célja? Mit változatott, és milyen összefüggést állapított meg?
• Hogyan magyarázta eredményeit? Összhangban áll-e ez a magyarázat a kémia uralkodó paradigmájával?
• Hogyan igyekezett elkerülni Benveniste a tévedéseket? Miként alkalmazták a kettõs vakpróbát az ellenõrzõ

bizottság tagjai?
• Mi magyarázza az ellenõrzõ bizottság tagjainak hozzáállását és Benveniste magatartását a vizsgálat elvégzé-

se után?

5. Hasonlítsuk össze a homeopátia elveivel az aktív immunizálás (védõoltások) hatását (XVIII. fejezet)! Milyen
szempontból hasonlít a védõoltás a homeopátiás szerre, és a mi a fõ különbség?

6. Hasonlítsuk össze a Freud szerinti pszichoanalitikus kezelést (XVII. fejezet) a placebohatással! Mi a fõ különb-
ség?

7. A gyógyulást nagyban segíti a hit, a gyógyítóba vetett bizalom. Tekinthetõ-e a hit „placebohatásnak”? Hogyan
próbálja elválasztani egymástól e két jelenséget a módszeres orvosi kutatás?
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KAR (a zsibongó sokaság morajából eggyé olvadva s halk zenétõl kísérve)

Zúg az élet tengerárja,
Mindenik hab új világ,
Mit szánod, ha elmerûl ez,
Mit félsz, az ha feljebb hág? –
Majd attól félsz, az egyént hogy
Elnyelendi a tömeg,
Majd, hogy a kiváló egyes
A milljót semmíti meg.
Rettegsz a költészetért ma,
Holnap a tudás miatt,
S szûk rendszernek mértekébe
Zárod a hullámokat,
S bármint küzdesz, bármint fáradsz,
Nem merítsz mást, mint vizet,
A méltóságos tenger zúg,
Zajg tovább is és nevet.
Hagyd zajongni, majd az élet
Korlátozza önmagát.
Nem vesz el harcában semmi,
Mindég új s mindég a régi.
Halld csak igézõ dalát.

ÁDÁM

Ez az, ez az, miért mindég epedtem,
Pályám mindeddig tömkeleg vala,
Az élet áll most teljesen elõttem,
Mi szép, mi buzdító versenydala.

LUCIFER

Szép a magasból, mint a templomének,
Bármily rekedt hang, jajszó és sohaj
Dallamba olvad össze, míg fölér. –
Így hallja azt az Isten is, azért
Hiszi, hogy jól csinálta e világot.
De odalent másképpen hallanók,
Hol közbeszól a szív verése is.

Madách: Az ember tragédiája. Tizenegyedik szín

A Villa d’Este szökõkútjai – Tivoli (Olaszország)

Az egyensúlytól távolodó és az egyensúly felé tartó rendszerek fizikai alapját a termodinamika kutatja.
A szökõkutak – hasonlóan az élõ szervezetekhez – nem egyensúlyi rendszerek. A rendezettség ezen idõleges
szigeteit folyamatos anyag- és energiaáramlás tartja fenn.



1. A termodinamika kialakulása

1.1. Caloricum vagy eleven erõ – a régi vita

A mechanika és az elektromágnesség a XIX. századra fényes eredményeket
ért el, és ezeket elegáns matematikai formájú elméletben foglalta össze. A hõ-
tani jelenségek területén számos, a fizika és az egyéb tudományok elõrehala-
dását is befolyásoló felismerés született, ám még nem dõlt el a régi vita a hõ
természetérõl. A caloricumelmélet szerint létezik egy nagyon finom, könnyû,
folyadékszerû hõanyag, a caloricum, a kinetikus elmélet hívei szerint vi-
szont a hõ az anyagot alkotó részecskék „eleven erejét”, mozgását jelenti.

Már a XVII. században felvetõdött az a probléma, hogy ütközéskor vagy
súrlódásnál hová lesz a testek eleven ereje, mai szóhasználattal mozgási
energiája. Leibniz válasza szerint a testeket alkotó részecskék eleven erejé-
vé válik. Az elsõ konkrét eredmények is a kinetikus elmélet jegyében szü-
lettek, például Euler megkísérelte a részecskék sebességét meghatározni,
megjelent az a felismerés, hogy a hõ „a sûrûség és a mozgás négyzetének
szorzata”, Daniel Bernoulli pedig értelmezte és levezette a gázok nyomását
a részecskék mozgásából.

Ezek az egymástól függetlenül létrejött, elszórt felismerések azonban fe-
ledésbe merültek, és az újabb fellendülés már a caloricumelmélet sikere
volt. A XVIII. század második felében – a pontosabb hõmérõk megalkotása
és a hõmérsékleti skálák kialakulása után – fõként Joseph Black munkás-
ságának köszönhetõen tisztázódtak azok az alapfogalmak, amelyek lehetõ-
vé tették a hõtan elméletté alakulását. A hõmérséklet és a hõmennyiség fo-
galmának megkülönböztetése, a két mennyiség kapcsolatának kiderítése,
a fajhõ és az olvadáshõ fogalmának bevezetése lehetõvé tette számos jelen-
ség matematikai leírását is.

A caloricumelmélet azonban minden sikere ellenére sem tudott választ
adni néhány alapvetõ kérdésre. Miért más a különbözõ anyagok fajhõje?
Ráadásul – amint ez az elméletbõl következne – nincs összefüggésben az
anyag sûrûségével sem. Ennél is nehezebb kérdés volt, hogyan lesz a me-
chanikai munkából (például dörzsöléskor) hõ, ha a caloricum nem kelet-
kezik és nem szûnik meg, csak „vándorol” egyik testbõl a másikba. Joule,
aki a kinetikus elmélet híve volt, határozta meg a hõ és a mechanikai mun-
ka egyenértékét, és ezzel bizonyította, hogy a hõ energia jellegû mennyiség.
Számos természettudós eredménye vezetett végül az energiamegmaradás
törvényének általánosításához: egy rendszer energiáját hõközléssel és me-
chanikai munkavégzéssel lehet növelni, és az energiaváltozás e két mennyi-
ség összegével egyenlõ. Ezt az alapvetõ törvényt nevezzük ma a hõtan I. fõ-
tételének.

Az igazi probléma megoldása azonban a kinetikus elméletre várt: ho-
gyan lesznek az anyagot alkotó részecskesokaság rendezetlen mozgásából
szigorú törvényszerûségek által meghatározott folyamatok?

1.2. Az energiamegmaradás és a gázok állapotváltozásai

A gõzgépek hatásfokának javítása a XVIII. században fontos cél volt. Rész-
ben ez irányította a figyelmet a gázokkal megvalósítható folyamatok vizsgá-
latára. Ha egy tartályba zárt gázmennyiséget melegítünk, összenyomunk
vagy éppen engedünk tágulni, általában minden állapotjelzõje – nyomása,
térfogata, hõmérséklete, esetleg a mennyisége is – megváltozik. A leírás
szempontjából legegyszerûbb esetekben, amelyek során az állandó
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HÕANYAG

← caloricumelmélet VI.9.3.1.

← Bernoulli magyarázata IX.2.1.3.

← hõmérõk: VI.9.3.1.

← a hõmennyiség mérése (Lavoisier)
IX.1.4.5.

← Joule eredményei VI.9.3.3.

A HÕTAN I. FÕTÉTELE
(ENERGIAMEGMARADÁS)

← Boyle, Mariotte és Gay-Lussac törvényei
IX.2.1.4.



mennyiségû gáz valamelyik állapotjelzõjét állandó értéken tartjuk, empiri-
kus úton, mérésekkel már a XVII–XVIII. században megállapították az álla-
potjelzõk közötti összefüggéseket.

Az izochor állapotváltozás során a gáz térfogata állandó (például ha be-
zárjuk egy merev falú tartályba). Ekkor a nyomás és a hõmérséklet kez-
deti értékei és a folyamat végén mért értékei között egyenes arányosság áll
fenn, ha a Kelvin-skálát használjuk. A gázok állapotváltozásait leíró
összefüggéseket p-V diagramon lehet szemléltetni, azaz egy olyan koordi-
náta-rendszerben, amelynek vízszintes tengelyén a térfogat-, függõleges
tengelyén pedig a nyomásértékek olvashatók le. Az izochor állapotválto-
zás képe ezen az állapotsíkon egy függõleges szakasz, hiszen minden nyo-
másértékhez ugyanaz a térfogatérték tartozik.

Az I. fõtétel értelmében �E Q W� � , azaz a gáz energiájának változása a
gázzal közölt hõ és a gázon végzett mechanikai munka összege. Ebben az
esetben nincs munkavégzés, hiszen nem nyomjuk össze a gázt, az sem végez
munkát (nem tágul, azaz nem nyomja össze a környezetét, például a tartály
körül lévõ levegõt). Így a közölt hõ mind a gáz energiáját növeli. Ha megmér-
jük a gáz hõmérséklet-változását, ki lehet számítani a hõmennyiséget:

Q = c m t Ev � � �� �( )

A cv-vel jelölt mennyiség a gáz állandó térfogaton mért fajhõje.
Nehezebb megoldani a gáz nyomásának állandóságát melegítés közben, de

lehetséges, ha például a gázt egy könnyen mozgó, légmenetesen záró dugattyú-
val ellátott tartályba tesszük. Az így létrehozott úgynevezett izobár (állandó
nyomású) állapotváltozás esetében a térfogat és a hõmérséklet kezdeti és a fo-
lyamat végén mért értékei egyenesen arányosak (szintén a Kelvin-skála haszná-
lata esetén). Miközben a gáz az A állapotból a B állapotba tágul, munkát végez,
hiszen a dugattyú révén erõt fejt ki környezetére és összenyomja azt.
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1. ábra. Izochor állapotváltozás
p-V diagramja
Miközben a gáz az A állapotból a
B állapotba kerül, térfogata állandó
(a kezdeti V1 érték) marad.

2. ábra. Izobár állapotváltozás p-V diagramja
Ha biztosítjuk, hogy a gáz nyomása a folyamat közben is állandó
maradjon (lassú melegítéssel, hogy a dugattyú minden
pillanatban egyensúlyi helyzetben legyen), akkor az
állapotváltozás képe a p-V diagramon egy, a nyomástengellyel
párhuzamos szakasz.

p

V Äs

2.1.

3. ábra. Izobár állapotváltozás közben végzett munka
Miközben a gáz a dugattyút az 1. helyzetbõl a 2.-ba tolja, F = pA
erõt fejt ki Äs úton (A a dugattyú felületének nagysága). Így a
munkavégzés: W = pAÄs = pÄV. A 2. ábrán a besatírozott terület
nagysága éppen ezzel egyenlõ.
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IZOCHOR ÁLLAPOTVÁLTOZÁS

← Kelvin-skála IX.2.1.

A B

FAJHÕ

IZOBÁR ÁLLAPOTVÁLTOZÁS



Az I. fõtétel erre az állapotváltozásra:

ÄE = cpmÄt – pÄV

A munkavégzés negatív, hiszen csökkenti a gáz energiáját. A gáz állandó
nyomáshoz tartozó fajhõje (cp) nagyobb, mint cv, hiszen ha ugyanakkora
hõmérséklet-változást akarunk elérni, mint az állandó térfogatú (izochor)
állapotváltozásnál, akkor ehhez több hõre van szükség, mivel egy része a
tágulás közben végzett munkára fordítódik.

Az állandó hõmérsékletû (izotermikus) állapotváltozás létrehozásához
a gáz hõmérsékletét kell állandó értéken tartani. Ha pl. a 3. ábrán látható
dugattyús tartályban lévõ gáz térfogatát megváltoztatjuk – nagyon lassan va-
lamennyire kihúzzuk a dugattyút –, akkor a gáz folyamatosan felveheti a kül-
sõ környezet állandó hõmérsékletét, és így izotermikus állapotváltozás jön
létre. A kialakuló nyomás fordított arányban változik, mint a térfogat.

Az I. fõtétellel kifejezve ez azt jelenti, hogy a gáz éppen annyi hõt vesz fel a
környezetébõl, amennyi a tágulás közben végzett munka fedezéséhez kell:

Q = –W, másképpen ÄE = 0.

Az eddig vizsgált speciális állapotváltozások közül az izochor esetében a
munkavégzés 0, az izotermikusnál a gáz energiájának változása. A Q = 0
feltételt teljesítõ állapotváltozást adiabatikusnak nevezzük. Ennek meg-
valósításához elegendõ egy hõszigetelt tartályban lévõ gáz térfogatát meg-
változtatni, például kijjebb húzni a dugattyút. Bár a megvalósítás egyszerû,
az állapotjelzõk megváltozását leíró összefüggés levezetése nem az. A leve-
zetés, amely a caloricumelmélet határait feszegette, Laplace nevéhez fûzõ-
dik, és az eredménye egy hatványfüggvény jellegû összefüggés.

Az I. fõtételt alkalmazva az adiabatikus állapotváltozásra:
ÄE = W
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4. ábra. Izotermikus állapotváltozás p-V diagramja
Ha gondoskodunk arról, hogy a gáz hõmérséklete a
folyamat közben is állandó maradjon, akkor az
állapotváltozás képe egy hiperbola, fizikai nevén
izoterma. A térfogat növekedési aránya megegyezik a
nyomás csökkenési arányával.

p

V

p

V

5. ábra. Adiabatikus állapotváltozás
p-V diagramja
Ha a nyomás állandó arányban csökken, akkor a
térfogat állandó arányban nõ. Ebben a
tulajdonságban hasonlít az izotermikus
állapotváltozáshoz. De a két arány itt nem egyenlõ,
nem úgy, mint az izotermikusnál.
Ha összehasonlítjuk az azonos állapotból induló
izotermát és az adiabatikus állapotváltozás képét, az
utóbbi meredekebb, hiszen a gáz hûl is tágulás
közben, mivel a tágulási munkát saját energiájából
fedezi, nem vesz fel hozzá hõt a környezetébõl.
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1.3. Hõerõgépek

Míg a természettudósokat a hõ mibenléte foglalkoztatta, és azon fáradoz-
tak, hogy az egyik vagy másik hipotézis alapján a hõtan egységes elméletét
megalkossák és matematikai formába öntsék, a gõzgépek tervezõi és hasz-
nálói számára sokkal inkább ezek hatásfoka volt fontos. Miután Watt töké-
letesítette a gõzgépet, egyre nagyobb szerepet töltött be a termelésben. Már
nemcsak a bányászatban, hanem az ipar egyéb területein, a mezõgazdaság-
ban és a közlekedésben is teret hódított. Az ipari forradalom, amelyben a
gõzgép fõszerepet játszott, visszafordíthatatlanul átalakította a termelést,
átértékelte az emberi munkát, és megváltoztatta az egész társadalmi be-
rendezkedést. A szabad versenyes kapitalizmus keretei között létkérdés
volt minél többet, minél gyorsabban és fõleg minél olcsóbban termelni.
Ezért a gõzgépek esetében is az volt a cél, hogy minél kevesebb fûtõanyag –
energia – felhasználásával minél több hasznos munkát végezzenek. Minden
hõ, amely szétszóródott a környezetbe akár a kazánból, akár a munkát
végzõ gõz lecsapódásakor, veszteségnek, pazarlásnak számított.

A gõzgépek nemcsak hatásukban, hanem mûködési módjukban is mi-
nõségileg újat hoztak. Az eddigi energiafelhasználási módok mind egyirá-
nyúak voltak: amíg a szél fújt, addig forgott a szélmalom kereke. A mecha-
nikai erõgépekkel szemben a munkát végzõ gõz állapota megváltozik, le-
hûl, nyomása csökken. Ezért vissza kell juttatni eredeti állapotába, hogy
újra munkát végezhessen: a hõerõgépek mûködése szükségképpen perio-
dikus. Ha p-V diagramon ábrázoljuk azt az állapotváltozás-sorozatot, ame-
lyen egy ciklus alatt a munkát végzõ gáz (gõz) átmegy, egy körfolyamatot
kapunk. Az állapotváltozások képei zárt görbét alkotnak: a gáz visszatér
eredeti állapotába, hõmérséklete, nyomása, térfogata újra felveszi az ere-
deti értéket. Eközben környezetében is változások történnek: hõt vesz fel a
kazánból, lehûlés közben melegíti a környezetét, tágulás közben munkát
végez (mozgatja a dugattyút), és rajta is munkát kell végezni, hogy össze-
nyomódjon eredeti térfogatára.
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7. ábra. A 6. ábrán látható gõzgép szerkezete

6. ábra. Gõzgép
Ez a gõzgép az oldalán látható kereket forgatja, amely egy ék-
szíjjal meghajt egy másik berendezést. Kezdetben a mezõgaz-
daságban használt gõzgépek nem voltak „önjáróak”, általában
lovakkal vagy ökrökkel vontatták a helyszínre.

HATÁSFOK

← Watt nyomásszabályozója XVIII.1.1.

→ a modernitás végnapjai XXX.3.

← az örökmozgó lehetetlensége VI.9.1.

KÖRFOLYAMATOK

→ körfolyamatok az élõlényekben
XX.2.3.3.



9. ábra. Egy mai hõerõgép – a dízelmotor
Az ábrán Diesel-körfolyamat látható, amely a
valóságot jól közelítõ, egyszerûsített folyama-
tot mutat. Az A-tól B-ig terjedõ szakaszban a
dugattyú hátrafelé mozgással összenyomja a
befecskendezett tüzelõanyagot. A folyamat
olyan gyors (csakúgy, mint a dugattyú elõre-
mozgása során a C – D szakaszon), hogy a gáz
és a külsõ környezet között nincs idõ számot-
tevõ hõcserére, ezért a folyamat adiabatikus-
nak tekinthetõ. A tüzelõanyagot az erõs össze-
nyomás következtében felforrósodó levegõ
gyújtja be. A B-tõl C-ig tartó szakaszban egy vi-
szonylag hosszan tartó égési folyamat zajlik,
amely során a gáz nyomása nem változik, de a
melegedés következtében térfogata nõ. A du-
gattyú gyors elõremozgása során a térfogat
megnõ, és az adiabatikus változásnak megfe-
lelõ mértékben csökken a nyomás a D pontig.
Az elégett üzemanyag, a füstgáz kipufogtatásá-
hoz a szelepet megnyitják, aminek következté-
ben a gáz nyomása hirtelen lecsökken a külsõ
levegõ nyomására, de amíg nem vezetik el, ad-
dig teljes térfogatával a dugattyús tartályban
van, tehát az állapotváltozás itt izochornak te-
kinthetõ. Ez a D – A szakasz. A kipufogtatást
és a friss üzemanyag befecskendezését az ábra
nem mutatja. A körfolyamat ezután periodi-
kusan ismétlõdik.
Hõfelvétel az izobár tágulás során, hõleadás az izochor szakaszban történik. Az adiabati-
kus szakaszokban mechanikai munkavégzés történik, mégpedig az A – B szakaszon a gá-
zon végzett külsõ munka, a C – D szakaszon pedig a gáz által végzett munka. A körfolyamat
hasznos munkája a zárt görbe által bezárt, satírozott tartomány területével egyenlõ.

10. ábra. A kompresszoros hûtõgép
A kompresszoros hûtõgép valamilyen alacsony forráspontú folyadék párologtatásával hût.
Ez az anyag az ún. munkaközeg, amely lehet éter, szén-dioxid, ammónia, freon stb.
Mûködése 4 fázisra bontható.
a) A párologtatandó munkaközeg a hûtõtérben elhelyezett párologtatóba jut (alsó nyíl), és ott

viszonylag alacsony nyomáson elpárolog. (Az alacsony nyomást a kompresszor szívóhatása
idézi elõ.) Az így keletkezõ alacsony nyomású gõzt a K kompresszorhoz vezetik.

b) A kompresszor adiabatikusan összenyomja a gõzt, és a hûtõgépen kívül elhelyezkedõ
csõbe, az ún. kondenzátorba (sûrítõbe) nyomja.

c) A kondenzátorban a gõz elõbb lehûl, majd cseppfolyósodik (lefelé mutató nyíl).
d) A folyadék az ún. fojtószelepen (F) átjutva a kezdõállapotba kerül. (A fojtószelep alapve-

tõ feladata az, hogy a két oldalán a nyomáskülönbséget fenntartsa.)

XX. 1.3. Hõerõgépek 61

gõzfejlesztõ
munkahenger

forró gõz

fáradt,
hidegebb gõz

Wleadott

mechanikai
munka

Qleadott hõt vonunk el

lecsapató

víz
pumpa

Wbefektetett

mechanikai
munka

víz

Qfelvett

fûtjük

8. ábra. Gõzgép sematikus rajza
a) A kazánból felvett hõ hatására a gõz-

fejlesztõben a víz nagy nyomáson
(nagy nyomáson a forráspontja ma-
gasabb, mint 100 °C) elforr és gõzzé
válik – közelítõleg izobár állapotvál-
tozás.

b) A forró és nagy nyomású gõz gyor-
san kitágul, és megtolja a dugattyút
a munkahengerben – közelítõleg
adiabatikus állapotváltozás (a du-
gattyú megforgatja a kereket, ez-
után az excentrikus rögzítés miatt
visszakerül eredeti helyzetébe).

c) A lehûlt és lecsökkent nyomású gõz
(„fáradt gõz”) lecsapódik – közelítõ-
leg izobár állapotváltozás.

d) A vizet a pumpával újra benyomják
a gõzfejlesztõbe – közelítõleg
izochor állapotváltozás.

p
B C

D

A

Q2

Q1
izochor
kipufogás

izobár üzemanyag-
befecskendezés és égés kipufogó-

szelep

nyílás a levegõ
beáramlásához

üzem-
anyag-
fecskendõ

dugattyú

olaj

forgyattyú-
ház

adiabatikus
tágulás
(munkalöket)

adiabatikus
összenyomás

W

V2 V3 V1 V

fojtószelep

kompresszor

K

F

h
û

tõ
té

r

gép



Fordított hõerõgépek

A hûtõgépek mûködése során az alacsony hõmérsékletû hûtõtérbõl hõ-
elvonás történik, amivel annak hõmérséklete (pontosabban a benne
lévõ élelmiszer hõmérséklete) csökken. Az elvont hõt a magasabb hõ-
mérsékletû külsõ levegõnek kell leadni. A késõbb tárgyalandó II. fõté-
tel szerint ez magától nem mehet végbe, csak úgy, ha a hõcserét végzõ
gép munkát vesz fel. (A kompresszor az elektromos áram energiáját
munkává alakítja.) Az energiamegmaradást kifejezõ I. fõtétel szerint a
leadott hõ egyenlõ a felvett (a hûtõtértõl elvont) hõ és a géphez vezetett
munka összegével.

A hûtõgép tehát a szobai levegõ szempontjából ideális melegítõ eszköz-
nek is tekinthetõ, mivel nemcsak az elektromos energiát alakítja át hõvé
(mint az elektromos fûtõeszközök), hanem még az élelmiszerektõl elvont
hõt is a szobába vezeti.

A hõszivattyú termodinamikai szempontból
ugyanaz, mint a hûtõgép. Az energiaáramlás irá-
nyát tekintve az elõzõ ábra most is érvényes. A cél
azonban itt a szoba levegõjének fûtése, és a T1 hõ-
mérsékletû tartály hûtése nem fontos, csak az,
hogy hõ legyen kivehetõ belõle. Sõt, elõnyös, ha
korlátlannak tekinthetõ hõkészlete van e tartály-
nak, ami azt is jelenti, hogy a hõelvonás következ-
tében hõmérséklete nem csökken. Ilyen hõtartály
lehet pl. a tenger, a talaj vagy a környezõ levegõ.
A szoba fûtése ily módon sokkal gazdaságosabb,
mintha közvetlenül elektromos energiát alakíta-
nánk át hõvé, mert a hõszivattyú által leadott hõ
még a hõtartálytól elvont hõt is tartalmazza.

Hõtani szempontból is érdekes eszköz a
„termoelektromos hûtõelem”, a „Peltier-elem”.
Áramot vezetve a kivezetéseire a párhuzamo-
san elhelyezett lapok egyike hõt von el a kör-
nyezetétõl, a másik lap hõt ad le a környezeté-
nek. Ily módon hûtõelemként és hõszivattyú-
ként egyaránt mûködtethetõ. Az ebben az
irányban mûködtetett folyamat sémája az elõ-
zõ ábra. (Az áramirány megfordításával a
hõfelvevõ és a hõleadó oldal felcserélõdik.)

A gõzgép hatásfokának meghatározását Sadi Carnot kísérelte meg elõ-
ször elméleti úton. Azt vizsgálta, hogy melyik az a körfolyamat, amelynek
során a hõ legnagyobb részét lehet mechanikai munkává alakítani. Azt ta-
lálta, hogy annak a körfolyamatnak maximális a hatásfoka, amely két izo-
termikus és két adiabatikus állapotváltozásból áll.

Carnot számításai szerint a gép hatásfoka:

� �
�

�
�Q Q

Q

T T

T
1 2

1

1 2

1

Carnot teljesítményének értékeléséhez tudnunk kell, hogy ezt az ered-
ményt 1824-ben érte el, amikor az energiamegmaradás törvénye (az I. fõ-
tétel) még nem volt ismert. Az egyenlõség elsõ fele ugyanis a fõtétel alkal-
mazásával – figyelembe véve az egyes lépések alatti hõcseréket és munka-
végzéseket – szinte automatikusan adódik. A hõerõgép ideális esetben a
felvett és leadott hõmennyiség különbségét alakíthatja át mechanikai
munkává. Igazi jelentõsége az egyenlõség második felének van: Carnot
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11. ábra. A hûtõgép energetikai
szempontból

Az energiaáramlás (hõ, munka)
irányai

külsõ
levegõ

hûtõgép

hûtõtér

T2 (T2 > T1)

Welektromos

T1

Qleadott

Qfelvett

Qfel + Wel = Qle

12. ábra. Modern hûtõgép és
hõszivattyú

HÕSZIVATTYÚ

→ az ökológiai lábnyom csökkentése
XXVI.5.4.

TERMOELEKTROMOS HÛTÕELEM



megmutatta, hogy a hõerõgép mûködéséhez szükségképpen hõmérsék-
let-különbségre van szükség, hasonlóképpen, mint ahogy a víz energiájá-
nak felhasználásához szintkülönbség kell. Az analógia nem véletlen,
Carnot ugyanis a caloricumelmélet alapján úgy vélte, hogy – mint ahogy a
magasból lezúduló víz energiáját „megcsapoljuk” – a magasabb hõmér-
sékletû helyrõl az alacsonyabb hõmérsékletû hely felé áramló caloricum
energiájának egy részét használjuk fel anélkül, hogy mennyisége csök-
kenne. Bár az alapfeltevése helytelen volt, az eredmény mégis helyes. Ez

annak köszönhetõ, hogy a Carnot-ciklusban fennáll a
Q

T

Q

T
1

1

2

2

� egyenlõ-

ség. Ennek oka és jelentése azonban csak késõbb derült ki.

Ennek ellenére Carnot érdeme, hogy a hatásfoknak a két szélsõ hõmér-
séklettel történõ kifejezésével megmutatta, hogy független annak a gáznak
az anyagi minõségétõl, amellyel a folyamatot végeztetjük. De ennél is fonto-
sabb, hogy nem csak 1-nél nagyobb hatásfokú gépet, azaz perpetuum mo-
bilét nem lehet készíteni: 1 hatásfokú hõerõgép (másodfajú perpetuum
mobile) sincs. Nem lehet olyan, periodikusan mûködõ hõerõgépet készíte-
ni, amely a felvett hõmennyiséget teljes egészében hasznos munkává alakí-
taná. Az „1 hatásfokú hõerõgép” megfogalmazás egyenértékû azzal, hogy a
gép csak egy hõtartállyal áll kapcsolatban. Kell tehát egy második hõtartály
is, amelynek hõt ad le a gép, és ezzel szükségképpen a felvett hõnél keve-
sebbet tud csak munkává alakítani.

1.4. A II. fõtétel

Carnot eredményeit, immár az energiamegmaradást is felhasználva,
Clausius értelmezte és fejlesztette tovább. Észrevette, hogy a hõtani fo-
lyamatok teljes magyarázatához nem elegendõ az energiamegmaradás
elve. Szükség van még egy alapelvre, amely a folyamatok irányáról
mond valamit. Clausius kiindulásként ezt a következõképpen fogalmaz-
ta meg: hõ magától nem áramlik hidegebb testrõl melegebbre (magától
= munkavégzés nélkül). Ennek a nagyon hétköznapi tapasztalatnak
axiómává tétele azonban csak azáltal válhatott a hõtan II. fõtételévé,
hogy Clausius Carnot eredményei alapján megtalálta azt a mennyiséget,
amelynek segítségével meg lehetett különböztetni azokat a folyamato-
kat, amelyek végbemehetnek, azoktól, amelyek nem (még akkor sem, ha
nem mondanak ellent az energiamegmaradásnak).
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← a testhõmérséklet szabályozása
XVIII.3.2.7.

13. ábra. Sadi Nicolas
Leonard Carnot (1796–1832)
Francia mérnökkari tiszt, a Bour-
bon-restauráció idején menekül-
nie kellett. Ebben az idõben írta
meg nevezetes mûvét a gõzgépek
hatásfokáról, amely 1824-ben je-
lent meg. E munkájában még a
caloricumelmélet híve, de utolsó
feljegyzéseiben már elfogadta a ki-
netikus elmélet lehetõségét.

14. ábra. A Carnot-ciklus
1. lépés: a gáz a magas, T1 hõmérsékletû
környezettõl (a kazántól) Q1 hõt vesz fel és
izotermikusan kitágul (A – B).
2. lépés: a gáz adiabatikusan kitágul,
nincs hõcsere a környezettel (B – C).
3. lépés: a gáz az alacsony, T2 hõmérsékle-
tû környezetnek (hûtõ) Q2 hõt ad le és izo-
termikusan összenyomódik (C – D).
4. lépés: a gáz hõcsere nélkül összenyomó-
dik, és visszakerül az eredeti állapotába
(D – A).
A gép által végzett hasznos munka nagysá-
gát a besatírozott terület jelzi.



Clausius megállapította, hogy a reverzibilis –
megfordítható – Carnot-ciklus esetében fennáll a
Q

T

Q

T
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0� � egyenlõség (ha a rendszerrel közölt

hõt tekintjük pozitívnak, Q2 negatív). Clausius azt is
bebizonyította, hogy ez az összefüggés általánosít-
ható tetszõleges reverzibilis körfolyamatra, vagyis
olyanokra is, amelyek nem csak adiabatikus (vagy-
is hõcsere nélküli) és izotermikus (vagyis állandó
hõmérsékleten zajló hõcserével járó) szakaszokból
állnak, de jól közelíthetõ csupa rövid, izotermikus
és adiabatikus szakaszból álló körfolyamattal.

16. ábra. Tetszõleges körfolyamat közelítése adiabatikus és izotermikus
szakaszokkal

Az általános esetben a körfolyamat egyes, nagyon rövid elemi szakaszaira számított
�Q

T
há-

nyadosok összege 0, ahol ÄQ az elemi szakasz közben zajló hõcsere, T pedig az elemi sza-
kaszon állandónak vehetõ hõmérséklet. Természetesen az egyes szakaszok közben a hõ-
mérséklet más és más értéket vesz fel. Ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy a körfolyamatot vég-
zõ gáz sok hõtartállyal van kapcsolatban, azaz az izotermikus szakaszok közben a gáz
hõmérséklete megegyezik a környezet hõmérsékletével. Ez egyben azt is jelenti, hogy a kör-

folyamatot végzõ gáz az egyensúlyhoz közeli állapotban van. (A
�Q

T
hányadosok összegének

pontos értékét integrálással lehet meghatározni.)

Ha a kis, adiabatikus és izotermikus szakaszokból „összerakott” kör-

folyamat elemi szakaszaira kiszámított
�Q

T
hányadosok összege a rever-

zibilis körfolyamatra 0, ez egyben azt is jelenti, hogy a körfolyamat két tet-
szõleges pontja között ellentétes irányban haladva (A-tól B-ig és B-tõl
A-ig) az értéke ugyanakkora, csak ellenkezõ elõjelû. Másképpen fogal-
mazva, ha a rendszert egy A állapotból két különbözõ úton juttatunk el a

B állapotba, akkor a két különbözõ állapotváltozásra számított
�Q

T
há-

nyadosok összege ugyanakkora lesz, azaz csak a kezdõ és végállapottól

függ, az odavezetõ folyamat jellegétõl nem. Vagyis a
�Q

TA

B

� függvényt álla-

potfüggvényként definiálhatjuk, hasonlóan, mint például a potenciált az
elektromos mezõ esetében. Ezt a mennyiséget nevezte Clausius entrópiá-
nak, pontosabban az entrópia AB állapotváltozás során bekövetkezett
változásának, és jelölte �S-sel.

Az azonban, hogy a
�Q

TA

B

� értéke nem függ az A–B út megválasztásá-

tól, csak reverzibilis folyamatokra igaz. Reverzibilisnek nevezzük azo-
kat a folyamatokat, amelyeket ellenkezõ irányban is megtehet a rend-
szer, méghozzá úgy, hogy a környezet is az eredeti állapotába jut
vissza. A Carnot-folyamatot azért tekinthetjük reverzibilisnek, mert a
körfolyamat során a rendszer (a körfolyamatot végzõ gáz) csak két
hõtartállyal van kapcsolatban: az egyiktõl felveszi a hõt, a másiknak le-
adja, anélkül, hogy a hõtartályok (a „kazán” és a „hûtõ”) hõmérséklete
megváltozna. Ha tehát fordított irányban lejátszatjuk a folyamatot, hely-
reáll az eredeti állapot.

A reverzibilitás vagy irreverzibilitás tehát nem csupán a körfolyamat tu-
lajdonsága, hanem az állapotváltozást végzõ anyag és a környezete együttes
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15. ábra. Rudolf Clausius (1822–1888)
A berlini egyetemen végezte tanulmányait,
majd különbözõ német és svájci egyeteme-
ken tanított. Legfontosabb eredménye a II.
fõtétel megfogalmazása és az entrópia fogal-
mának bevezetése. Jelentõsek a kinetikus
gázelmélet terén végzett, 1857-ben megkez-
dett vizsgálatai is.

← elektromos potenciál XI.1.4.3.

ENTRÓPIAVÁLTOZÁS

VISSZAFORDÍTHATÓSÁG

p

Tl

Tk

g

V



rendszerének sajátossága. A körfolyamatban az anyag állapotjelzõi és így
az entrópiája is újra felveszik az eredeti értéket, de környezetének (a
hõtartályoknak) változhat az entrópiája.

Clausius vizsgálatai azt mutatták, hogy az irreverzibilis (nem megfor-
dítható) folyamatokra a Carnot-féle egyenlõség nem áll fenn: a valóságban
végbemenõ folyamatokra az entrópia megváltozása mindig pozitív, azaz
az entrópia nõ. Ez azt a tényt mutatja, hogy végeredményben magasabb
hõmérsékletû helyrõl ment alacsonyabb hõmérsékletû helyre valamennyi
hõ. Ha csak ezt a „végsõ” hõt tekintjük, akkor a magasabb T1 hõmérsékle-
ten felvett Q hõ kisebb Q/T értéket ad, mint ugyanez a Q hõ az alacsonyabb
T2 hõmérsékleten leadva. Így az entrópiaváltozás pozitív.

A reverzibilis folyamat ugyanolyan idealizáció, mint például a mechani-
kában a tökéletesen rugalmas ütközés. A valóságos folyamatok során a gáz
szükségképpen lead valamennyi hõt a környezetnek is, amelyet nem lehet
„visszafordítani” és visszavezetni a rendszerbe.

Ha egy zárt rendszert magára hagyunk, abban is csak olyan spontán fo-
lyamatok mehetnek végbe, amelyek során a rendszer entrópiája nõ, mind-
addig, amíg egyensúlyi állapotba nem jut. Ez más szavakkal azt jelenti,
hogy az egyensúlyi állapot a legnagyobb entrópiájú állapot, hiszen a maxi-
mális érték nem tud növekedni, következésképpen állandó marad, ami a
stabilitást, az egyensúlyt fejezi ki.

Clausius 1865-ben adta meg matematikai alakban a hõtan II. fõtételének
nevezett törvényt (és egyúttal az I. fõtételt is mai formájában). A két tör-
vényt a következõképpen lehet megfogalmazni:

I. Egy zárt rendszer energiája állandó.
II. Egy zárt rendszer entrópiája csak növekedhet.

Az entrópia fogalma és a II. fõtétel körül számos értelmezési vita zajlott.
Ezt az is mutatja, hogy a fizika egyik törvényszerûségének sincs annyiféle
megfogalmazása, mint a II. fõtételnek.

A II. fõtétellel egy olyan törvényszerûség jelent meg a fizikában, amely-
ben az idõ gyökeresen más szerepet játszik, mint a mechanikai törvé-
nyekben. A mechanikai törvényekben az idõ (és a tér) a leírás keretéül
szolgál: az idõ és a tér a bennük lezajló folyamatoktól függetlenül létezik,
mint egy „üres tartály”, amelybe belehelyeztük õket. A mechanika által
leírt jelenségek megfordíthatók: ha az idõ irányát „megfordítjuk”, a jelen-
ségek ugyanúgy zajlanak le. Ha az asztalon pattogó labdáról készítünk
két pillanatképet, nem tudjuk megmondani (tökéletesen rugalmas ütkö-
zés esetén), hogy melyik készült elõbb és melyik késõbb. Ha egy zárt
rendszert alkotó gáz két különbözõ állapotát megadjuk, az adott állapot-
hoz tartozó entrópiaértékek kiszámításával egyértelmûen eldönthetõ,
melyik volt késõbb és melyik elõbb. Az idõ iránya és a folyamatok iránya
szorosan összekapcsolódik: úgy is mondhatjuk, hogy a termodinamika
adott irányt az idõnek.

Arra a kérdésre, hogy milyen fizikai értelmezése lehetséges az entrópiá-
nak, csak a statisztikus fizika eredményeinek fényében lehetett válaszolni.
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→ „energiaszóró” rendszerek XX.3.2–3.
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← energiaprofil, stabilitás VI.9.5.

A HÕTAN II. FÕTÉTELE

← abszolút tér és idõ (Newton) VI.7.2.
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2. A másik út – a molekuláris hõelmélet

2.1. A gázok állapotjelzõinek értelmezése

A klasszikus termodinamika eredményeit úgy érte el, hogy semmilyen konk-
rét feltevéssel nem élt az anyag szerkezetére vonatkozóan. Elfogadva azt,
hogy a hõ energiajellegû mennyiség, a hõtani folyamatokat jelenségszinten, a
rendszer egészét jellemzõ állapotjelzõk segítségével írta le. Ezzel párhuza-
mosan azonban élt az a szemlélet vagy inkább hipotézis is, hogy az anyagot
részecskék – atomok, molekulák – alkotják, és a hõtani jelenségek ezek vi-
selkedésére vezethetõk vissza, és ennek alapján magyarázhatóak.

Bernoulli már a XVIII. század közepén mennyiségileg is értelmezte a gázok
nyomását a gázt alkotó részecskék mozgása alapján. Az ideális gáz kinetikai
modelljét és néhány egyszerûsítõ feltételt alkalmazva, megmutatható, hogy

pV N v�
1
3

2
	 ,

ahol N a részecskék száma, ì egy részecske tömege, v pedig – a legegysze-
rûbb modellt alkalmazva – a részecskék azonosnak tekintett sebessége.
A pontosabb számítások szerint az összefüggés a részecskék valójában kü-
lönbözõ sebességnégyzeteinek számtani közepére igaz (ezt jelzi a képlet-
ben a v felett a felülvonás).

A kinetikus elméletet a kémia eredményei erõsítették meg. Az atom
mai fogalmát az állandó és többszörös súlyviszonyok törvényének értel-
mezése során Dalton vezette be az újkori természettudományba (1808
körül), Avogadro pedig a róla elnevezett törvénnyel a molekula fogalmát.
Ez a törvény tette lehetõvé, hogy az atomsúly és molekulasúly fogalmát
bevezessék, és ennek segítségével a gáz – vagy bármilyen más elem vagy
vegyület – mennyiségének megadására a tömeg helyett a mólt használ-
ják. Így vált lehetõvé, hogy az egyesített gáztörvényt megadó összefüggést

(
pV

mT
� állandó) egyszerûbb alakra hozzák. E törvényben az állandónak

nevezett érték a gáz minõségétõl függ. Nyilvánvalóan általánosabb érvé-
nyû törvényt jelent egy olyan megfogalmazás, amelyben az állandó érték
már semmitõl sem függ. Ez lehetséges is a mólszám (n) bevezetésével:

pV = nRT.

Az ebben szereplõ R állandó értéke a nyomás, térfogat, hõmérséklet és a
gáz mennyiségének ismeretében meghatározható, és ellenõrizhetõ, hogy való-
ban független a gáz minõségétõl. Értéke mai mértékegységekkel kifejezve

R = 8,314
J

mol K�
.

Ha ezt az állapotegyenletnek nevezett összefüggést összehasonlítjuk a
nyomás és részecskesebesség közötti kapcsolatot megadó, fenti összefüg-
géssel, akkor az
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alakra jutunk, ahol k az anyagi minõségtõl szintén független állandó, a
Boltzmann-állandó.

Ez azt fejezi ki, hogy az ideális gáz molekuláinak átlagos mozgási ener-
giája arányos a gáz abszolút hõmérsékletével, és független a gáz anyagi mi-
nõségétõl. Vagyis a gáz hõmérséklete és atomjainak vagy molekuláinak
átlagos mozgási energiája lényegében ugyanazt jelenti. Például az azonos
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← az újkori atomelmélet érvei IX.2.

← Dalton-modell IX.2.3.2.

← Avogadro-szám IX.2.
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hõmérsékletû hidrogéngáz vagy oxigéngáz molekulái ugyanakkora átlagos
mozgási energiával rendelkeznek, csak a hidrogénmolekulák gyorsabban
mozognak, mint az oxigénmolekulák, mivel tömegük kisebb.

17. ábra. a) A nitrogéngáz Maxwell–Boltzmann-féle egyensúlyi sebességeloszlása
két különbözõ hõmérsékleten
A vízszintes tengelyen a molekulák sebessége olvasható le m/s-ban. A görbe magassága az
adott sebességû molekulák relatív gyakoriságával arányos. vmax azt a sebességet jelenti,
amellyel a legtöbb részecske rendelkezik, v az átlagos sebességértéket jelenti.

Azt, hogy az „átlagos mozgási energiát” a részecskék milyen sebességel-
oszlása hozza létre, Maxwell állapította meg, akinek a kinetikus elmélettel
kapcsolatos számításokról az volt a véleménye, hogy „jó gyakorló feladat a
mechanikában”.

Ha a hõmérséklet függvényében vizsgáljuk az átlagsebességet (illetve a se-
bességeloszlást), akkor meglepõdve tapasztalhatjuk, hogy a gázmolekulák
már szobahõmérsékleten is több száz m/s sebességgel mozognak. Ennek fé-
nyében érthetetlen volt, hogy egy alig néhány méterre lévõ illatforrás (például
egy kinyitott kölnisüveg) szagát csak néhány perc elteltével érezzük meg.
Clausius, akinek nemcsak a tapasztalati szintû (fenomenologikus) hõtan,
hanem a molekuláris hõelmélet megalapozásában is jelentõs eredményei
voltak, ezt azzal magyarázta, hogy a gázmolekulák az egymással történõ üt-
közések miatt zegzugos útvonalat járnak be, és két ütközés között a szabad
úthossz a szokásos nyomásértékek mellett is rendkívül kicsi.
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b) Az energiaeloszlás jellemzõ görbéje
egy adott hõmérsékleten

A LASSÚ DIFFÚZIÓ OKA

← diffúzió folyadékban IX.4.2.4.

← Brown-mozgás IX.2.1.3.
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18. ábra. A Stern-kísérlet a sebességeloszlás
igazolására (1920)
Az elgõzölgött ezüstatomok a belsõ henger résein át juthat-
nak ki, ha megfelelõ a sebességük. A henger méreteibõl és a
fordulatszámból kiszámítható, hogy mekkora a résen való
átjutáshoz szükséges sebesség, a külsõ falon lerakódott
ezüstréteg vastagságából pedig az, hogy az adott sebességgel
hány ezüstatom rendelkezett. A mérési eredmények jól
egyeznek a Maxwell-eloszlásból meghatározott elméleti ér-
tékekkel.
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2.2. A gázok energiája

Maxwell a „mechanikai gyakorlatok” során részletesen megvizsgálta az ato-
mok, molekulák mozgása és a gáz energiája közötti kapcsolatokat. Az egy-
atomos gáz részecskéit szabadon mozgó tömegpontoknak tekintve, átlagos
mozgási energiájukat – sebességüket a három merõleges, egymástól függet-
len térbeli irányú összetevõre felbontva – a következõ alakba írhatjuk:
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Az atomok átlagos mozgási energiája 3, egymástól független négyzetes
tag összegeként írható fel: az atomoknak 3 szabadsági fokuk van. Mivel a
három irány teljesen egyenértékû, az atomok sebességnégyzeteinek átlaga
egyik irányban sem különbözik a másik két irányútól, ezért
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Maxwell egyik legfontosabb megállapítása a fenti összefüggés általánosí-
tása, az ekvipartíció tétele: az egyensúlyban lévõ gáz részecskéinek min-
den szabadsági fokára átlagosan azonos energia jut. Az általánosításhoz a
két- és többatomos molekulákból álló gázok vizsgálata is szükséges volt.
Ezek részecskéinek ugyanis több szabadsági foka van: a kétatomos gázok
esetében 5, a többatomos gázok esetében pedig (ha nem lineáris, láncszerû
molekulákról van szó) 6. Ezek a molekulák ugyanis nemcsak haladó, ha-
nem forgómozgást is végezhetnek. Ez a forgási energia is kifejezhetõ egy-
másra merõleges tengelyekre felírt forgási energiák összegeként.

19. ábra. A gázmolekulák szabadsági fokai
a) egyatomos molekulák

Az egy atomból álló részecskék szabadsági fokainak száma 3, mivel sebességük három,
egymástól független irányú összetevõre bontható (a három térbeli iránynak megfelelõen –
x-, y- és z-koordináta). A forgásból adódó energiájuk elhanyagolható, mivel kiterjedésük ki-
csi (a kinetikus modellben pontszerûnek tekintjük õket).
b) kétatomos molekulák
A kétatomos molekulák esetében a haladó mozgásból származó 3 szabadsági fokhoz a mole-
kula forgása miatt újabb 2 járul. A forgás szögsebessége is felbontható három, egymástól füg-
getlen összetevõre, a három egymásra merõleges forgástengely körüli forgásra vonatkoztatva.
Azonban a molekula atomjait összekötõ tengelyre vonatkoztatott forgás energiája 0, az egyato-
mos részecskéknél leírt okok miatt. Ugyanez a helyzet a kettõnél több atomból álló, de láncsze-
rûen (egy egyenes mentén) elhelyezkedõ atomokból álló molekulák esetében.
c) három- és többatomos molekulák
A „háromdimenziós” molekulák szabadsági fokainak száma 6, mivel a haladó mozgásból
származó 3 szabadsági fokhoz a mindhárom forgástengely körüli forgásból 0-tól különbö-
zõ forgási energia miatt újabb 3 szabadsági fok társul.
Ezen a módon a hõtani adatok mérésébõl a molekulák térbeli szerkezetére is következtetni
lehet.

Maxwellnek sikerült a gázok fajhõje és a szabadsági fokok f száma kö-
zött is kapcsolatot találni. Eredményeit a következõ összefüggésekkel lehet
összefoglalni:
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Eszerint a kétatomos molekulákból álló gáz fajhõje azért nagyobb, mint
az egyatomos gázoké, mert a melegítés során közölt energia több szabadsá-
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gi fok között oszlik meg. Vagyis kétatomos gáz ugyanakkora hõmérséklet-
tel történõ felmelegítése több hõt igényel, mint az egyatomos gáz ugyanilyen
mértékû melegítése. A hõmérséklet szempontjából ugyanis csak a haladó
mozgás energiája számít. Nem lehet egy gázt úgy melegíteni, hogy csak a
haladó mozgás energiája nõjön, a forgómozgásé ne.

Bár ez egy jó modellt adott arra, miért függ a fajhõ az anyagi minõségtõl,
már maga Maxwell felhívta a figyelmet arra, hogy a számított és mért értékek
között eltérések vannak. Az egy- és kétatomos gázoknál igen jó az egyezés, a
többatomos molekulájú gázoknál azonban a mért értékek jóval nagyobbak a
fenti összefüggések alapján számított értékeknél. Ez arra utal, hogy az ilyen
molekuláknak több szabadsági fokuk van. Ez magyarázható azzal, hogy az
ilyen molekulák atomjai a molekulán belül is rezgéseket végeznek, hasonló
módon, mint a szilárd anyagok helyhez kötött részecskéi. Ugyanakkor a két-
atomos gázoknál ez az eltérés nem jelentkezik, pedig ennek a „belsõ” rezgés-
nek ezeknél is fel kellene lépnie. A másik problémát az okozta, hogy Maxwell
összefüggései értelmében a fajhõ független a hõmérséklettõl. Ez tág hõmér-
sékleti tartományban jól teljesül, azonban alacsony hõmérsékleten a fajhõér-
tékek jelentõsen csökkennek (a hidrogéné például 40 K körül csaknem a felé-
re). Ezeket az ellentmondásokat a klasszikus fizika keretein belül nem sike-
rült feloldani. Csak a kvantummechanika adott kielégítõ választ arra, hogy
egyes rezgési és forgási szabadsági fokokra miért nem jut energia, illetve ala-
csony hõmérsékleten miért „fagynak be” egyes szabadsági fokok.

2.3. Statisztikus fizika

2.3.1. A termodinamikai valószínûség

A molekuláris hõelmélet nehézségeit az okozta, hogy rendkívül nagyszámú
részecske által alkotott sokaság viselkedését kellett leírnia. Az atomok,
molekulák egyéni nyomon követése – még ha lehetséges lenne is – sem ten-
né lehetõvé együttes viselkedésük leírását. A probléma megoldásához
Ludwig Boltzmann osztrák fizikus a valószínûségszámítás és a statisztika
módszereit alkalmazta.

20. ábra. Ludwig Boltzmann szobra a Bécsi Egyetemen
Ludwig Boltzmann (1844–1906) Bécsben tanult, majd több osztrák és német egyetemen ta-
nított elméleti fizikát. Emellett kiváló kísérletezõ is volt, õ igazolta a Maxwell-féle elektro-
mágneses elméletben levezetett összefüggést az anyagok dielektromos állandója és mágne-
ses permeabilitása között. Fõ eredménye számos más mellett az entrópia és a termodina-
mikai valószínûség kapcsolatának megállapítása. Rendkívül sokoldalú egyéniség volt,
zenét tanult, irodalmi tevékenységet is folytatott. 1906-ban öngyilkosságot követett el, felte-
hetõen szellemi képességeinek hanyatlása miatt érzett elkeseredésében.

A kinetikus gázelméletben burkoltan már a kezdeti eredményekben is meg-
jelentek valószínûségi meggondolások. A gáz nyomása és a gázrészecskék se-
bessége közötti összefüggés megállapításakor feltételezték, hogy mindhárom
térbeli irányban ugyanannyi atom mozog, hiszen egyik irány sincs kitüntetve a
másik kettõhöz képest. Másképpen fogalmazva: bármelyik irányban ugyanak-
kora valószínûséggel mozoghat egy adott atom vagy molekula. Az állapotegyen-
let levezetésekor is természetesnek tartották, hogy az egyensúlyban lévõ gáz a
rendelkezésére álló térfogatban egyenletesen oszlik el, azaz ugyanakkora tér-
részben mindig ugyanannyi részecskét találunk. Emögött az a feltételezés húzó-
dik meg, hogy az atomok az adott térfogat bármelyik pontján ugyanakkora va-
lószínûséggel lehetnek. Ha nem így lenne, akkor egyes térfogatrészekben több
atomot találnánk, mint a többiben, azaz ott az atomok nagyobb valószínûséggel
tartózkodnának. Mivel azonban a(z ideális) gáz belsejében nincsenek kitünte-
tett térbeli irányok, nincsenek kitüntetett helyek sem.
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← a kémia módszerei a szerkezetvizsgálatra:

van t’Hoff XII.2.3.

Kekulé XII.3.5.2.

Pasteur XII.6.2.1.

Fischer XII.7.1.1.

Sanger XII.8.3.3.

→ kvantummechanika XXI.4.

EGYENLETES ELOSZLÁS

← Bernoulli IX.2.1.3.



A folyamatok leírásához azonban ennél pontosabb megfontolások szüksé-
gesek. Boltzmann arra volt kíváncsi, hogy miért éppen az az állapot jön létre,
amelyik valóban megvalósul. Ehhez kapcsolatot kellett teremtenie a részecs-
kék lehetséges elrendezõdései – a gáz mikroállapotai – és a megfigyelések,
mérések számára hozzáférhetõ, a gáz egészét leíró állapotok – a makroálla-
potok – között. Ezt a célt szolgálja a termodinamikai valószínûség fogalma.

Egy lehetséges mikroállapot megadásához meg kell adni minden egyes
molekula állapotát. Ez egyrészt térbeli helyzetének, másrészt mozgásálla-
potának megadását jelenti. Ha a gáz egyatomos, térbeli helyzetét 3 koordi-
náta, mozgásállapotát (impulzusát) további 3 koordináta adja meg, az im-
pulzus három, a koordinátatengelyek irányába esõ összetevõje. Általában
az f szabadsági fokú molekula állapotát 2f számú koordinátával lehet meg-
adni. Matematikailag ez azt jelenti, hogy a molekulákat egy 2f dimenziós
térbe, az úgynevezett fázistérbe helyeztük. A fázistér dimenziói tehát nem-
csak a háromdimenziós térbeli helyzetet jelölhetik, hanem bármely más,
mennyiségileg jellemezhetõ tulajdonságot is.

Ha a fázisteret felosztjuk kis térfogatelemekre, „cellákra”, és minden
egyes molekuláról megadjuk, hogy egy adott pillanatban a fázistér melyik
cellájában tartózkodik, akkor megadtuk a gáz egy mikroállapotát, azaz a
gáz állapotát minden részletében ismerjük.

Egyszerû valószínûség-számítási meggondolásokkal megmutatható,
hogy minden mikroállapot egyformán valószínû. Bármilyen meglepõ,
ugyanannyi a valószínûsége annak, hogy minden molekula egyetlen cellá-
ban van, mint annak, hogy minden cellában ugyanannyi molekula van.
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V1 V2 V3 V10

MIKRO- ÉS MAKROÁLLAPOT

FÁZISTÉR

→ niche XXVI.1.5.

→ adaptív táj XXVII.3.3.1.

21. ábra. A mikroállapotok
szemléltetése
Az ábrán 10 részre osztottuk a teljes térfo-
gatot. Lehetséges, hogy egy cellában külön-
bözõ mozgásállapotú részecskék vannak,
illetve azonos mozgásállapotú részecskék
vannak különbözõ cellákban.

A valószínûség elemi matematikai fogalma
Mekkora az esélye egy bizonyos esemény bekövetkezésének? Erre a kérdésre nem mindig könnyû válaszolni, de olyan esetekben, amelyek-
ben néhány feltétel teljesül, egyszerû matematikai modell alkotható. Ilyen például a kockadobás.
a) A kockadobás lehetséges kimeneteleinek száma 6 („összes esemény”), és bármelyik szám dobásának valószínûsége ugyanakkora (ha-

csak a kocka nincs meghamisítva, pl. valamelyik lapját ólmozták). Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mekkora annak a valószínûsége,
hogy a kockával egyest dobunk (azaz egy „kedvezõ esemény” bekövetkezését várjuk), akkor a „kedvezõ események” számát elosztjuk az
„összes események” számával, vagyis a keresett valószínûség 1/6.

b) Ha azt akarjuk kiszámítani, hogy mennyi a valószínûsége páros szám dobásának, akkor a „kedvezõ események” száma 3 (2, 4, 6 dobá-
sa), az „összes események” száma 6, így a keresett valószínûség 3/6, azaz 1/2, vagyis ugyanakkora valószínûséggel dobunk páros számot,
mint páratlant. Az eddigiekbõl az is kiderül, hogy ha az összes lehetséges kimenetelek valószínûségeit összeadjuk, akkor eredményül
1-et kapunk, hiszen valamelyik biztosan bekövetkezik, és mindig csak az egyik következik be.

c) Ha azt akarjuk kiszámítani, hogy mennyi annak a valószínûsége, hogy egy kockával egymás után két hatost dobunk (vagy bármelyik két, elõre
meghatározott számot), akkor elõször meg kell határoznunk a lehetséges kimenetelek számát („összes esemény”). Az elsõ dobás lehetséges
kimeneteleinek száma 6, ezek mindegyikéhez a második dobáskor újabb 6 kimenetel jöhet, így az „összes események” száma 6•6 = 36.
A számunkra „kedvezõ események” száma 1, hiszen csak egyféleképpen következhet be, hogy mindkét dobásnál hatost dobunk. Így ennek
valószínûsége 1/36. Ez a számítási mód független események esetén érvényes: az elsõ dobás eredménye nem befolyásolja a második dobásét.
Egymástól független események együttes bekövetkezésének valószínûsége a két esemény valószínûségének szorzata.

22. ábra. A különbözõ mikroállapotok valószínûsége
azonos
Mind a 8 részecske azonos eséllyel kerülhet bármelyik cellába
a 8 közül, egymástól függetlenül. Ezért annak a valószínûsége,
hogy mindegyik részecske ugyanott, például az 1. cellában van,
1/88 (felsõ ábra). Egyenletes eloszlás esetében annak a valószí-
nûsége, hogy az 1. részecske az 1. cellába kerül, 1/8, hogy a
2. részecske a 2. cellába kerüljön, szintén 1/8 stb. Az egymástól
független események összesített valószínûsége így is 1/88 (alsó
ábra). Ha a részecskék más sorrendben lennének, azzal egy
másik mikroállapot valósulna meg.



Az ellentmondás látszólagos, hiszen az „egycellás” állapot csak egyféle-
képpen jöhet létre: úgy, hogy minden molekula az adott cellában van.
Viszont nagyon sok olyan mikroállapot van – és ezek mind különbözõek –,
amelyekre igaz, hogy minden cellában ugyanannyi molekula „tartózkodik”.
Hiszen a mikroállapot megadásakor nem mindegy, hogy a képzeletben sor-
számozott molekulák közül például a 28. van egy adott cellában és a 6728.
egy másikban vagy fordítva. „Kívülrõl” nézve ezek a mikroállapotok valóban
egyformák, azaz a gáz egészét tekintve ugyanazt a makroállapotot hozzák
létre. A gáz különbözõ állapotai tehát abban különböznek egymástól, hogy
hány mikroállapot eredményezheti az adott makroállapotot. Egy állapot ter-
modinamikai valószínûségén az adott állapotot létrehozó mikroállapo-
tok számát értjük. Valójában tehát nincs szükség a mikroállapotok tényle-
ges megadására: csupán arra, hogy egy állapotot hányszor több mikro-
állapot valósít meg, mint egy másikat.

2.3.2. Az entrópia statisztikus értelmezése

A klasszikus termodinamika az entrópia fogalmának bevezetésével jelle-
mezte a folyamatok irányát: a zárt rendszerben végbemenõ folyamatok so-
rán a rendszer (az állapotváltozást végzõ anyag és környezetének együttes)
entrópiája nõ. A statisztikus termodinamika szerint a folyamatok azt az ál-
lapotot eredményezik, amelynek termodinamikai valószínûsége nagyobb.
Ha két gázmennyiséget egyesítünk, entrópiájuk összeadódik, az új rend-
szer mikroeloszlásainak száma pedig a két eredeti gázmennyiség mik-
roeloszlásainak szorzata lesz. Így az entrópia és a termodinamikai való-
színûség közötti kapcsolatot logaritmikus alakban lehet felírni, a pontos
összefüggést Ludwig Boltzmannak sikerült megállapítania 1877-ben:

S = k ln W

W az adott állapotot megvalósító mikroállapotok száma (vagyis az álla-
pot termodinamikai valószínûsége), k a már említett Boltzmann-állandó,
értéke k = 1,38•10-23 J/K. Az összefüggésben W természetes alapú logarit-
musa szerepel.

Ezzel a részecskeelmélet is teljessé vált, és értelmezni is tudta a folyama-
tok irányát megszabó törvényszerûséget: azért jön létre a nagyobb entrópiá-
jú állapot, mert valószínûsége sokkal nagyobb az alacsonyabb entrópiájú
állapoténál. Így a II. fõtétel statisztikus jellegét hangsúlyozó megfogalmazá-
sa a következõ: ha egy gáz entrópiája lényegesen kisebb a lehetséges
legnagyobb értéknél, akkor egy késõbbi mérésnél igen nagy valószínû-
séggel nagyobb entrópiaértéket fogunk mérni.

2.4. Az atomok létezésének bizonyítékai

A XX. század elején a vegyészek már természetesnek tekintették a kémiai
elemek és az atomok létét, ezek alapján írták fel a vegyületek képleteit és a
reakciók egyenleteit is. A fizikusok és filozófusok egy része azonban más-
ként gondolkodott. Õk az „atom” (vagy „részecske”) fogalmát csak hasznos
absztrakciónak tartották, mely legföljebb a kutatók elméjében létezik, ha-
sonlóan a matematikai pont vagy egyenes fogalmához. Ezen irányzat köve-
tõi a pozitivizmus és „jelenségelvû” (fenomenológiai) filozófia követõi vol-
tak, akik szerint tudásunk csak arra alkalmas, hogy a közvetlenül megfi-
gyelhetõ jelenségek (fenomének) közti kapcsolatokat föltárjuk. Bár a
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→ információ XXX.2.

TERMODINAMIKAI VALÓSZÍNÛSÉG

A FOLYAMATOK IRÁNYA

→ entrópiaváltozások az élõvilágban
XXI.3.3.1.

← a kémiai elemek felfedezése IX.1.

← pozitivizmus XIX.3.1.

ATOM: VALÓSÁG VAGY ABSZTRAKCIÓ?



fenomenológia hívei között jeles természettudósok is voltak (így Ernst
Mach és Wilhelm Ostwald), a fizikusok többsége a „rejtett létezõknek” –
például az atomoknak – valóságos létet tulajdonított, és arra törekedtek,
hogy ezt bizonyítsák is.

Az atomok létezésének bizonyítása nélkül a molekuláris hõelmélet is
csak modell, munkahipotézis lehetett. Olyan közvetlen, kísérleti bizonyí-
tékra volt szükség, amelyet csak az anyagot alkotó részecskék létezésével
lehetett magyarázni.

Az elsõ ilyen bizonyítékot a Brown-mozgás értelmezése – és matematikai
leírása – adta, amely Albert Einstein és Marian Smoluchowski nevéhez fû-
zõdik (1905). Ha nyugvó folyadékba mikroszkopikus részecskéket, például
festékszemcséket juttatunk, akkor mikroszkóppal jól megfigyelhetõ ezek
zegzugos, rendszertelen mozgása. Einsteinnek az egyenlõ idõközök alatt
bekövetkezett elmozdulások (pontosabban elmozdulásnégyzetek) átlagára
sikerült egy összefüggést találnia, amely szerint a részecske mozgása annál
élénkebb, minél kisebb a részecske és minél nagyobb a folyadék hõmér-
séklete (ezenkívül függ a folyadék viszkozitásától is). Az összefüggés he-
lyességét számos mérés igazolta. Így a kiinduló hipotézis, miszerint a
Brown-mozgást a folyadék molekuláinak rendszertelen, statisztikailag in-
gadozó mozgása okozza, igazolást nyert. Mivel az összefüggésben szerepel
a Boltzmann-állandó is, és az összes többi mennyiség mérhetõ, egyben
módszert adott az állandó értékének meghatározására is.

Hasonló bizonyítéknak tekinthetõ a Loschmidt-szám meghatározása is.
Josef Loschmidt a róla elnevezett értéket – amit ma inkább Avogadro-
számnak nevezünk – 1865-ben határozta meg. A módszer arra is alkalmas
volt, hogy a molekulák méretét is kiszámítsák. Az igazi bizonyítékot az ato-
mok létezésére valójában az jelenti, hogy késõbb a Loschmidt-számot szá-
mos más, nagyon különbözõ módszerrel is meghatározták, és az eredmé-
nyek igen jó egyezést mutattak.
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→ szimuláció és modell XXX.2.

← Brown-mozgás IX.2.1.3.

← viszkozitás IX.4.3.3.

← Loschmidt-szám IX.2.2.

← koncentrációfüggõ ozmózisnyomás és
forráspont-emelkedés XI.4.3.1.

← egy elmélet konfirmációja XIX.3.3.



3. Nem egyensúlyi rendszerek

3.1. Zárt és nyílt rendszerek

A termodinamika törvényeit és fogalmait nagyrészt gépek, mechanikai rend-
szerek vizsgálata során fogalmazták meg. A mûszaki tudományokban rend-
szernek olyan összetett egységet tekintenek, melynek alkatrészeit (alegységeit)
kölcsönhatások kapcsolják össze, és ezek együtt általában valamilyen célt, fel-
adatot látnak el. A XX. század elsõ évtizedeiben Alekszandr Bogdanov és Vla-
gyimir Vernadszkij orosz tudósok terjesztették ki elõször a rendszer fogalmát a
természeti jelenségekre is. Ismertté azonban Ludwig von Bertalanffy osztrák
származású kutató általános rendszerelmélete lett (1968). Az általános elmé-
letben a rendszer nem feltétlenül tervezett vagy célszerû, de részeit mindenkép-
pen kölcsönhatások kapcsolják össze, és tulajdonságai is csak ebbõl érthetõk
meg. A zárt rendszerek anyag és energia szempontjából környezetüktõl elszige-
teltek, a nyílt rendszereken anyag és/vagy energia áramlik át. Mint Bertalanffy
megállapította, Boltzmann levezetése, a II. fõtétel csak zárt rendszerekre érvé-
nyes. Ezek szükségképpen a legnagyobb entrópiájú állapot, az egyensúlyi álla-
pot felé haladnak, ahol eltûnnek a különbségek: a rendszerben mindenhol
ugyanakkora a nyomás és hõmérséklet, nincsenek változások, struktúra nél-
küli rendezetlenség uralkodik.

A különbségek kiegyenlítõdéséhez megfelelõ erõsségû és gyakoriságú
kölcsönhatások szükségesek. Ha ezek ritkák és gyengék, akkor a folyamat
lelassul, ha pedig megszûnik a kölcsönhatás, a különbségek tartósan fönn-
maradnak. Hideg szobába helyezett hõszigetelt termoszban a meleg folya-
dék sokáig megõrzi hõmérsékletét; egy aranytárgy évszázadokon át válto-
zatlan marad. Az aranyatomok a csillagok belsejében, szupernóva-robba-
náskor jöttek létre, szerkezetük megváltozásához a földi környezetben
létezõ kölcsönhatások nem elég erõsek.

A II. fõtétel érvényességét többen az ismert világ egészére is megpróbálták
kiterjeszteni. Ez a meggondolás az ún. hõhalálelmélet alapja, amely szerint
az univerzum végsõ állapota egy kiegyenlített hõmérsékletû, egyenletes anyag-
eloszlású világegyetem lesz. Fordított irányban haladva az elméletbõl az kö-
vetkezik, hogy az univerzumot kezdetben a tökéletes rendezettség valószínût-
len eloszlása jellemezte. Az entrópiatétel azonban a világegyetem egészére
csak akkor alkalmazható, ha föltesszük annak végességét, zártságát és azt,
hogy egységes rendszert alkot. Nem tudjuk, hogy így van-e, a kozmikus evolú-
ciót leíró mai elméletek nem ebbõl indulnak ki.

Közvetlen környezetünkben éppen a kiegyenlítõdéssel ellentétes jelensé-
gek a legérdekesebbek. Változatos formák sokasága jön létre a szemünk
láttára – virágok, felhõk, örvények, vízcsöppek – látszólag a „semmibõl”.
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MÛSZAKI RENDSZER

ÁLTALÁNOS RENDSZERELMÉLET

← XX.2.3.1.

23. ábra. Példa a kiegyenlítõdésre zárt
rendszerben
a) Egy pohár híg és egy pohár tömény cu-

koroldatot helyezünk egy bura alá, majd
légmentesen zárjuk és állandó hõmér-
sékleten tartjuk.

b) A légtérben telített gõz jön létre. Mivel a
híg oldatból a folyadék gyorsabban páro-
log és a töményebbe több csapódik le, a
víz egy része lassan átvándorol a jobb ol-
dali pohárba. A folyamat néhány nap alatt
a koncentrációk kiegyenlítõdésével, a di-
namikus egyensúly állapotában ér véget.

A KIEGYENLÍTÕDÉS FELTÉTELEI

→ szupernóvák XXVIII.2.4.

„HÕHALÁL”

→ õsrobbanás-elmélet XXVIII.3.2.

→ kozmikus evolúció XXVIII.3.4.

RENDEZETTSÉGI NÖVEKEDÉS

a) b)



Ezek nyílt rendszerek, melyekben úgy látszik, spontán létrejön és tartósan
fenn is marad a rendezettség. Bertalanffy arra hívta föl a figyelmet, hogy a
nyílt rendszereken átáramló energia helyi rendezettséget, entrópiamini-
mumot hoz létre és tart fenn.

Az egyensúlyi állapottól való eltérést számszerûen a rendszer lehetséges el-
oszlásainak számával mérhetjük (vagyis azzal, hogy hányféleképpen tud eltérni
az egyensúlyi állapottól). Ennek a számnak a logaritmusa az entrópia, ami így a
különbség mértékének –1-szerese, tehát a különbséget a negatív entrópia méri.
Ha az entrópia csökken, azaz a negatív entrópia abszolút értéke nõ, akkor a kü-
lönbség, azaz az egyensúlyi állapottól való távolság mértéke is nõ.

A nyílt rendszerek közül a leginkább figyelemre méltó az élõ szervezet.

3.2. Folyamatok és formák

A XIX. század termodinamikája az egyensúlyi vagy az egyensúlyhoz közeli
állapotokat vizsgálta. A nem egyensúlyi állapotok leírásában a XX. század
második felében kiemelkedõ szerepet játszott a belga Ilya Prigogine. Megál-
lapította, hogy a nyílt rendszerek az egyensúlytól távoli helyzetben is állan-
dósult, kiszámítható és stabil helyzetbe kerülhetnek. Ebben az úgynevezett
stacioner vagy steady state állapotban – miközben anyag és energia áram-
lik át a rendszeren – az entrópia tartósan alacsony marad. Ekkor a rendsze-
ren belüli entrópiacsökkenést a környezet entrópianövekedése kiegyenlíti,
illetve kissé meghaladja úgy, hogy a környezet entrópianövekedése a konk-
rét feltételek által meghatározott, lehetõ legkisebb érték legyen.

Ha az ilyen a rendszert egy határértéket meghaladó külsõ hatás ér, álla-
pota kiszámíthatatlanná, instabillá válik. Ekkor olyan ingadozások (fluk-
tuációk) léphetnek fel, amelyek eluralkodnak az egész rendszerben. A vál-
tozás eredményére nem lehet általános érvényû leírást adni, minden egyes
esetben külön kell megvizsgálni, hogy ezek az ingadozások lecsenghet-
nek-e, a rendszert és a környezetét leíró mennyiségek milyen értékeinél, az
egyensúlytól milyen távolságra képesek a „megszokott” viselkedéstõl eltérõ
útra vinni. A jelenség részleteit a káoszelmélet tárta föl.

A fenti jelenségekre példa a folyadékok áramlása, amely bizonyos sebesség
felett örvényessé válik. Hasonló jelenség idézhetõ elõ egy folyadékrétegben,
amelyet alulról melegítünk, vagyis hõmérséklet-különbséget hozunk létre a
folyadék alsó és felsõ rétegei között. Ha a különbség kicsi, a hõ lassan és folya-
matosan áramlik alulról fölfelé, anélkül, hogy a folyadék egésze megmozdul-
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STEADY STATE ÁLLAPOT

← szerepe a homeosztázisban XVIII.1.3.2.

→ káoszelmélet XXX.1.

← örvények IX.4.3.2.

24. ábra
a) Ludwig von Bertalanffy (1901–1972) osztrák–kanadai fizikus és filozófus, az általános rendszerelmélet egyik megfogalmazója
Az eredetileg magyar nemesi származású család fontos szerepet játszott a múlt század osztrák kulturális-tudományos életében. Bertalanffy Bécs-
ben filozófiát és biológiát tanult, majd Bécs, London, Ottawa, Dél-Kalifornia és más városok egyetemein dolgozott. Munkássága a rendszerelmélet
révén olyan távoli tudományterületeket kapcsolt össze, mint például a populációdinamika, a közgazdaságtan, a termodinamika, a kibernetika.
b) Tartósan fennmaradó különbség egyszerû nyílt rendszerben (Harold Morowitz nyomán)
Amíg a hõforrás és a hõnyelõ közti hõmérséklet-különbség fönnmarad (T1 > T2), addig az A és B jelû tartályban uralkodó nyomás is külön-
bözõ lesz (p2 > p1). (A porózus falon a gáz részecskéi képesek átjutni, de megakadályozza a gázáramlást.)

a)

Hõforrás
(hõsugárzó)

T1

Hûtés
(hõnyelõ)

T2

A

p1

B

p2

porózus fal

b)



na. Ha azonban a hõmérséklet-különbség meghalad egy határértéket, a nyu-
galmi állapot instabillá válik: áramlás indul meg, amely jellegzetes szerkezetet
mutat. A molekulák rendezetlen mozgása megmarad, ám egy rendezett, tér-
beli mozgás is megjelenik. Ez felgyorsítja a hõáramlást, ami megnöveli a rend-
szer entrópiatermelését, miközben saját entrópiája csökken, hiszen rendezet-
té válik. A jelenséget a rendszerelmélet önszervezõdésnek nevezi. Szemben
az ember által alkotott gépekkel, az ilyen rendszerek belsõ átalakulás ered-
ményeként, „önállóan” jönnek létre – igaz ugyan, hogy nem a „semmibõl”, hi-
szen az önszervezõdés feltétele a környezet rendje.

25. ábra. John Strutt
(1842–1919), III. Lord Rayleigh
Rayleigh az áramlási cellák mellett a
fényszóródás jelenségét tanulmányozta,
az 1904-es fizikai Nobel-díjat viszont
W. Ramsay-vel együtt az argon fölfedezé-
séért kapta.

Kémiai reakciók esetében az egyensúlyi állapothoz közel a rendszer visel-
kedését a reakciósebességek viszonyai határozzák meg. Az egyensúlytól tá-
vol azonban minden rendszer egyedi módon szervezõdik, a benne zajló ké-
miai reakciók módjától függõen. Ilyenkor körfolyamatok indulnak meg, me-
lyek bonyolult hálózatba szervezõdhetnek. Az instabilitási pontokat itt a
katalitikus hurkok teremtik meg. Ezek olyan kémiai reakciók, melyek ter-
mékei részt vesznek saját szintézisükben, s így pozitív visszacsatolás révén
„felpörgetik” a folyamatot. Mivel az élõlények anyagcseréjére éppen a körfo-
lyamatok jellemzõk, az ezt leíró elméletek, mint a kemotonmodell (Gánti), a
hiperciklusok (Eigen) és Csányi evolúcióelmélete is ezen alapulnak.
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KATALITIKUS HURKOK

→ kemoton XXX.3.3.3.

→ hiperciklus XXIX.1.2.2.

26. ábra. Folyadékáramlási cellák kialakulása hõmérséklet-különbség hatására
A körkörös folyadékáramlás elsõ leírása Sir Rumfordtól (Benjamin Thompsontól) származik,
aki már 1790-ben eltöprengett azon, mi történhet egy alulról melegített almatorta belsejében. Az
elsõ magyarázó elmélet Lord Rayleigh nevéhez fûzõdik (1916), ám a pontos leírás csak a káosz-
elmélet segítségével lehetséges.
A bal oldali ábra alulról enyhén és egyenletesen melegített folyadék hõvezetését mutatja, a sötét
rész a hideg, a világos a meleg folyadékteret jelzi. A meleg folyadék sûrûsége kisebb, a hidegé
nagyobb, mint környezetéé, ezért a folyadék alulról fölfelé (fehér nyíl), illetve fentrõl lefelé (feke-
te nyíl) áramlana. A belsõ súrlódás (viszkozitás) azonban elég nagy ahhoz, hogy a folyadék bár-
mely pontjának gyors elmozdulását megakadályozza. Így elég idõ van arra, hogy a hõ hõveze-
téssel áramoljon (kis nyilak), a folyadék egésze pedig nyugalomban maradjon. Ha a hõmérsék-
let-különbség egy bizonyos értéket meghalad, áramlási cellák (jobb oldali ábra) szabályos
mintázata alakul ki (Bénard-cellák). Ezek a cellák állandó képzõdmények, de a valóságban
nem ilyen szabályosak: örvénylenek és határuk változó. A hõmérséklet-különbség vagy a folya-
dékréteg magasságának változása miatt pedig a mintázat egésze átrendezõdhet.
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27. ábra
a) Ilya Prigogine (ejtsd: prigozsin)

(1917–2003) orosz származású

belga fizikus-kémikus

A nyílt rendszerek, az úgynevezett ener-
giaszóró (disszipatív) rendszerek kutatá-
sában elért eredményeiért 1977-ben ké-
miai Nobel-díjat kapott.

b) Egyensúlyra vezetõ kémiai reakciók

zárt rendszerben (balra) és az ugyanazon
kiinduló anyagokból keletkezõ reakció-
hálózat nyílt rendszerben (jobbra)

→ geodinamika XXV.6.4.

ÖNSZERVEZÕDÉS

→ Kauffman az evolúcióról XXVII.5.3.1.

← tömeghatás IX.3.3.4.



3.3. Az élõlények

3.3.1. Az élet termodinamikája

Az élõlények belsõ rendjének fizikai háttere foglalkoztatta már Boltzmannt
is, aki a következõképpen érvelt: „Az élõlény negatív entrópiával táplálko-
zik… ez az anyagcsere lényege, ezáltal tudja az élõlény megszabadítani ön-
magát az entrópianövekedés törvényének hatálya alól.” Részletesebben
fejti ki ezt a gondolatot Erwin Schrödinger osztrák fizikus „Mi az élet?”
címû tanulmányában (1944).

Arisztotelész megállapítása szerint a földi mozgások végsõ oka a Nap
mozgása. Ezt a nézetet megerõsíti a modern termodinamika is, hiszen a
Nap és a Föld, a Föld és a világûr közötti hõmérséklet-különbség hozza lét-
re a hõmérséklet-különbséget a trópusok és a sarkvidékek között. Ezt
használják ki a növények is, amikor a fotoszintézis során szerves moleku-
lákat építenek föl, amivel a nagyobb különbséget „megcsapolva” egy ki-
sebb, állandósult különbséget hoznak létre. A táplálkozás – szervezetünk
fenntartása – során az ezekbe a struktúrákba „bezárt” különbségeket sza-
badítjuk ki, szüntetjük meg. A nagyobb különbség kiegyenlítõdése közben
tehát kisebb különbségek keletkeznek, melyek formát öltenek: szervezõ-
dést (struktúrát) mutatnak. Ilyen állandósult struktúra például a nagy föl-
di légkörzés, a tengeráramlások, az életközösségek táplálkozási hálózatai
vagy egy-egy élõlény teste. E rendszereket a korlátozott stabilitás jellemzi,
mely a kisebb zavaró hatásokat, ingadozásokat tompítja és megszünteti.
Ingadozás például egy vihar a légkörzés rendszerében, egy új faj megjelené-
se a táplálkozási hálózatban vagy egy betegség az élõ szervezetben.

Az élõ rendszerek fontos jellemzõje a homeosztázis, azaz önazonossá-
guk megõrzése széles tartományban változó külsõ körülmények között.
A stabilitás egyik oka, hogy a körkörös anyagáramlás lehetõséget teremt
energia tárolására, majd – energiaszegény idõszakokban – szükség szerin-
ti, szabályozott fölszabadítására. Az energia vegyületek kötéseiben tárolha-
tó (keményítõ, zsírok), ezeket zárványok vagy soksejtûekben külön szöve-
tek tartalmazzák. Raktározott, alacsony entrópiájú energiaforrásnak te-
kinthetõk a Föld szénhidrogén- és humuszkészletei is, ha azokat a földi
rendszer, Gaia szabályozottan gyûjti össze és szabadítja föl.

Az ember építõ és környezetszennyezõ tevékenysége termodinamikailag
is leírható. A technológiák megcsapolják, szûkítik a természetes
entrópiaáramlást, ennek árán jön létre a civilizációk sajátos belsõ rendje
(mezõgazdaság, városok, szerszámok, társadalmi-politikai szervezetek).
Ennek szükségszerû ára a környezet entrópiaterhelése. A folyamat
szennyezéssé válik, ha a megzavart, elszegényített természeti folyama-
tok már nem képesek földolgozni a technika melléktermékeit. Ekkor – a
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MI AZ ÉLET?

← III.9.4. (Arisztotelész)

← a földi légkörzés okai VIII.2.

← az élet biokémiája XIII.1.

ÁLLANDÓSULT STRUKTÚRÁK

→ táplálkozási hálózat XXVI.4.2.

STABILITÁS

← homeosztázis XVIII.1.

← energiatároló szövetek X.1.3.

→ Gaia-hipotézis XXVI.4.3.

ÉPÍTETT REND

→ környezeti kár és csökkentése XXVI.5.2.

„Hogyan kerüli el az élõ szervezet az egyensúlyba hanyatlást? A nyilvánvaló válasz: táplálkozással, ivással, légzéssel… szaknyelven
anyagcserérõl beszélünk. … De minek a cseréje ez? Bármely nitrogén-, oxigén- kén- stb. atom ugyanolyan jó, mint bármelyik más azonos
fajtájú atom. Mire volna jó a cseréjük? A múltban azzal csillapították egy ideig a kíváncsiságunkat, hogy energiával táplálkozunk… ám ezt
betû szerint érteni szintén abszurd dolog. A felnõtt szervezet energiatartalma ugyanolyan állandó, mint az anyagtartalma. Minthogy nyilván
az egyik kalória egyenértékû a másikkal, nem világos, hogy a puszta csere mi elõnnyel járhat.

Mi tehát az az értékes valami, amelyet a haláltól megóvó táplálékunk tartalmaz? Erre könnyû a válasz. Minden folyamat, esemény, törté-
nés … a világ azon része entrópiájának növekedését jelenti, ahol a történés végbemegy. Tehát az élõ szervezet (is) állandóan növeli entrópiá-
ját – azt mondhatnánk, hogy pozitív entrópiát termel, és ezáltal közeledik a maximális entrópia veszélyes állapotához, azaz a halálhoz. Ettõl
csak úgy szabadulhat meg, ha környezetétõl állandóan negatív entrópiát von el. … Az élõ szervezetek valójában negatív entrópiával táplál-
koznak … azaz környezetüktõl rendezettséget vonnak el.

Ha D a rendezetlenség mértéke, úgy reciproka, 1/D, a rendezettség mértékének tekinthetõ. Minthogy 1/D logaritmusa D logaritmusának
(–1)-szeresével egyenlõ, a Boltzmann-egyenlet így is írható: –S = k•log (1/D).”

Schrödinger: Mi az élet?



szó szoros és átvitt értelmében is – belefulladhatunk saját szemetünkbe.
A fosszilis energiakészletek szabályozatlan ütemû kitermelésével és el-
égetésével például az egész Föld rendszerszintû állapotváltozásait vált-
hatjuk ki, amit emberi szemszögbõl katasztrófákként élünk meg. Fenn-
tartható megoldást csak a „szelíd”, azaz a Föld szabályozó köreihez al-
kalmazkodó technika és társadalom jelenthet.

28. ábra. A globális entrópiaáramlás és a környezetszennyezés szemléltetése
(Georgescu–Roegen alapján)

N: a napfény
A: alacsony entrópiájú (rendezett) energiabeáramlás
M: magas entrópiájú (rendezetlen) anyag
H: hõsugárzás
é: az élet (és más disszipatív struktúrák) által fölhalmozott alacsony entrópiájú anyag (pél-
dául szén, kõolaj, humusz, biomassza)
k: az ipari civilizáció környezetszennyezésének hozzájárulása az entrópianövekedéshez

3.3.2. Életjelenségek

Az élõlényeket többnyire testük szemmel látható formája, külsõ alakja
alapján ismerjük fel. A külsõ forma azonban nem megbízható életjel, hi-
szen a lepkegyûjtemény kitinvázai nem élnek, ugyanakkor vannak olyan
élõlények (amõbák, nyálkagombák), melyeknek egyáltalán nincs is állandó
alakjuk. Az élet lényege az anyagcsereutak szabályozott hálózatában rejlik,
melyek – Gánti Tibor kifejezésével – lágy szerkezetet alkotnak.

29. ábra. Merev és lágy szerkezetek
A pete, az abból kibújó hernyó, a báb és a kifejlett fecskefarkú lepke a feltûnõ formai kü-
lönbségek ellenére ugyanaz az állat, és folyamatosan él. A külsõ forma csak következ-
ménye az életnek, de nem magyarázza azt.
A petében, a hernyóban és a lepkében közös „lágy szerkezet” az anyagcsereutak szabályo-
zott rendszere.

Egy élõlény lágy szerkezetére Gánti Tibor szerint mindig jellemzõek a
következõ sajátosságok:

a) Lényegébõl fakadóan egység. Tulajdonsága nem magyarázható
egyes részeibõl, csak a részek összességébõl. Rendjét nem pusztán külsõ
okok határozzák meg, hanem belsõ tényezõk is.

b) Anyagcserét folytat: anyagot és energiát vesz föl, anyagot és
(hõ)energiát ad le (táplálkozás, légzés, kiválasztás). (A száraz magok vagy a
betokozódott egysejtûek eszerint nem élnek, de megfelelõ körülmények
között élõ állapotba kerülhetnek.)

c) Stabil: a külsõ és belsõ változásokra reagál, miközben megõrzi ön-
azonosságát. Ennek következménye a homeosztázis (ha a sejt mûködik).

d) Olyan alrendszerrel rendelkezik, mely a teljes rendszerre vonatko-
zó információkat hordoz (ilyen például a genetikai állomány vagy az im-
munrendszer).

e) Folyamatai szabályozottak és vezéreltek.
Vannak olyan sajátságok is, melyek nem feltétlenül igazak minden egyes

egyedre, de szükségképpen jellemzõk az egyedek csoportjaira, populációira.
Gánti potenciális (lehetõség szerinti) életjellemzõknek nevezi e tulajdonságokat.

f) Növekedés és szaporodás. Noha az egyedek egy része nem képes erre
(például az idõs vagy ivartalanított állatok), a fajoknak mégis jellemzõjük.

g) Öröklõdõ változékonyság. Ez csak a populációra jellemzõ csoport-
tulajdonság. Darwin elmélete szerint ez a feltétele az evolúciónak, így az
ilyen rendszerek „fejlõdésen”, evolúción is átmennek.
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→ ökológiai lábnyom XXVI.5.3.

→ autonóm ház XXX.3.4.

LÁGY SZERKEZET

← monászok (Leibniz) VII.3.2.

← sejtanyagcsere XIII.1–4.

← immunrendszer XVIII.4.

→ genetika XXIII.

← kibernetika XVIII.1.

→ életciklusok XXIV.

→ darwini evolúció XXVII.2.
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h) Halandóság. Az egyed tulajdonsága, de csak a csoport (populáció)
ismeretében értelmezhetõ. Ha az egyed nem lenne halandó, nem adhatná
át a helyet az új változatoknak, így a faj nem lenne képes változni, alkal-
mazkodni.

Az élet jellemzõi nem függetlenek egymástól. Ellenkezõleg: egymásból
következnek, egymást indokolják.

3.3.3. A kemoton

Gánti Tibor 1972-ben dolgozta ki az élet összes jellemzõjét mutató modell-
jét, amit kemotonnak nevezett el. A kemoton „motorja” egy önsokszorozó
(autokatalitikus) körfolyamat. Ennek lényege az, hogy egy A kiindulási
anyagból több reakciólépésen át valamilyen X „táplálék” felhasználásával
és Y „salakanyag” leadásával 2 db A molekula keletkezik. Például a követ-
kezõ módon:

A + X B C D + Y 2A

Egy ilyen folyamat zárt rendszerben egyensúlyra vezet, tehát hamarosan
leáll, nyílt rendszerben azonban egyirányú körforgásba kezd, és minden
fordulattal megkétszerezi kiindulási anyagainak mennyiségét. A gyarapo-
dás mindaddig tart, amíg van elegendõ „táplálék”, és lehetõség van a „sa-
lakanyag” leadására. Ilyen önsokszorozó folyamatokat mesterségesen,
kémcsõben is meg lehet valósítani, de az élõ sejtek anyagcsereútjaira is jel-
lemzõek (például ilyen a fotoszintézis sötétszakaszában a szén-dioxid glü-
kózzá alakítása, a Calvin-ciklus). A folyamatsort a biokémiában megszo-
kott módon reakciókörként is ábrázolhatjuk.

Ez a folyamat anyagcserét folytat és növekedik, az élet többi jellemzõjét
nem mutatja. Ahhoz, hogy önálló egységgé váljon, el kell különülnie kör-
nyezetétõl. A valódi élõ sejtekben erre szolgál a sejthártya. Nincs akadá-
lya, hogy a körfolyamat egyik lépésében olyan molekulát termeljen, mely
felületaktív tulajdonságú, azaz apoláros és ionos részt is tartalmaz. Ezek
az M membránképzõ molekulák a tapasztalatok szerint irányítás nélkül,
spontán is képesek beépülni egy membránba (kettõs falú micella). Ezáltal
az önsokszorozó folyamat „burkot termelt maga köré”.

A folyamatot szabályozni is kell. Ez legegyszerûbb esetben úgy valósul-
hat meg, hogy egy T (templát, azaz „minta”) molekula is képzõdik az egyik
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→ halandóság XXV.5.2.

KEMOTON

← tömeghatás IX.3.3.

ÖNSOKSZOROZÓ FOLYAMATOK

→ az élet keletkezése XXIX.1.

← citrátciklus XIII.3.2.2.

ELKÜLÖNÜLÉS

← felületaktív anyagok szerkezete XII.5.

→ koacervátumok XXIX.1.2.1.

a) b)

30. ábra
a) Gánti Tibor (1933–2009),

a kemotonelmélet kidolgozója

Élelmiszer- és gyógyszeripari kutatásai
közben alkotta meg modelljét.
b) Önsokszorozó (autokatalitikus)

körfolyamat ábrázolása

Az „X” nagy energiájú (alacsony entrópiájú),
az „Y” kis energiájú molekulákat jelent.



reakciólépésben. Ha föltételezzük, hogy ezek a T molekulák a gömböcskén
belül lánccá (polimerré) képesek kapcsolódni, úgy a képzõdõ lánc hossza
megszabja a szabad T koncentrációját, ez pedig befolyásolja a körforgás
sebességét. Bármilyen egyszerû is a szabályozásnak ez a módja, a feltételt
teljesíti, sõt még az öröklõdõ különbségek modellezésére is alkalmas. (Eh-
hez föl kell tételeznünk, hogy a T polimer képes önmaga megkettõzésére,
valamint azt, hogy „mutációk” révén T helyett valamilyen T1 molekulaválto-
zat is képzõdhet. Ha ez más tulajdonságú, például más hosszúságú poli-
merré kapcsolódik, úgy ezt a módosult tulajdonságát szintén átadhatja az
utódkemotonokba.)

31. ábra. A kemoton mûködésének sémája
X = a táplálék, Y = a salakanyag, T = a templát (örökítõanyag),
M = membránalkotó molekula.
Az ábra egyszerûsített: valójában a T molekulák is egy reakciókörben sokszorozódnak
meg.

A körfolyamat részlépései:
1. A + X = B + M

2. B = C + T

3. C = D + Y
4. D = 2A

A kemoton és az élet más, hasonlóan elvont modelljei alkalmasak arra,
hogy viselkedésüket számítógép segítségével tetszõleges „környezetben”
nyomon követhessük. Az így kapott eredmény természetesen nem azonos
a valósággal, azonban értelmezi tapasztalatainkat, és a kutatás lehetséges
irányait, céljait is megmutatja.

3.4. Hierarchia és fejlõdés

Az általános rendszerelméletben a nyílt rendszerek egy-
másba ágyazott hierarchiája jelenik meg. Ez azt jelenti,
hogy a magasabb egységek (Arthur Koestler kifejezésével
„holonok”) alacsonyabbakból állnak össze, mutatják
azok tulajdonságait is, de olyan jellegzetességeket is, me-
lyek az alrendszerekbõl külön-külön nem érthetõk meg,
csak azok kölcsönhatásaiból. Az egymásba ágyazott rend-
szerek szintjeit a biológiában szervezõdési szinteknek ne-
vezik, a szinteket összekapcsoló kölcsönhatásokat pedig
biológiai funkcióknak („szerepeknek”). A máj egyik funk-
ciója például a méregtelenítés, a veséé a vizeletképzés, és
e funkciók kapcsolatát, hálózatát nevezzük szervezetnek.

32. ábra. Néhány szervezõdési szint kapcsolata a biológiában
(Varga Zoltán nyomán, egyszerûsítve)
A balra mutató nyilak a sok ismétlõdõ egységbõl álló közösségi lét-
formákat, a jobbra mutató nyilak az egyedi (individualisztikus) lét-
formákat jelzik.
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→ mutáció XXIII.3.3.

A jelzett hierarchia nem minden élõlényre érvényes. A telepes szerve-
zõdésû élõlényekbõl például hiányzik a szövet, a szerv és szervrendszer
szintje. A molekulák közül csak a biológiai funkcióval rendelkezõ óriás-
molekulák (pl. DNS) esetében értelmes „egyedivé válásról” beszélni.
A szervezõdési szintek sora többszörösen elágazó lehet, amennyiben
megkíséreljük azt az élettelen természetre, az elmemûködésre vagy az
emberi társadalom egységeire is kiterjeszteni.



33. ábra. Egymásba ágyazott rendszerek kapcsolata
A vékony nyilak a kölcsönös kapcsolatokat (funkciókat, F), a vastag nyilak az
energiaáramlást jelzik.

Hierarchikus rendszerek tulajdonságait többféle módon ma-
gyarázhatjuk. Kíváncsiak lehetünk a rendszer belsõ rendjére
(hogyan épül fel?), építõelemeire (mibõl van?), ezek mûködésére
(hogyan hat?) és a mûködések funkcióira is (mi a feladata?).

A rendszerek elmélete fényt vetett a fejlõdés (evolúció) néhány sajátossá-
gára is. Kimutatható, hogy tartós energiaáramlásban a nyílt rendszerek
rendezettsége nõ (entrópiájuk csökken), és a bennük tárolt energia
mennyisége, illetve a rendszeren belül eltöltött ideje is nagyobb lesz. Ener-
giaigényes fölépülési folyamatok indulnak meg: kisebb molekulákból na-
gyobbak keletkeznek. Ezek némelyike katalizátor sajátosságú lehet, azaz
befolyásolja más molekulák keletkezési valószínûségét. A sokféle lehetsé-
ges kémiai reakció közül ilyen körülmények között azok terjednek el, me-
lyek egymást segítik (hiperciklusok), illetve melynek elemei saját gyako-
riságukat növelik (autokatalízis). A másolás pontossága idõvel nõ, végül
kialakul maga az élõ rendszer: egy összehangolt mûködésû, önmagát sza-
porító egység.

Ezek az egységek maguk is összekapcsolódhatnak, vagy tagolt belsõ
szerkezetükben alakulhatnak ki kisebb egységek. A szintváltások során a
rendszer egyik stabil belsõ állapotból a másikba billen át, miközben új tu-
lajdonságok jelennek meg (kiemelkedés, emergencia). A korábban végbe-
ment változások megszabják a késõbbi állapotok lehetõségeit, azaz a
rendszer „emlékezik a múltjára”. Bár e folyamatsor pontos eredménye, az
átbillenési pontok kiszámíthatatlansága miatt nem jósolható meg, iránya
és következményei láthatók.

Az egymásba ágyazottságból következik, hogy az élõ rendszerek környe-
zete nem „végtelen tartály”, hanem maga is rendezett egység. Hasonlókép-
pen az élõlények alkotói (például szervek, sejtek, sejtszervecskék) nem al-
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Egy kérdés – két válasz

Miért gyorsul fel a légzésünk munkavégzés során?
A kérdésre felelhetünk a funkció megadásával: azért, hogy a munka miatt megnövekedett oxigénigényünket ellássa. De helyes válasz a me-
chanizmus (ható ok) kifejtése is: azért, mert a vér növekvõ szén-dioxid-tartalma (csökkenõ pH-ja) ingerli a nyúltagyi légzõközpontot, az pe-
dig a rekeszizom gyakoribb összehúzódását váltja ki. Az elsõ az egészre irányuló (holisztikus), a második a részekre figyelõ
(redukcionista) válasz – mindkettõ érvényes és helyes. A kérdezõ célja dönti el, melyik megközelítést érdemes választani.

34. ábra. Arisztotelész
okságkategóriáinak értelmezése
Egymásba ágyazott rendszerek hierarchiájá-
ban új értelmet nyernek Arisztotelész oksági
fogalmai. Az „anyag” az alrendszereket, a
„forma” a rendszer egészét jellemzi. A „ható
ok” a kölcsönhatások mechanizmusát, a „cé-
lok” pedig e mechanizmusoknak a magasabb
egységben betöltött funkcióját adja meg. Ha
magyarázatunk a formára vagy a célra (funk-
cióra) irányul, szemléletünk egészleges, ho-
lisztikus lesz, ha az anyagra és a mechaniz-
musra (ható okra), akkor részleges, reduk-
cionista. Ezek a megközelítési módok egy
hierarchikusan tagolt világban nem kizárják,
hanem kiegészítik egymást – hasonlóan
Arisztotelész eredeti látásmódjához.

RENDSZERELMÉLET ÉS EVOLÚCIÓ

→ hiperciklus XXIX.1.2.2.

→ Csányi elmélete XXVII.5.3.2.

EMERGENCIA

RÉSZLEGES AUTONÓMIA

Ható
ok

Formai
ok

Anyagi
ok

Cél
(funkció)

Redukció
Holizmus

szuperrendszer

rendszer

alrendszer

F



katrészek, hanem maguk is önálló, autonóm rendszerek. Amit a sztoikus
filozófusok a mikro- és makrokozmosz összhangjának neveztek, az a
rendszerelmélet szavaival a szervezõdési szintek összehangolt mûködése.
Az evolúció a teljes, összetett rendszer állapotváltozásait jelenti, mely ezt
az összhangot megbontja és újrarendezi. Hajtóerejét és korlátait a legna-
gyobb egység energiaárama adja, megvalósulásának útját viszont a legki-
sebb egységek, például személyes döntéseink is befolyásolják.

Zárt rendszerekben zajló folyamatok a dinamikus egyensúlyi helyzet
felé tartanak. E tény általánosítása, a hõhalálelmélet szerint az egész
Univerzum is egy egyensúlyi állapot felé tart.

Nyílt rendszerekben az energiaáramlás tartósan alacsony entrópiájú
állapotot tarthat fenn. E rendszerek önszervezõdõk (belsõ térbeli rend-
jük van), és egymásba ágyazott hierarchiát alkotnak (általános rend-
szerelmélet, Bertalanffy).

Nyílt kémiai rendszerekben körfolyamatok indulnak meg, ezek ese-
tenként autokatalitikusak, önreprodukálók is lehetnek.

Az élõ rendszerek általános jellemzõi: anyagcsere, belsõ állandóság,
stabilitás, vezéreltség és szabályozottság, öröklõdõ változékonyság, nö-
vekedés és szaporodás, halandóság. A kemoton (Gánti T.) egy ilyen
rendszer lehetséges modellje.

Kérdések, problémák
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← mikro- és makrokozmosz (sztoikusok)
IV.7.3.

→ koevolúció XXVII.5.2.

→ személyes döntések hatása XXX.1.

Summa

1. Hol ágazna el az 1. ábra szervezõdési szintjeinek fája, ha figyelembe kívánnánk venni az emberi társadalom
szervezõdési szintjeit, például a családot is? Mely társadalmi szervezõdési szinteket milyen sorrendben ad-
nánk meg?

2. Hol ágazna el az 1. ábra szervezõdési szintjeinek fája, ha figyelembe kívánnánk venni az ásványokat és kõzete-
ket is? Beilleszthetõk-e a sorba a bolygórendszerek és a galaxisok is? Mi okozza a nehézséget az élettelen ter-
mészet esetében?

3. Hérakleitosz egyik töredéke szerint „a tûz ellenértéke mindennek”. Milyen szempontból hasonlít egy lángnyelv
egy élõlényhez? A legismertebb Hérakleitosz-idézet egy folyóhoz hasonlítja létünket. Mi a hasonlóság a folyó, a
lángnyelv és az élet között? Mi a különbség? Vessük össze a Gánti Tibor által fölsorolt jellemzõkkel!

4. Egy kristályosodási góc információt hordoz, hiszen meghatározza a kristályosodás további menetét. Tekinthe-
tõ-e egy növekvõ hópehely élõlénynek?

5. Az új autótípusok hasonlítanak is elõdeikre (öröklõdés), de el is térnek tõlük (öröklõdõ változékonyság). Rá-
adásul a mûködõ autó anyagcserét is folytat: benzint fogyaszt és kipufogógázt termel. Miért nem élõlény még-
sem az autó?

6. Egy balettelõadás oszthatatlan egység, mert nem vezethetõ le részeibõl, az egyes hangokból és mozdulatokból.
Van információhordozó alrendszere is: a partitúra. Lehet, hogy a balettelõadás valamiféle élõlény?

7. Lovelock Gaia-hipotézisében a Gaia egy sajátos önszabályozó rendszer. Tekinthetõ-e Gánti Tibor szempontjai
szerint Gaia egy óriási élõlénynek?

8. A „hõhalál” következményeit drámai erõvel jeleníti meg Madách Az ember tragédiájában. Mi az, amiben ez az
irodalmi kép nem egyezik meg Boltzmann leírásával?
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9. Kíséreljünk meg kétféle – egy funkcióra és egy mechanizmusra vonatkozó – helyes választ adni az alábbi kérdé-
sekre! Melyik az egyszerûbb? Miért?
• Miért emésztjük meg a szénhidrátokat?
• Miért indul meg a kutya nyálelválasztása a csont láttán?
• Miért áramlik víz a farészben?
• Miért nyílnak ki a gázcserenyílások?
• Miért szaporodnak el a gyomnövények az erdei utak mentén?
• Miért borítja kettõs rétegû membrán a sejtfelszínt?
• Keressünk magunk is ehhez hasonló, kétféleképpen megválaszolható kérdéseket!

10. Melyik szervezõdési szint jellemzõi az alábbi tulajdonságok (egy tulajdonság több szinthez is tartozhat)?
rendszám, életkor, átlagéletkor, egyedszám, stabilitás, perctérfogat, sejtközötti állomány, kromoszómaszám,
zonalitás, elektronegativitás, hormonális szabályozórendszer, töltés
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A FÖLD SZELLEMÉNEK SZAVA

Óh, hogyha látnád árva lelkedet
A végtelen ûrben keringeni,
Amint értelmet és kifejezést
Keres hiába, idegen világban,
S nem érez többé semmit és nem ért,
Megborzadnál. Mert minden felfogás
És minden érzés, mely benned feszül, csak
Kisúgárzása e csoport anyagnak,
Mit földednek hívsz, s mely ha más leendne,
Nem létezhetnék többé, véled együtt.
A szépet, rútat, üdvöt és pokolt
Csak szellememtõl vontad el magadnak,
Mely kis hazádnak rendét lengi át. –
Oh, ami itten örökös igazság,
Egy más világban az tán képtelen,
És a lehetlen tán természetes.
A súly nem létez, a lét nem mozog,
Mi itten lég, az ott tán gondolat,
Mi itten fény, az ottan hang talán,
S jegecül tán, mi itten nõve-nõ. –

Madách: Az ember tragédiája. Tizenharmadik szín

Hullámok (Velence Olaszország)
A részecskefizika eredményei szerint a világ nem írható le körülhatárolt egységek mozaikjaként. Inkább kiter-
jedt összefüggések hálózata, melyek – a velencei lagúnák hullámaihoz hasonlóan – éppúgy árulkodnak a tükrö-
zõ felületrõl, mint a fölöttük emelkedõ épület körvonalairól. Fejezetünk címét Heisenbergtõl kölcsönöztük.



1. Az atom szerkezete

1.1. A Thomson-féle atommodell

Az 1870-es években az ifjú Max Planck a német fizikaprofesszorhoz, Philipp
von Jollyhoz fordult pályaválasztási tanácsért. A professzor azt mondta a fizi-
kában és a zongorajátékban egyaránt tehetséges fiúnak, hogy a fizika annyira
tökéletes és befejezett, hogy ott már nem sok kutatnivaló akad. A XIX. század
végéhez közeledve ez volt az általános nézet a fizikusok körében. A fény elekt-
romágneses hullám jellegének felismerése olyan szintézist jelentett a fiziká-
ban, amely után már nem vártak jelentõsebb változást. A mechanika, a hõtan
fõtételei, a kinetikus gázelmélet mind azt sugallta, hogy a fizika eszközeivel a
kezdõ feltételek ismeretében pontosan leírható bármely rendszer állapota tér-
ben és idõben. A világ megismerhetõségének és megérthetõségének diadal-
mas érzése hatotta át a tudomány mûvelõit.

1897-ben J. J. Thomson megoldotta a katódsugarak rejtélyét, s felfe-
dezte az elektront. Míg Faraday az elektromosságot még egyfajta folyto-
nos anyagnak tekintette, addig Thomson már pontosan tudta, hogy mit
keres. Az elektron töltése a 96 500 C nagyságú Faraday-szám és az
Avogadro-szám (6 1023

� ) hányadosából� �
�16 10 19, C-nak adódott.

Mivel az atom kifelé semleges, az elektronokon kívül pozitív töltésû részecs-
kéket is föl kellett tételezni. Thomson „mazsolás puding” atommodelljében egy
egyenletes eloszlású, az atom térfogatát teljesen kitöltõ pozitív töltésû részbe
pontszerû elektronok ágyazódnak be. Az egymást vonzó ellentétes töltések s az
egymást taszító azonos töltések között fellépõ erõknek összességében egyensú-
lyi állapotot kellett eredményeznie. Thomson arra a következtetésre jutott,
hogy a stabilitás megvalósítható, ha az elektronok a pozitív töltésû „folyadék-
ban” koncentrikus gyûrûk mentén helyezkednek el. Az atomban lévõ elektro-
nok számának növekedésével újabb és újabb koncentrikus gyûrûk jönnek lét-
re, egyre beljebb, az atom külsõ felületétõl egyre messzebb. Thomson értelmez-
te az atomok fénykibocsátását is. Ennek oka szerinte a rezgésbe jövõ atom
elektronjainak mozgása, hiszen – a Maxwell-egyenleteknek megfelelõen – a
mozgó elektromos töltések sugároznak.

1.2. Rutherford atommodellje

Thomson atommodelljében a pozitív töltések egyetlen funkciója az elektro-
nok semlegesítése volt. A pozitív töltések elhelyezkedésérõl kialakított ké-
pet hamarosan felül kellett vizsgálni néhány megfigyelés hatására. Lénárd
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← Maxwell elmélete XV.3.

← newtoni mechanika VI.7.

← kinetikus gázelmélet XX.2.

↔ az elektron felfedezése XI.4.5.

← Faraday-szám XI.4.5.2.

„MAZSOLÁS PUDING”

↔ Coulomb-törvény XI.1.3.

→ magyarázata Bohr szintézise XXI.3.2.

1. ábra. Millikan kísérletének vázlata
1909-ben, három évvel azután, hogy J. J. Thomson Nobel-díjat kapott az elektron felfede-
zéséért, Robert Millikan közvetlenül is meghatározta az elektron töltését. Millikan kísérle-
tében olajcseppeket töltött fel (a képen körrel jelölve), amelyek mozgását vizsgálta változ-
tatható elektromos térben. Az elektromos térben a cseppek egy idõ után egyenletesen mo-
zogtak a rájuk ható elektromos és gravitációs erõ, felhajtóerõ és közeg-ellenállási erõ
hatására. A cseppek egyenletes sebességét ismerve töltésük meghatározható volt. Ez a töl-
tésmennyiség mindig egy adott töltésegység (e) egész számú többszöröse.

qE

mg



Fülöp a katódsugárcsövet úgy módosította, hogy annak egyik falát vékony
alumíniumfóliával helyettesítette (Lénárd-ablak). Az erre irányított katód-
sugár áthatolt a fólián, ami arra utalt, hogy az alumíniumatomokon belül
parányi „erõközpontok” találhatók, az atom nagyobb része viszont átjárha-
tó a sugárzás számára. Ezt a kutatási irányt folytatta Hans Geiger és Ernest
Marsden, majd Ernest Rutherford. Rutherford nem katódsugárral, hanem
a radioaktív bomlásból származó pozitív töltésû alfa-részecskék (hélium-
atommagok) segítségével vizsgálta az atom belsejét. Igen vékony aranyfóliát
(aranyfüst lemezt) alfa-részecskékkel bombázva azt tapasztalta, hogy a su-
gárzás nagy része akadálytalanul áthaladt a lemezen, a részecskéknek ke-
vesebb mint 0,1%-a azonban szóródott: nagy szögben eltérült, néha vissza
is verõdött. „Határozottan ez volt a leghihetetlenebb esemény, amellyel
életemben találkoztam. Majdnem olyan hihetetlen volt, mintha valaki
egy 15 hüvelykes gránáttal egy selyempapír-darabkára tüzelne, és az
visszatérve, õt magát találná el” – írta Rutherford. E meglepõ ténybõl
arra következtetett, hogy az atom térfogatának nagy részét az igen ritka
elektronburok tölti ki (ez átengedi az alfa-részecskéket), középpontjában
azonban kis térfogatú és nagy tömegû atommag található (mely taszítása
miatt eltéríti útjából vagy visszatérésre kényszeríti az erõterébe hatoló al-
fa-részeket). „Adott szög alatt szóródó alfa-részecskék hányada a mag töl-
tésének négyzetétõl függ és gyorsan növekszik az alfa-részecske sebességé-
nek csökkenésével. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a mag mint
célzási terület igen kicsi” – írta Rutherford az atomkutatás eredményeit
összefoglaló munkájában (Az új alkémia, 1945).

Rutherford modelljében az atommag pozitív töltéseinek száma azonos
az elem kémiai rendszámával, és – semleges atomban – ez megegyezik az
elektronok számával is. A modell parányi Naprendszerre emlékeztet, mert
az elektronok a mag körül keringenek, a mag elektromos vonzása úgy tart-
ja körpályán az elektronokat, ahogy a Nap gravitációs tere a bolygókat.

A Rutherford-modell jól magyarázta az alfa-részecskék szóródását, ám
megoldatlan kérdéseket is fölvetett. Egy-egy elektron pályasugara és ennek
megfelelõ energiája e modellben tetszés szerinti, ami ellentétben áll az ato-
mok tapasztalt stabilitásával. Maxwell elmélete szerint a körpályán mozgó
(ezért gyorsuló) elektronoknak sugározniuk kellene, eközben energiát ve-
szítenének, és ezért a másodperc tört része alatt bele kellene zuhanniuk a
magba. Mivel ez nincs így, már kezdetben nyilvánvaló volt, hogy a modell
további átalakításokra szorul.
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LÉNÁRD KÍSÉRLETE

← „erõközpontok” Boskovicnál IX.2.3.4.

→ radioaktivitás XXI.6.5.

A SZÓRÓDÁS ÉRTELMEZÉSE

ATOMMAG

← Coulomb-taszítás XI.1.3.

Au

Au

b)a)

2. ábra
a) Ernest Rutherford (1871–1937)
új-zélandi születésû angol fizikus
Szegény farmercsaládban született. Új-zélan-
di tanulmányait befejezve az angliai Camb-
ridge-ben J. J. Thomson tanítványaként,
majd munkatársaként dolgozott. 1896-tól
kezdett foglalkozni a radioaktív sugarak tu-
lajdonságaival. 1908-ban kémiai Nobel-díjat
kapott. Nevéhez fûzõdik az elsõ mesterséges
elemátalakítás is 1919-ben. (Ez indokolja is-
meretterjesztõ könyvének különös címét is:
Az új alkémia. Rutherfordnak ugyanis sike-
rült megvalósítani az alkimisták régi vágyát,
az elemek egymásba alakítását – bár más
módszerekkel, mint ahogyan azt a középkor
tudósai remélték.)
b) Rutherford eredményének
magyarázata
Az alfa-részecskék (a képen kis fekete pon-
tok) többsége irányváltozás nélkül hatol át az
aranyatomokon (szürke körök). Azok, ame-
lyek éppen egy aranyatommag (Au, kis fekete
kör) közelébe kerülnek, szóródnak (szagga-
tott vonalak). Csillag jelöli egy visszatérülõ
részecske pályáját.

MININAPRENDSZER

← modellek érvényessége XIX.3.3.



1.3. Elképzelések az atom szerkezetérõl a XX. század
kezdetén

1906-ban, abban az évben, amikor Thomson az elektron felfedezéséért át-
vette a Nobel-díjat, Oliver Lodge angol fizikus összegezte az atom felépíté-
sével kapcsolatos addigi elképzeléseket, modelleket.

J. J. Thomson atommodellje („mazsolás puding”) pozitív folyadékba
ágyazott pontszerû negatív töltések (elektronok) statikus rendszere.

E. Rutherford az alfa-részecskék kis hányadának szóródásából kö-
vetkeztetett a pozitív töltésû atommagok létére. Modelljében az elektro-
nok az atommag körül keringenek.

Kérdések, problémák
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3. ábra. Egy me tömegû, v sebességû, R

sugarú pályán keringõ és e töltésû
elektron energiája a Rutherford-modell
szerint
Ha az elem rendszáma Z, az atommag
töltése +Ze.

1. A mazsolák véletlenszerû helyzetben vannak a pudingban, Thomson modelljében, viszont rendezettek az
elektronok az atom belsejében. Miért tételezte föl ezt Thomson?

2. Próbáljuk meg rajzban is megjeleníteni az 1.3. fejezetben leírt elképzeléseket az anyag szerkezetérõl! Melyik le-
írás feleltethetõ meg a Thomson-, s melyik a Rutherford-féle atommodellnek?

3. Mi a jelentõsége Millikan mérésének? Vessük össze eljárását azzal az úttal, mely az elektrolízis Faraday-törvé-
nyébõl ered!

a) Az atom fõtömegében állhat „rendes”, semleges anyagból (bármit is jelentsen ez a megszokott kifejezés), amelyhez kellõ mennyiségû
pozitív elektromosság kötõdik (bármi hordozza is ezt), hogy ellensúlyozza az elektronok negatív töltését.

b) Az atom fõtömegében állhat pozitív és negatív elektronok sokaságából, valahogy összefonódva s egymást kölcsönös vonzásukkal egy
csoportba kényszerítve, akár bonyolult pályamozgás állapotában, akár valamilyen statikus geometriai alakzatban alkalmas kapcso-
lásokkal tartva állandó helyzetben.

c) Az atom fõtömegében összetevõdhet a pozitív elektromosság egy oszthatatlan egységébõl, amely feltehetõen egy gömb alakú tömeget
vagy „kocsonyát” képez, amelybe elektromosan ekvivalens számú elektron van mintegy beleszórva.

d) Állhat a pozitív és negatív elektromosság rögzített keverékébõl, amely oszthatatlan, egységekre nem bontható, amelyet nem lehet
érezhetõen deformálni külsõ erõkkel, hanem mint folytonos test jelenik meg elõttünk; ezek közül azonban egy vagy több izolált és
individualizált elektron mozgási szabadságot élvez, s viseli a felelõsséget mindazon külsõ aktivitásért, amely az atom megfigyelt
külsõ tulajdonságaiban jelentkezik.

e) Az atom ötödik felfogása úgy tekinti azt, mint egy központi „napot”, amelyben a pozitív töltés rendkívüli módon koncentrálva van az
elektronok sokaságával, amelyek asztronómiai pályákon keringenek, mint a bolygók, vonzóerejük hatótávolságában.

Summa



2. A hatáskvantum felfedezése

2.1. A hõmérsékleti sugárzás

A klasszikus fizika korszaka 1900-ra lényegében lezárult. Néhány apró ta-
pasztalat várt még a fizikai modellbe való illesztésre, olyan „részproblé-
mák”, melyek makacsul ellenálltak minden rendszerbe illesztési kísérlet-
nek, ahogy Lord Kelvin mondta egy elõadáson: „csak egy-két felhõcske
van a fizika tiszta kék egén, például a hõmérsékleti sugárzás energiájá-
nak frekvencia szerinti eloszlása”. A „felhõcskék” közé tartozott a vonalas
színkép magyarázata, a szilárd anyagok fajhõjének hõmérsékletfüggése
vagy a fényelektromos jelenség. Aligha lehetett ebben a korban olyan fizi-
kus, aki megjósolta volna, hogy a felhõcskék végül hatalmas viharfelhõkké
dagadva gyorsan beborítják a klasszikus fizika tiszta, kék egét.

A megoldandó problémák legsúlyosabbika Lord Kelvin szerint a „fekete
test” sugárzásának problémája volt. A jelenséget leíró törvények határese-
tekben ismertek voltak, de közöttük ellentmondás feszült.

Mindennapi tapasztalat, hogy a melegített testek hõsugárzást (infravö-
rös sugárzást) bocsátanak ki. Például a forró kályha melegét a bõrünk a
fûtõtesttõl távol akkor is érzékeli, ha a szoba levegõje egyébként még hideg.
A testek hõmérsékletét melegítéssel növelve, azok egyre nagyobb frekven-
ciájú elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. Az izzó fém melegítés so-
rán elõször vörös, majd fehér fényt bocsát ki, miközben a kibocsátott
összenergia mennyisége is rohamosan növekszik a hõmérséklettel. Ugyan-
ezt tapasztaljuk a csillagokat vizsgálva. A csillag színe, azaz a csillag által
kibocsátott sugárzás jellemzõ frekvenciája hõmérsékletérõl árulkodik.
A testek által melegítés hatására kibocsátott sugárzást hõmérsékleti sugár-
zásnak nevezzük. A hõmérsékleti sugárzás a testek univerzális tulajdonsá-
ga, s nem függ a környezet hõmérsékletétõl. Egy környezetével hõmérsék-
leti egyensúlyban lévõ tárgy pontosan annyi energiát sugároz ki, mint
amennyit elnyel. Ha egy test hidegebb a környezeténél, akkor is sugároz, de
a kisugárzott energia kisebb az elnyeltnél. A fekete színû testek jellemzõen
elnyelik a fény látható tartományát, míg a fehérek visszaverik azt.

A sugárzási törvények leírása szempontjából kitüntetett szerepet játszik
a „tökéletesen” fekete test, az abszolút fekete test, amely minden ráesõ su-
gárzást annak hullámhosszától függetlenül elnyel, azaz nem ver vissza
semmit. Ugyanakkor sugároz is, mégpedig különbözõ hullámhosszúságú
sugarakat, melyek összes energiája és az egyes hullámhosszak részesülése
ebbõl az összenergiából a test hõmérsékletétõl függ.
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← fajhõ VI.9.3.2.

HÕMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS

← elektromágneses sugárzás XV.3.7.

→ a csillagok jellemzõi XXVIII.2.4.

sugárzásintenzitás (relatív)fûtõtest

látható fény

prizma
spektrum

4. ábra. Az abszolút fekete test
szemléltetése és a Wien-féle
eltolódási törvény
Az üregbe egy igen kis lyukon esetleg
bejutó fény a szemközti falon szóródva
nagy valószínûséggel az üregben ma-
rad, különösen, ha az üreg fala maga
is jó sugárzáselnyelõ, például kormo-
zott. Az üreget tehát nem hagyhatja el
visszavert fény, csak az üreg fala által
kibocsátott sugárzás (az ábrán csillag-
gal jelölve). Ezt a sugárzást jellemzi a
jobb oldali grafikon az elnyelés követ-
keztében felmelegedõ üreg hõmérsék-
letének függvényében.
A Stefan–Boltzmann-féle sugárzási
törvény kimondja, hogy egy fekete
test által felületegységenként kibo-
csátott energia a test hõmérsékleté-
nek negyedik hatványával arányos:
E(T)= � T4.

ABSZOLÚT FEKETE TEST



Ismert volt, hogy a fekete testek által kisugárzott energia sajátos elosz-
lást követ, azaz az energiasugárzás egyszerre több hullámhosszon törté-
nik, mégpedig hullámhosszonként egymástól eltérõ mértékben. A Wien-fé-
le eltolódási törvény szerint a legtöbb energiát egy az adott hõmérsékletre
jellemzõ hullámhosszon sugározza ki a fekete test. A törvény értelmében a
fekete test hõmérséklete és az a hullámhossz, amelyen a test a legtöbb
energiát sugározza ki, fordítottan arányos egymással.

�� �T állandó

Azaz a mind melegebb testek – melyek a Boltzmann-törvény szerint egy-
re több energiát sugároznak ki – sugárzásintenzitásának maximuma a hõ-
mérséklet növelésével egyre rövidebb hullámhosszak felé tolódik.

2.2. A hatáskvantum

A Wien-féle eltolási törvény értelmezésére alkotott elméleti modell alapve-
tõen a Maxwell-egyenletekre épül, s leírja a fekete test sugárzáseloszlását a
hõmérséklet függvényében. Ám ez a modell csak rövidebb hullámhosszak-
nál esett egybe a mind pontosabb mérési eredményekkel, vagy ahogy ak-
kor mondták: hosszabb hullámhosszakon a modell „infravörös katasztró-
fát szenvedett”.

A Rayleigh–Jeans-törvényt és a
Wien-törvényt egy újabb sugárzási
törvény felállításával egyesítette Max
Planck. Olyan formulát talált, amely
kis hullámhosszakra a Wien-tör-
vénynek, nagy hullámhosszakra a
Rayleigh–Jeans-törvénynek felelt
meg. Mi több, összhangban volt a
Stefan–Boltzmann-féle sugárzási
törvénnyel is. Megoldása azonban
rendkívül szokatlan következtetésre
vezetett: arra, hogy a sugárzott ener-
gia nem folytonos szerkezetû, ha-
nem kis adagjai, kvantumjai van-
nak. Egy fekete testnek tekinthetõ
üreg elektromágneses sugárzásának
energiája nem lehet akármekkora,
hanem csak egy kis 	érték egész szá-
mú többszöröse. Más szóval a sugárzás kibocsátása kicsiny, frekvencia-
függõ 	 adagokban, kvantumokban történik (quantum lat.: mennyi/ség/).

	= h
, ahol 
 a frekvencia
és h a Planck-állandó, értéke

h = 6625 10 34, �
� Js

Vagyis az energia kvantumainak nagysága arányos a frekvenciával.
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← hullámhossz XIV.2.3.

← a hõmérséklet értelmezése XX.2.

← Maxwell eredményei XV.3.

Egészen más elvek alapján írta le a feketetest-sugárzás energiaeloszlását Rayleigh és Jeans. Az õ elképzelésük középpontjában a kineti-
kus gázelmélet állt, azaz úgy próbálták leírni a feketetest-sugárzás energiaeloszlását, hogy alkalmazták rá a gázok részecskemodelljében ki-
dolgozott energiaeloszlási elvet. Ez az elv az ekvipartíció tétele volt, amelynek lényege, hogy ha egy sokrészecskés gázzal energiát közlünk,
akkor az energia egyenletesen oszlik el a gázrészecskék lehetséges mozgásformái (szabadsági fokai) között, mivel ezek a mozgásformák
egyenértékûek a természetben. Rayleigh és Jeans sugárzási törvénye – ez a statisztikus fizika által elméleti szinten is alátámasztott törvény
– szintén nem volt maradéktalanul összeegyeztethetõ a tapasztalatokkal. A modell csak a hosszabb hullámhosszaknál adott helyes ered-
ményt, rövidebb hullámhosszakon az elképzelés „ultraibolya-katasztrófát” szenvedett.

5. ábra. Max Planck (1858–1947)
német fizikus
Fizikát a berlini egyetemen tanult, München-
ben, Kielben, majd 1889-tõl a berlini egyete-
men dolgozott fõleg hõtani témákon. Kutatá-
sait a hõmérsékleti sugárzással kapcsolatban
1896 körül kezdte el, s eredményérõl, annak
értelmezésérõl 1900. december 14-én szá-
molt be a berlini Fizikai Társaság ülésén. Ezt
a napot tekintjük a kvantummechanika szü-
letésének. 1918-ban a kvantumelmélet létre-
hozásáért, annak a fizika fejlõdésére gyako-
rolt hatásáért fizikai Nobel-díjat kapott. Ma-
gánéletében sok csapás érte, egyik fia még az
elsõ világháborúban esett el, ikerlányai meg-
haltak, másik fiát a Hitler elleni összeeskü-
vésben való részvétel miatt végezték ki.

„Valamely új tudományos igazság nem
úgy szokott gyõzelemre jutni, hogy az el-
lenfeleket meggyõzik, és kijelentik, hogy
megtértek, hanem inkább úgy, hogy az el-
lenfelek lassanként kihalnak, és a felnö-
vekvõ nemzedék már eleve hozzászokik
az igazsághoz…” – írta.

ENERGIAKVANTUMOK



A kvantumok száma mérhetetlenül nagy, ahogy energiájuk felfoghatatla-
nul kicsiny. Egy 1 Wattos izzó közel 1025 db kvantumot bocsát ki másod-
percenként. A kérdés mégsem pusztán elvi jellegû. A feketetest-sugárzás
pontos energiaeloszlásán kívül számos olyan kísérletet ismerünk, ahol a
kvantumosság feltételezése a jelenség értelmezéséhez elengedhetetlen.
Planck kételkedett abban, hogy az energiakvantumok reális létezõk-e. Fel-
ismerését követõ elsõ néhány évben még hajlott arra, hogy az „energiacso-
magokat” pusztán elméleti feltevésnek tekintse, olyan fogalomnak, melyet
a késõbbiek során majd mellõzni lehet.

„Amikor a hatáskvantum jelentését végérvényesen megállapítottam,
még teljesen megmagyarázatlan maradt az a kérdés, hogy milyen sze-
repet játszik a h állandó a fizikai folyamatok törvényszerû lefolyásánál.
Ezért rövidesen elkezdtem próbálkozni, hogy a hatáskvantumot vala-
miképpen beillesszem a klasszikus elmélet kereteibe, de a hatáskvan-
tum minden ilyen kísérletnek makacsul ellenszegült. Mindaddig, amíg
végtelen kicsinek lehetett tekinteni, tehát nagyobb energiáknál és na-
gyobb hullámhosszaknál, minden a legszebb rendben volt. Általános
esetben azonban valahol rés támadt, amely annál feltûnõbb volt, minél
kisebb frekvenciákra tértem át. Miután ennek a szakadéknak az áthi-
dalására minden kísérlet meghiúsult, nem volt többé kétség aziránt,
hogy a hatáskvantum alapvetõ szerepet játszik az atomfizikában, és
hogy fellépésével új korszak kezdõdik a fizikában. A hatáskvantumban
ugyanis valami eddig soha nem hallott jelentkezik, amely arra van hi-
vatva, hogy alapjában átalakítsa egész fizikai gondolkodásunkat,
amely azóta, hogy Leibniz és Newton megalapozta az infinitezimális
számítást, minden oksági összefüggés folytonosságának feltételezésén
alapult. ... A hatáskvantum a fizikában jelentõsebb, mint ahogy kezdet-
ben hajlamos voltam feltételezni, és teljesen átéreztem, mennyire szük-
séges, hogy teljesen új szemléletet és számítási módszert vezessünk be
atomisztikus problémák tárgyalásánál” – írta Planck.

2.3. A fényelektromos jelenség

1887-ben Heinrich Hertz fedezte fel a fényelektromos jelenséget: fény ha-
tására elektromos áram jöhet létre egy anyagban (leginkább fémben). En-
nek vizsgálata során Wilhelm Hallwachs megmutatta, hogy ultraibolya
sugárzás hatására egy negatív töltésû és elektromosan szigetelt fémlemez
elveszíti töltését, a töltéssel nem rendelkezõ fémlemez pedig pozitív tölté-
sû lesz (Hallwachs-effektus). Ugyanakkor a pozitív töltésû fémlemez nem
veszíti el ily módon töltéseit. Hallwachs ismerte fel azt is, hogy a jelenség
bekövetkezte függ a fém anyagi minõségétõl és a megvilágító fény hullám-
hosszától.

Lénárd Fülöp (Philip Lenard) pozsonyi születésû fizikus kimutatta,
hogy az ultraibolya sugárzás hatására a fémbõl elektromos töltések
– elektronok – lépnek ki, s ez okozza a fémlemez töltésének megváltozá-
sát. Lénárd fölismerte, hogy az elektronkilökés bekövetkezése nem a
hullámforrás energiájától, hanem a fény színétõl függ. A hullámforrás
energiája csak az idõegység alatt kilépõ elektronok számát befolyásolja.
Lénárd ezt a különös jelenséget a fény, illetve az elektromágneses hullá-
mok hullámtermészetébõl kiindulva, az éter rezgései segítségével pró-
bálta megmagyarázni. Bonyolult elméletét az étert cáfoló kísérletek ha-
tására elvetették, ám jelentõs kísérleti munkásságáért 1905-ben fizikai
Nobel-díjat kapott.
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← léteznek-e az elektronok?
(Faraday) XI.4.5.2.

← csak hipotézis az atom? III.6.5.;
XX.2.4.

← paradigmaváltás (Kuhn) XIX.3.4.

→ a folytonosság szakadása a bioló-
giában XXVII.1.; 3.3.1.

← az atom ókori fogalma III.6.

← Newton fizikája VI.7.

FÉNYELEKTROMOS JELENSÉG

← a fény színe és hullámhossza
XV.3.7.; XVIII.3.3.6.

→ az éter cáfolata XXVIII.4.2.



Lénárd Fülöp éterelméletével szakítva Albert Einstein Planck kvantum-
elméletét hívta segítségül a fényelektromos jelenség magyarázatához.

Einstein szerint ahhoz, hogy egy fémbõl elektron lépjen ki, kellõ ener-
giájú fénykvantumnak, fotonnak kell eltalálnia az elektront. Ha a foton
energiája az adott fémre jellemzõ kritikus értéknél kisebb, azaz a foton
hullámhossza nem elég kicsi, akkor nincs elektronkilépés. Nátrium- és
káliumelektródák esetében már a látható fény fotonjai is megfelelõ ener-
giájúak az elektronkilökéshez, a cinknél csak a nagyobb energiájú ultra-
ibolya fotonok alkalmasak erre. Egy adott fémbõl egy elektron kilökésé-
hez szükséges legkisebb energiát kilépési munkának nevezzük, amely
más és más különbözõ fémekre. Példánkban a cink kilépési munkája na-
gyobb, mint például a nátriumé, hiszen vannak olyan fotonok, amelyek a
nátriumból ki tudnak lökni elektronokat, de a cinkbõl nem. Egy izzó által
leadott teljesítmény „kisszámú” de nagy energiájú foton kibocsátásával
ugyanúgy lehetséges, mint nagyobb számú, de kisebb energiájú fotonok
kisugárzásával. Ha pedig a fotonok energiája nem elegendõ az elektronok
kilökéséhez, akkor lehet bármilyen erõs a hullámforrás, fényelektromos
jelenséget nem tapasztalunk.

A fényelektromos jelenség tanulmányozására és gyakorlati felhaszná-
lására is alkalmas eszköz a fotocella. Az elsõ fotocellák elektródjai egy
vákuumcsõben, azaz légüres térben voltak. (Mára már szinte teljesen ki-
szorították a vákuumdiódákat a félvezetõ fotodiódák.) A megvilágított
katódról elektronok lépnek ki s repülnek át az anódra. Ha az anódot és
a katódot összekötjük, a rendszerben áram folyik mindaddig, ameddig
a fény a katódról kilöki az elektronokat. Einstein kísérleti elrendezésé-
ben az elektródák közé ideálisnak tekinthetõ feszültségmérõt kapcsolt.
Az elektródák között kialakult és a feszültségmérõ által mért egyensúlyi
feszültségbõl a kilépõ elektronok mozgási energiájára, illetve a kilépési
munkára következtethetett a fémbe csapódó fotonok energiájának isme-
retében.
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FOTON

→ ionizációs energiák XXII.1.3.3.

FOTOCELLA

↔ félvezetõk XI.4.5.4.; XXI.5.2.3.

← feszültségmérés XI.3.3.

a) b)

6. ábra
a) A fényelektromos jelenség
vázlata
A kvarcüvegen áthatoló fény löki ki az
elektronokat a katódfémlemezbõl, ez-
zel zárul az áramkör. A kiszakadó
elektronok számát az áramerõsség jel-
zi. Az elektronok energiája pedig úgy
mérhetõ, hogy az anódra egyre növekvõ
negatív feszültséget adunk. Amely fe-
szültségnél az áram megszûnik, az jel-
lemzõ a kilépõ elektronok energiájára.
b) Lénárd Fülöp (Philip Lenard)
(1862–1947)
A soknemzetiségû Pozsonyban szüle-
tett, kiváló kísérletezõ és megfigyelõ
volt. Magyar kötõdését végig megõrizte.
Különösen szívesen emlékezett fizika-
tanárára, Klatt Virgilre. Dolgozott Bu-
dapesten is Eötvös Loránd meghívásá-

ra. Katódsugárzással kapcsolatos vizsgálatai közel hozták a röntgensugárzás felfedezéséhez, az elektron megismeréséhez, a fényelektro-
mos jelenség értelmezéséhez. Nagyra tartotta a megfigyelést, a kísérletezést, kísérleti eszközeit gyakran maga készítette, az üvegfúvást is
kitanulta ennek érdekében. Tapasztalatai értelmezésére az éterelméletet használta s fejlesztette tovább. Einstein sikerét nehezen viselte,
számára elfogadhatatlan volt az a fajta matematikára alapozott spekulatív fizika, mely a relativitáselmélet megdöbbentõ következtetéseihez
vezetett. Az éter tagadását nem egyszerûen tudományos kérdésként, hanem a klasszikus fizika (és az õ személyes teljesítménye) elleni tá-
madásként értelmezte. Fokozatosan ideológiát kovácsolt a „német alapossággal végzett tapasztalat alapú megismerés” s a matematikai ele-
mekkel operáló einsteini „zsidó teoretikus gondolkodás” különbségébõl. A Harmadik Birodalom vezetõ fizikusává vált, és megélte annak
bukását.
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A fekete test sugárzásának magyarázatára Planck föltételezte, hogy a
fényenergia kvantált, azaz a fény frekvenciájától függõ kicsi energiacso-
mag egész számú többszöröse. A fénykvantumot Einstein fotonnak ne-
vezte el, és megadta az összefüggést energiája és rezgésszáma között
(E = hf). A fotonelmélet segítségével lehetett magyarázni a fényelektro-
mos jelenséget is.
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7. ábra. Albert Einstein (1879–1955) német–amerikai fizikus
A bajorországi Ulmban született, majd a család Münchenbe, késõbb Milánóba települt át.
Einstein nehezen tanuló, de töprengõ természetû kisgyerek volt. „A világban az a legérthetetle-
nebb, hogy megérthetõ” – írta késõbb. A zürichi mûegyetemen matematika–fizika szakos ta-
nári oklevelet szerzett. Az egyetem elvégzése után házitanító, majd a berni Szövetségi Szaba-
dalmi Hivatal tisztségviselõje lett. 1905-ben három fontos tanulmánya jelent meg, amely for-
radalmasította a fizikát. Az egyik a Brown-mozgással, a másik a fényelektromos jelenséggel, a
harmadik pedig a speciális relativitáselmélettel foglalkozik. 1914-ben a Porosz Tudományos
Akadémia tagja lett. 1915–16-ban fejezte be az általános relativitáselméletrõl szóló munkáját.
1921-ben Nobel-díjat kapott a fényelektromos jelenség értelmezéséért. 1933-ban Egyesült Ál-
lamokba menekült a nácik elõl. Élete végéig pacifista maradt, s küzdött az emberek szárma-
zás szerinti megkülönböztetése ellen.

Kérdések, problémák

1. A 4. ábra grafikonjai segítségével adjuk meg, hogy hány °C-ra kell fölmelegíteni egy (abszolút fekete) testet,
hogy izzásba jöjjön, azaz látható fényt kezdjen sugározni!

2. A Wien-törvény segítségével értelmezzük, hogy a vörösen vagy a fehéren izzó vas-e a melegebb!

3. Mi a magyarázata Hallwachs azon megfigyelésének, hogy a pozitív töltésû fémlemez nagy energiájú fény hatásá-
ra sem veszíti el töltéseit?

4. Mi a hasonlóság és a különbség a Thomson által is használt katódsugárcsõ és a fotocella között?

Summa

Compton-szórás

Arthur Compton (1892–1962) amerikai fizikus röntgensugarak szóródását vizsgálta paraffinon. Azt várta, hogy a szórt sugárzás is röntgen-
sugárzás lesz, hiszen ez következett az elektromágneses hullámelméletbõl. Viszont a szóródott sugárzás hullámhossza a tapasztalatok sze-
rint meghaladta a beesõ sugárzás hullámhosszát. Az elektronok és fotonok kölcsönhatását úgy lehetett értelmezni, hogy a röntgenfotonok
és a paraffin elektronjai rugalmas golyók módjára ütköznek egymással. Eközben a fotonok elveszítik energiájuk egy részét, s így a hullám-
hosszuk megnövekszik. A Compton-jelenség tehát egy újabb érv a fotonelmélet mellett.



3. Az atom belsõ rendje

3.1. A színképvonalak

3.1.1. A színképvonalak megismerése

Amikor Newton egy prizma segítségével felbontotta a fehér fényt összete-
võire, az anyagok tudományos vizsgálatának új eszközét teremtette meg.
A felbontott fény adhat folytonos színképet, melyben a színek folyamatosan
tûnnek át egymásba (pl. izzó fémek fénye), de a színképben megjelenhet-
nek éles határvonalú sötét vagy világos vonalak is. Ez utóbbi a vonalas
színkép. A forró gázok színképe vonalas, legyen szó akár egy izzólámpa fé-
nyének színképérõl vagy akár a Napról vagy a csillagokról.

1814-ben Joseph von Fraunhofer német fizikus feltalálta a színkép-
elemzõ készüléket, a spektroszkópot, s alkalmazásával azonosította a
Nap folyamatos színképében annak 574 sötét elnyelési vonalát. 1859-ben
Kirchhoff és Bunsen bebizonyították, hogy Fraunhofer vonalrendszerét az
egyes atomok színképvonalainak összessége adja, s így a Fraunhofer-vona-
lak a Napban lévõ anyagokra utalnak. A XIX. század közepén a színképvo-
nalak létrejöttének pontos oka még nem volt ismert, de a spektroszkópia
tudománya már virágzott.

A kor színképvonalakra vonatkozó ismeretei szerint az anyagok elekt-
romágneses hullámokat nyelnek el és sugároznak ki. Egy anyag a rá jel-
lemzõ frekvenciájú sugárzást tudja elnyelni, illetve kisugározni. Ha az
anyag által kibocsátott fényt prizmával összetevõire bontjuk, akkor ab-
ban megfigyelhetjük azokat a jellemzõ frekvenciákat, melyet az adott
anyag kibocsátani képes. Ez a kibocsátási színkép. Az anyag által kibo-
csátott színek rendszerét rögzítõ színkép annyira jellemzõ az adott anyag-
ra, hogy segítségével még akkor is azonosítható, ha egy távoli csillagon ta-
lálható. Ha fehér fényt bocsátunk át egy anyag gõzén, akkor az anyag el-
nyel bizonyos rá jellemzõ frekvenciákat. A gõzön áthaladó fényt felbontva
az elnyelési színképet kapjuk.
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a)

8. ábra
a) Fraunhofer szobra Münchenben
Lábánál a távcsõre emlékeztetõ színkép-
elemzõ készülék.

b)

b) Nátriumgõz vonalas elnyelési (abszorpciós) és kisugárzási (emissziós) színképvonalai
A Na legfõbb jellemzõje az 588 nm-nél lévõ téglasárga, valójában kettõs vonal. Az izzó gázok színképvonalai olyan megbízhatóan állandóak,
hogy ma az egyik elem (a Cs) egyik színképvonala rezgésszámának segítségével határozzák meg az idõ mértékegységét, a másodpercet.

← Newton kísérlete XIV.3.2.1.

→ a Nap anyagi felépítése XXVIII.1.8.

SPEKTROSZKÓPIA

KIBOCSÁTÁSI (EMISSZIÓS) ÉS
ELNYELÉSI (ABSZORPCIÓS) SZÍNKÉP

→ felhasználásuk a csillagászatban
XXVIII.1.1.1.; 1.8.

ABSZORPCIÓ

EMISSZIÓ



3.1.2. A hidrogén színképvonalainak rendszerezése

A hidrogén színképvonalainak rendszerezésére többen tettek kísérletet.
Közülük kiemelkedik Johann Balmer (1825–1898), svájci középiskolai
matematikatanár, aki a hidrogén látható tartományban lévõ vonalaihoz
tartozó frekvenciák rendszerét felismerte és képletbe foglalta.
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Az n kettõnél nagyobb tetszés szerinti egész szám lehet. Balmer számára
egyszerû matematikai probléma volt az, hogyan találhatunk képletet egy
sorozat tagjainak leírásához. A képlet mögött megbúvó fizikai tartalom
Balmert kevésbé foglalkoztatta.

A rejtélyes Balmer-sorozat nagy kihívást jelentett a fizikusok számára
majd ötven évig. Az nyilvánvaló volt, hogy a színképvonalak ilyen egyszerû
sorba való rendezhetõsége nem lehet véletlen.

Másik érdekes, színképvonalakra vonatkozó összefüggés a Ritz-féle
kombinációs elv. Ennek lényege, hogy gyakran színképvonalat találtunk
két színképvonal frekvenciájának összegénél is. Ha f1 frekvenciához és f2

frekvenciához is tartozik színképvonal, akkor színképvonalat találunk az
f1 + f2 frekvencián is. Ritz Balmer képletét is általánosította, szemmel nem
látható színképvonalakat feltételezve, ahol m = 2-re a Balmer-sorozatot
kapjuk vissza.

f R
m n

� �
�


�

�

�
�

1 1
2 2

(A szokásos jelölésben R a Rydberg-állandó, de a fenti R nem az, csak
arányos vele.)

3.2. Bohr atommodellje

3.2.1. A modell felépítése

A színképvonalak rejtélyes okára s a köztük lévõ kapcsolatra keresett ma-
gyarázatot Niels Bohr dán fizikus. Megoldásában a Planck-féle fotonel-
méletet egyesítette mesterének, Rutherfordnak atommodelljével. Így szüle-
tett a Bohr-féle atommodell.

A Rutherford-modellhez hasonlóan a Bohr-modell szerint is az atom-
mag körüli körpályákon keringenek az elektronok. Ám a végtelen sok le-
hetséges pálya közül a Bohr-modell csak azokat engedi meg, melyekben az
elektron egy fontos fizikai tulajdonsága (a pályaperdülete) meghatározott
érték, illetve annak egész számú többszöröse.

Rutherfordhoz hasonlóan Bohrnak is szembe kellett néznie a sugárzás
problémájával. Ha az elektronok körpályán keringenek az atommag körül,
akkor a klasszikus elektrodinamika törvényei szerint energiavesztés (su-
gárzás) mellett a mag felé kellene zuhanniuk. Ez azonban nincs így. A prob-
lémát elkerülendõ, Bohr egyszerûen kikötötte, hogy a körpályán keringõ
elektronok nem sugároznak, vagyis az atomi elektronokra nem minden-
ben érvényesek a klasszikus fizika törvényei. Az elektronok a Bohr-modell-
ben meghatározott energiájú (diszkrét) pályákon keringenek az atom-
mag körül.

A Bohr-pályákon keringõ elektronok bizonyos feltételek esetén ugráso-
kat végezhetnek a pályák között. Ilyenkor az atom a pályákhoz tartozó
energiák különbségét elnyeli, illetve kibocsátja attól függõen, hogy alacso-
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BALMER-SOROZAT

← matematikai leírás
és fizikai elmélet:
• Ptolemaiosz IV.3.
• és Kopernikusz VI.1.
• Püthagorasz III.3.
• és Galilei XIV.2.4.

SZINTÉZIS

BOHR-MODELL

← posztulátumok IV.2.

PÁLYÁK

→ pályák a kémiai kötések értelmezésé-
ben XXIII.1.3.2.



nyabb vagy magasabb energiaszintre történt az ugrás. Minden elnyelt vagy
kibocsátott energiaadag megfelel egy meghatározott frekvenciájú elnyelt
vagy kibocsátott fotonnak, a Planck-féle fotonelméletnek megfelelõen.

�E hf�

A Bohr-modell segítségével jól magyarázható a vonalas színkép létrejöt-
te, hiszen a színképvonalakhoz tartozó frekvenciák rendre olyan fotonok-
nak felelnek meg, amelyek energiája két energiaszint energiakülönbségével
egyenlõ.

A Balmer-sorozat is magyarázatot nyer az elmélet által, hiszen a sorozatban
szereplõ frekvenciák könnyen felírhatók energiakülönbségek segítségével.
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Mikor egy elektron az n pályáról egy mélyebb energiaszintû m pályára
ugrik, egy a két pálya energiaszintjének különbségével megegyezõ energiá-
jú fotont sugároz ki.
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A Ritz-féle összefüggést kaptuk vissza.
A Bohr-pályák energiája és sugara közötti kapcsolat klasszikusan is

megadható a Rutherford-féle felfogás szellemében.
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Összevetve ezt az alakot a Balmer-sorozatból következõ formulával, lát-
ható, hogy a Bohr-modellben a pályasugarak négyzetesen követik egymást,
azaz a legbelsõ pálya sugarának négyszerese egyenlõ a következõ pálya su-
garával, s így tovább. Ez összhangban van a diszkrét (kvantált) perdület
Bohr-féle feltételével.

3.2.2. Franck–Hertz-kísérlet

Bohr elméletének érvényességét közvetlenül is alátámasztotta az a kísérlet,
melyet James Franck (1882–1964) és Gustav Ludwig Hertz (1887–1975)
(Heinrich Hertz unokaöccse) végzett el. A két kutató olyan elektroncsövet (ka-
tódsugárcsövet) szerkesztett, melyben higanygõz volt. Feszültség hatására a
katódról elektronok léptek ki, s indultak az anód felé. A feszültséget növelve,
idõegység alatt az anódra érkezõ elektronok száma is nõ, azaz növekszik az
anódáram. Mégis léteznek olyan kritikus feszültségértékek, ahol az anódra
érkezõ elektronok száma – s így az anódáram – hirtelen leesik. A jelenség úgy
magyarázható, hogy ha a felgyorsított elektronok mozgási energiája éppen ak-
kora, hogy ezzel az energiával a higanyatomok elektronjai gerjeszthetõk, ak-
kor a katódból kilépõ elektronok a higany atomjainak ütközve le tudják adni
energiájukat, s így nem érik el az anódot. Ha az elektronok energiája nem
egyezik meg a higanyatomokat gerjesztõ energiák valamelyikével, akkor ilyen
„rugalmatlan ütközés” nem jön létre, azaz a katódból kilépõ elektronok nem
veszítik el energiájukat a higanyatomokkal való ütközés következtében. Mind-
ez fontos érv volt a Bohr-modell érvényessége mellett, de a modellnek számos
olyan eleme volt, amelyeket a közvetlen tapasztalat nem támasztott alá. A mo-
dell Sommerfeld által javított változatában már nem kör-, hanem ellipszispá-
lyán keringenek az elektronok az atommag körül, ahol az ellipszis lapultságát
különös számok, az úgynevezett kvantumszámok határozzák meg.
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← a színlátás élettana XVIII.3.3.6.

← XXI.3.1.2.

← XXI.1.2.

← katódsugárcsõ XI.4.5.3.

← mozgási energia VI.9.2.

GERJESZTÉS ADOTT ENERGIÁVAL

→ kvantumszámok a kémiában XXII.1.3.3.



3.3. Részecske és hullám

A Bohr-pályák perdületkvantáltságának mélyebb elemzése forradalmian
új gondolatokat szült, amelyek a kvantummechanika mai leírásához vezet-
tek. Luis de Broglie herceg, aki a középkori történelem tanulmányozását
cserélte fel a fizikai elméletekre, doktori disszertációjában sajátos ötlettel
állt elõ. Szerinte az elektronokhoz egy térben terjedõ vezérhullám társul, s
ez határozza meg pályájukat. Azok lesznek az elvben lehetséges
Rutherford-pályák közül a stabil Bohr-pályák, amelyekre az elektronok ve-
zetõhullámaiból egész számú hullámhossznyi fér rá.

Azokon a pályákon, amelyeken a hullámkígyó „nem harap saját farká-
ba”, azaz a hullámok nem egész számszor férnek el, éppúgy nem jöhet létre
stabil hullámállapot, ahogy nem jöhet létre stabil hullámállapot egy kifeszí-
tett kötélen sem, ha a kötél hossza nem a fél hullámhossz egész számú
többszöröse. Ez volt az a történelmi pillanat, amikor a hullámtulajdonsá-
gok elõször jelentek meg az elektron állapotának leírásában.
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a)

b)

10. ábra
a) Louis Victor de Broglie (1892–1987)
Az elektron hullámelméletének kidolgozó-
ja. Az eredetileg történész érdeklõdésû, her-
cegi származású de Broglie érdeklõdése az
elsõ világháború alatt fordult a híradástech-
nika és a fizika felé.
b) Lehetséges és lehetetlen térbeli
állóhullámok de Broglie modelljében
Azok a pályák lehetségesek (1. és 2.), melye-
ken egész számú állóhullám alakulhat ki,
mások (például a 3., szaggatott vonal) nem.

9. ábra
a) Niels Bohr (1885–1962) dán fizikus
Apja a fiziológia professzora Koppenhágá-
ban, egyik testvére matematikus és váloga-
tott labdarúgó, gyermekei közül az ifj. Bohr
szintén Nobel-díjas fizikus lett.

b)a)

b) A kisugárzási színkép magyarázata Bohr modellje szerint
A lehetséges átmenetek közül két sorozatot jelöltünk. Az atom által kisu-
gárzott fény energiáját a pályaenergiák különbsége adja meg, ezek közül
egyet mutat be a rajz. A nulla energiaszintet az elektronjától megfosztott
(ionizált) állapot jelenti.



Az izzó gázok vonalas színképe segítségével az egyes gázok azonosíthatók
(Fraunhofer). A színképvonalak sorozatokba rendezhetõk (Balmer).

Bohr megtalálta e jelenség magyarázatát azzal, hogy modelljében az
elektronok csak meghatározott energiájú pályákon keringhetnek, és e
pályák energiakülönbségei felelnek meg az elnyelt, illetve kibocsátott
fénysugarak energiájának.

A modell érvényességét alátámasztotta a Franck–Hertz-kísérlet is: a
katódsugárcsõben levõ higanygõz elektronjait csak bizonyos meghatá-
rozott energiájú katódsugarak voltak képesek gerjeszteni.

De Broglie azzal a gondolatával, hogy az elektronokat állóhullámok-
ként írta le, kapcsolatot teremtett a részecske- és hullámmodell és a
Planck-féle hatáskvantum között.

Kérdések, problémák
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1. Az idõ mértékegységét eredetileg a Föld forgásával határozták meg. Miért tértek át a színképvonalakra?

2. Vessük össze Püthagorasznak a húrhosszakról és a harmonikus hangokról szóló törvényét de Broglie meglá-
tásával! Mi a hasonlóság oka?

3. Tegyük föl, hogy egy atom elektronjai 6 különbözõ energiájú Bohr-féle pályán keringhetnek a mag körül, és
megfelelõ energiájú fény hatására bármelyik pályáról bármelyik másikra átléphetnek. Hány különbözõ színû
fénycsík jelenik meg ennek az atomnak a kisugárzási színképében?

4. Az ábrán a Bohr–Sommerfeld-féle atommodell egy lehetséges ábrázolása (piktogramja) látha-
tó. Ez lett a modern fizika atomképének szimbóluma. Mit vett át a képi ábrázolás Rutherford
modelljének örökségeként, és miben különbözik attól? Mit nem fejez ki Bohr modelljébõl? Le-
hetne-e olyan egyszerû ábrázolást tervezni, amely jobban megmutatná Bohr elképzelésének
lényegét?

5. A 9. ábra a hidrogén színképvonalainak Lymann-sorozatát (a legbelsõ pályára való elektronugrás) és Balmer-
sorozatát (a második pályára való elektronugrás) írja le. Igazoljuk, hogy a színképvonalak ezen két sorozata
semmilyen frekvenciatartományban sem fedi át egymást!

6. Mi lehet a magyarázata annak, hogy elsõként a hidrogén színképvonalainak Balmer-sorozatát fedezték fel?

7. A 10. ábrán 1-es és 2-es számmal jelölt pályák szomszédosak? Mire alapozhatjuk válaszunkat?

8. Mekkora lenne a hullámhossza egy 2 m/s sebességel kocogó 80 kg-os embernek? Miért nem számíthatunk
arra, hogy hullámtulajdonságot fog mutatni?

Summa



4. A kvantummechanikai modell

4.1. A fény kettõs természete

A fényelektromos jelenség csak fényrészecskék, fotonok feltételezésével
magyarázható. A fényinterferencia jelenségét viszont csak a fényt mint hullá-

mot elképzelve tudjuk értel-
mezni. A fény terjedése során
hullámként az anyaggal való
kölcsönhatásaiban részecs-
keként jelent meg a kutatók
elõtt. Ezek az értelmezések
azonban kölcsönösen kizár-
ják egymást: ami hullám, az
nem részecske, ami részecs-
ke, az nem hullám. A fényrõl

kialakított kép ellentmondásos. Az ellentmondás azonban nem magában a
fényben (a természetben) van, hanem azok között a korlátozott hatókörû
leírások, modellek szemlélete között feszül, melyekkel a fény viselkedése le-
írható. A fény kettõs természete kifejezés tehát nem annyira a fényre, mint
az arról alkotott elképzelések föloldhatatlan kettõsségére vonatkozik. Ezt a
következtetést azonban nem volt könnyû elfogadni, hiszen a kutatók – a po-
zitivista tudományképnek megfelelõen – egyetlen, ellentmondásmentes le-
írásra törekedtek. „A fizikusok kénytelenek voltak az elérhetõ legjobb
megoldást választani, és szomorú arccal járkálva arra panaszkodtak,
hogy hétfõn, szerdán és pénteken hullámként kell kezelnünk a fényt,
kedden, csütörtökön és szombaton pedig részecskeként. Vasárnap pe-
dig csak imádkoztak.” (Banesh Hoffmann)

4.2. Az elektron kettõs természete

Az elektron mint az elemi töltés oszthatatlan hordozója, az elektromosság
„atomja” részecskeként jelent meg J. J. Thomson és R. A. Millikan kísér-
leteiben. Ám – a fényhez hasonlóan – az elektronról is kiderült, hogy bizo-
nyos körülmények között hullámszerûen viselkedik.

A fény réseken és rácsokon áthaladva mutat interferenciát, ha ezen esz-
közök geometriai méretei (a rések közti távolságok) azonos nagyságrendûek
a fény hullámhosszával.

Elektronok interferenciáját elõször C. Davisson és J. P. Thomson ter-
mészetes kristályokon figyelte meg, ezzel bizonyították az elektron hullám-
természetét is (Nobel-díj, 1937). Ezt a hullámtermészetet használják ki a
gyakorlatban a fénymikroszkópnál jobb felbontású elektronmikroszkó-
pok. A jobb felbontás annak köszönhetõ, hogy az elektronhullámok hul-
lámhossza rövidebb, mint a látható fényhullámoké.

Nincs okunk úgy gondolni, hogy a fényhullám és a foton vagy az elektron-
hullám és az elektron két-két különbözõ dolog. Ez csak azért tûnik így,
mert kétféle nevet használunk a kétféle viselkedés jellemzésére. Az elõször
részecskeként azonosított elektron ugyanolyan kettõs természetet mutat,
mint a részecskeként is leírható, de hullámként népszerûbb „elektromág-
neses hullám”. Tehát az elektron természete kettõs, de maga az elektron
egységes.
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← elemi töltésegység (Faraday) XI.4.5.2.

← Millikan kísérlete XXI.1.1.

← optikai rácsok XIV.3.3.

ELEKTRONMIKROSZKÓP

← felbontóképesség XIV.1.5.

részecske
hullám

11. ábra. A kettõs természet „metaforája”
Egy síkon a síkidomok vagy szögletesek
(körvonaluk megtörik), vagy szöglettelenek
(körvonaluk törés nélküli). Ez a két tulaj-
donság élesen elkülönül egymástól, kizárja
egymást. Ha egy henger „beereszkedik”
ebbe a síkba, akkor – attól függõen, hogy
milyen irányból metszi a síkot – létrehozhat
síkban szögletes vagy szöglettelen síkmet-
szetet is. A henger – és a vele kölcsönható
sík – tehát magában foglalja mind a szögle-
tességet, mind a szöglettelenséget. De nem a
henger vagy a sík rendelkezik ellentétes tu-
lajdonságokkal, hanem csak a kettõ bizo-
nyos metszetei. A fény komplex objektum,
mely kölcsönhatásaiban hol részecskesze-
rû, hol hullámszerû. E két viselkedés ellent-
mond egymásnak, kizárja egymást. De nem
magában a fényben van ellentmondás, ha-
nem leírásaink között.

← pozitivizmus XIX.3.1.



4.3. A megfigyelõ szerepe

Az elemi részecskék szintjén is bebizonyosodott, hogy a természet észlelé-
se és leírása nem lehet független a megfigyelõtõl. A kétréses kísérlet ered-
ményét befolyásolhatjuk észlelésünk során. Ha a kísérletet úgy alakítjuk
ki, hogy azonosíthatóvá válik, hogy melyik résen ment át az elektron, ak-
kor részecskeszerû viselkedést tapasztalunk, ha ez nem azonosítható, hul-
lámszerût. Mindaddig, ameddig ez az azonosíthatóság nem következik be,
nincs értelme arról beszélni, hogy az elektron hullámként vagy részecske-
ként viselkedett, átment-e a rések valamelyikén, vagy nem. A hullámként
vagy részecskeként viselkedõ elektronról kialakított klasszikus képzeteink
az elektron komplex, kvantummechanikai állapotának összeomlásával (ál-
lapotredukcióval) nyernek értelmet. Ezt az összeomlást a kísérleti elrende-
zés s az ennek részét képezõ kísérletezõ váltja ki a megfigyelés során.

A kvantummechanika mikroszkopikus valóságának abszurditását mutatja
be a makroszkopikus szinten a Schrödinger macskája paradoxon. Eszerint egy
letakart dobozban egy macska és egy radioaktív izotóp van. Ha a radioaktív izo-
tóp elbomlik, akkor egy részecske keletkezik, amely kiold egy kalapácsot,
amely összetör egy ciángázzal töltött kapszulát, s a gáz elpusztítja a macskát.
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a) b) c)

?

?

12. ábra. A kétréses kísérlet vázlata
A kísérletben két csöppnyi lyuk van egy falon, elõttük egy elektronágyú vagy egy fényforrás helyezkedik el. A fal mögött ernyõ van, amely a
becsapódó részecskéket vagy beérkezett hullámokat egyaránt érzékelni tudja.
a) Ha a két résen részecskék haladnak át, a legtöbb részecske a forrásból a lyukon áthaladó, az ernyõig tartó egyenes mentén fog mozogni.

A forrástól a két lyukon keresztül két ilyen egyenes húzható. A részecskék becsapódásai ezen egyenesek és az ernyõ metszéspontjának
körzetében várhatók leginkább. (A rés nagysága megenged egy kis bizonytalanságot, néhány részecske a rések szélén megpattanhat, s az
egyenes által kijelölt helytõl eltérõ tartományban ér ernyõt.)

b) Ha a két résen hullám halad át, interferenciának kell létrejönnie: a hullámforrásból minden irányba kiinduló hullámok elérve a réseket, a ré-
sekben elemi hullámokat keltenek (Huygens–Fresnel-elv). A résbõl kilépõ elemi hullámok interferenciája határozza meg a hullámtér állapotát
a résen túl, s hoz létre erõsítési és gyengítési helyeket az ernyõn. Az ernyõ azon pontjaiban, amelyek két réstõl vett távolságának különbsége a
fél hullámhossz páros számú többszöröse, erõsítést, ahol az útkülönbség a fél hullámhossz páratlan számú többszöröse, gyengítést észlelhe-
tünk. Biztosan erõsítési hely lesz az ernyõn a két rést összekötõ szakaszra állított felezõ merõleges és az ernyõ metszéspontja (itt az útkülönb-
ség nulla). Az erõsítési és gyengítési helyek balra és jobbra, erre a felezõ merõlegesre szimmetrikusan helyezkednek el.

c) A valódi kísérletben a rések méretét megfelelõen megválasztva az ábrán látható mintázatot kapjuk az ernyõn. Minden egyes
elektronbecsapódás pontszerû (ami a részecskemodell mellett szól), ám a becsapódó részecskék eloszlása hullámszerû, ami annyit je-
lent, hogy az interferenciaelv alapján meghatározott erõsítési helyekre érkezik a legtöbb részecske. Tehát a fényképezõlemez tapasztalt
feketedési mintázata a hullám- és részecsketermészet elválaszthatatlanságának bizonyítéka.

Akár egy elektron is tud interferálni, bár egy elektron nem hagy olyan nyomot az ernyõn, amirõl interferenciára következtethetünk. Ha egye-
sével engedjük a kétréses kísérletben az elektronokat, akkor több elektron becsapódásának kiértékelésével tapasztalhatjuk meg az interfe-
renciát az elektronok eloszlásából. Ugyanez az eredmény, ha egyszerre bocsátunk át sok elektront a réseken.

SCHRÖDINGER MACSKÁJA



A bomlás valószínûsége a felezési idõn belül 0,5, azaz ugyanannyi az esélye a
bomlás bekövetkeztének, mint be nem következtének. A macska állapotáról a
kvantummechanika felfogása szerint jövõbeli állapotlehetõségeinek együttese,
a macska „állapotfüggvénye” adja a helyes leírást. Ez 0,5 eséllyel a halott és
0,5 eséllyel az élõ állapot. Amíg a macska megfigyelése nem történik meg, addig
a kvantummechanikai leírás szerint ugyanúgy van jelen a macskában a „halott
macskaság” és az azt kizáró „élõ macskaság”, ahogy az elektronban a „részecs-
keség” és a „hullámság”. A megfigyelés maga az, amely az állapotredukciót ki-
váltja, azaz a macskát egy konkrét, makroszkopikusan értelmezhetõ állapotba
kényszeríti. Mindaddig, amíg meg nem nézzük a macskát, állapotáról nem al-
kothatunk képet. Ám a macska nyilván nem a fátyol fellebbentésétõl került ha-
lott vagy élõ állapotba. Helyzetének – és bármely más „makroszkopikus test-
nek” – leírására tehát nem alkalmas a kvantummechanika. A macskát alkotó
elemi részecskék állapotainak leírására viszont alkalmas.

„A fizikai világban egyetlen realitás van: a hullámok. Nincsenek részecs-
kék, nincsenek energiakvantumok, ezek csupán illúziók, az interferáló hul-
lámok rezonanciajelenségeinek helytelen értelmezési következményei.
A hullámok és az egész számok között a húrok és más hangszerek rezgései-
bõl jól ismert kapcsolatok állnak fenn. Ez a kapcsolat tévesztette meg a fizi-
kusokat, akik azt hitték, hogy az egész számok a részecskék számát jelen-
tik. De létezik egy, a kvantummechanikára jellemzõ speciális rezonancia-
törvény, amely szerint a kölcsönhatásban lévõ két rendszer saját
frekvenciájának összege állandó. Ezt a fizikusok úgy értelmezték, mint az
energiamegmaradás törvényének a részecskék energiakvantumaikra törté-
nõ alkalmazását. Ilyen dolgok azonban nincsenek. Minden olyan kísérlet,
mely a fizikai jelenségeket a részecskekép alapján úgy próbálja leírni, hogy
ne kerüljön ellentmondásba a jelenségek térben való terjedésének jól bizo-
nyított hullámjellegével, lehetetlen és elfogadhatatlan feltevésekre vezet.
Ilyen például a részecskék idõt igénybe nem vevõ kvantumugrása az egyik
stacionárius állapotból a másikba. Ha pedig megpróbálkozunk azzal, hogy
egy gázt részecskékbõl állónak írjunk le, kénytelenek vagyunk a részecské-
ket egyediségüktõl megfosztani.” (Schrödinger)

Az aktív, tudatos megfigyelõ jelenségekre gyakorolt befolyásától az elemi ré-
szek szintjén így írt Wigner Jenõ: az állapotredukció „olyankor megy végbe,
amikor a megfigyelés eredménye behatol a megfigyelõ tudatába vagy – még kí-
nosabban ügyelve a precíz fogalmazásra – az én tudatomba, mivel én vagyok az
egyedüli észlelõ; mindenki más csupán az észlelésem tárgya”. „…tény, hogy az
élettelen természet törvényeit – legalábbis a fejlõdés egy fokán – nem lehet meg-
fogalmazni a tudatra való hivatkozás nélkül.” Neumann János is Wigner Jenõ ál-
láspontjával értett egyet a tudatosság és a természet leírásának kapcsolatában.
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„[Wigner és Neumann szerint] csak olyan sajátos mérõeszközök tudják a hullámfüggvény redukcióját elõidézni, amelyek az emberihez
hasonló intelligenciával rendelkeznek. Azt tartják, hogy nem lehet a kvantummechanika törvényeit teljesen következetesen megfogalmazni,
hacsak kifejezetten fel nem használjuk azt a tényt, hogy az észlelési tevékenység végsõ állomásai mindig tudatos lények.

Ez az álláspont megköveteli tõlünk, hogy elhiggyük, az emberi tudat valami olyasmi, ami egészen eltérõen viselkedik minden mástól, amit a ter-
mészetben észlelünk. Arra is késztet minket, hogy eltûnõdjünk, vajon mi fog történni, ha esetleg minden, tudattal rendelkezõ lény kihal.” (Barrow)

A 12. ábrán szereplõ két rés mindegyikébe egy-egy atomot teszünk, mely kölcsönhatásba lép az elektronnal, fotont bocsát ki arra az oldal-
ra, ahonnan az elektron érkezett. Az elektron folytatja az útját az ernyõ felé, a rés túloldalán. Mindkét réshez egy-egy fotonérzékelõ detektor
(d1 és d2) is tartozik, amelyek úgy helyezkednek el, hogy a visszalõtt fotonokat észlelhessék. Ha valamelyik detektorba foton érkezik, ebbõl
tudni fogjuk, hogy melyik résen ment át az az elektron, amelyik a fotont kiváltotta. Mivel valamelyik detektorunk a kettõ közül biztosan jelezni
fog, kijelenthetjük, hogy a detektorokkal átellenes oldalon lévõ ernyõn a részecskeszerû eloszlásnak megfelelõ nyom fog keletkezni. A helyzet
valóban ez lesz, várakozásunkban nem csalatkozunk. Csakhogy a kísérleti elrendezés megvalósítható úgy is, hogy az atomok által kibocsátott
fotonok pályája keresztezze egymást. Ha a két pálya metszéspontjába is teszünk egy detektort (d3), az az atomok bármelyikébõl érkezõ fotont
biztosan elnyeli, így már nem tudjuk, honnan érkezett az elnyelt foton. Vagyis megszûnt a tudásunk arról, hogy az elektron melyik résen ment
át az ernyõ felé. Ilyenkor az elektronok hullámszerû eloszlást adnak az ernyõn (e). Minden olyan esetben amikor tudomásunk lehet arról,
hogy az elektron melyik résen ment át, az elektron részecskeként viselkedik, de ha ez már nem állapítható meg, akkor a rés túloldalán hul-
lámszerû viselkedést bizonyít az ernyõn keletkezõ kép. A detektor elhelyezése a visszalõtt fotonok pályájának metszéspontjára hatást gyako-
rol a már réseken túl járó elektronokra. A hatás azonnali, azaz a kvantummechanika ellentétben áll a relativitáselmélettel. A detektor elhelye-
zésére irányuló döntésünk váltotta ki az elektronok hullámszerû eloszlását, azaz a valóságot döntésünk alakította ki.

→ Laplace-démon XXX.2.1.

← placebohatás XIX.3.2.

← az érzékelés mint aktivitás XVIII.3.3.

← húrhossz és hangmagasság XIV.2.4.2.

← rezonancia XIV.2.2.3.

← Dalton és Boskovic eltérõ modelljei
IX.2.3.6.

← atomos idõ V.4.2.

← személyes tudás (Polányi) XIX.2.4.

← „esse est percipi” (Berkeley) VII.4.2.

← „mindennek mértéke az ember”
(Prótagorasz) III.7.1.



A kvantummechanika elméletébõl levonható megállapításokat a kísérle-
ti tapasztalatok maradéktalanul alátámasztják. Ugyanakkor a jelenségek
értelmezése többféle módon lehetséges. A Bohr és Heisenberg nevével fém-
jelzett „koppenhágai iskola” szerint „elektron önmagában” nincs, nem ér-
telmezhetõ, hiszen elektron „a maga teljességében” nem észlelhetõ.

A kvantummechanikai leírás a világról Bohr és Heisenberg szerint teljes,
tehát ismerethiányra, rossz modellre nem lehet hivatkozni. A klasszikus fi-
zikából öröklött nyelv és az e nyelv által leírhatatlan kvantummechanikai
tények között feszül az ellentét. Einstein és Schrödinger ezzel a nézettel
nem értett egyet. Õk olyan rejtett változókat kerestek, melyeket megis-
merve eltûnik az esetlegesség a kvantummechanikából. Céljuk ezzel a vi-
lág (újból) determinisztikus leírása volt, azaz a teljes meghatározottságot
várták a rejtett változóktól. Einstein szerint a kvantummechanika nem ad
teljes képet a valóságról, hiszen abból, hogy valamit nem tudunk pontosan
megmondani, azaz nem ismerjük az okát, abból nem következik az, hogy
nincs is ilyen ok. Sõt, Einstein kétségbe vonta azt is, hogy csak megfigyel-
hetõ mennyiségeket lehet beépíteni egy fizikai elméletbe.

„A kvantummechanika nagyon meggyõzõ. Ám egy belsõ hang azt súgja
nekem, hogy ez még nem az igazi. Az elmélet nagyon sokat tud, de aligha
visz közelebb az Öreg titkához. Mindenesetre meg vagyok gyõzõdve arról,
hogy Õ nem játszik kockajátékot.” (Einstein válasza Born levelére)

A rejtett paraméterek keresése kudarcot vallott. Neumann János bizonyí-
totta, hogy egy esetleges rejtett paraméter sem oldaná fel a kvantummecha-
nika és a köznapi szemlélet közt feszülõ ellentétet, hiszen – ha a jósolható-
ság eddig ismeretlen tények alapján bekövetkezne, s így a szigorú determi-
nizmus helyreállna – ez a tény ellentmondana pl. a kétréses kísérletnek.

Bohr és Heisenberg elképzelését, a kvantummechanika koppenhágai ér-
telmezését – vélekedik Barrow – a legtöbb fizikus elfogadná, ha döntenie
kellene, hiszen az elmélet sikeres, „habár valószínûleg kisebbségben len-
nének azokkal szemben, akiket ez a kérdés egyáltalán nem foglalkoztat. Ez
az értelmezés azt tartja, hogy nem létezik mélyebb valóság, melyet a hagyo-
mányos értelemben felfedezhetnénk, mint a valóság leírása.”

4.4. A Schrödinger-egyenlet

A kvantummechanikai jelenségek leírására szolgál a Schrödinger-egyenlet
vagy az ezzel egyenértékû mátrixmechanika, melyet Werner Heisenberg
Schrödingertõl függetlenül (csak hat hónappal késõbb) vezetett le. Ezek érvé-
nyességét sosem vitatták a fizikusok, bárhogy vélekedtek is az értelmezés le-
hetõségeirõl. A Schrödinger-egyenlet megoldásai maradéktalanul leírják an-
nak az objektumnak az állapotát, amelyre az egyenletet alkalmazzuk. Ezeket
a megoldásokat egy függvény adja meg, a �-függvény (pszi-függvény).
A �-függvény olyan valóságot ír le, melyben nincs értelme a pontszerû létezés-
nek, a tér egy adott pontjában levésnek.
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← a véletlen a skolasztikában V.4.

„ISTEN NEM KOCKAJÁTÉKOS”

→ determinált jósolhatatlanság a káosz-
elméletben XXX.2.3.

← Én én Te (Buber) XIX.2.2.

← a pozitivista program (Comte) XIX.3.1.

�-FÜGGVÉNY

← Boskovic erõtérmodellje IX.2.3.4.

„A valóságot, amelyet észlelünk, a megfigyelési tevékenység határozza meg. Valóban létezik, miután megmértük – nem illúzió –, de semmilyen
értelemben sem mondhatjuk azt, hogy létezik a megfigyelés tevékenysége nélkül. Fel kell ismernünk, hogy az olyan »dolgok«, mint a neutron és a
foton, nem lehetnek ugyanolyan módon »valóságosak«, mint ahogyan a székeket és az asztalokat gondoljuk valóságosnak. Inkább az árnyékhoz
hasonlatosak: a fényforrás és a megfigyelõ összekapcsolásából születnek. Az árnyékok végül is valódiak, de nem olyan értelemben léteznek, mint
például egy könyv. A valódi létezésnek az az eleme, amelyet Einstein tulajdonít egy fotonnak – azért, mert a fotonnak van egy megjósolható tulaj-
donsága –, nem jelenthet többet (ténylegesebbet), mint mérhetõ tulajdonságainak egyik esetleges megjelenési módját.” (Barrow)

→ antropikus elv XXVIII.3.4.2.

KOPPENHÁGAI ISKOLA

← a rossz léte? V.2.4.

REJTETT VÁLTOZÓK KERESÉSE

Heisenberg a koppenhágai értelmezés ellenzõit három csoportba sorolta. Az elsõ csoport teljesen egyetért a kvantummechanika minden, a fizi-
kára vonatkozó állításával, a matematikai formalizmussal, csak a filozófiai háttérrel nincs kibékülve. A második csoport tudomásul veszi, hogy a
kvantummechanika jelenlegi formalizmusa csak a koppenhágai értelmezést teszi lehetõvé, ezért magát az elméletet akarják korrigálni. A harmadik
csoportnak általában (filozófiai okból) nem tetszik a kvantummechanika, jóllehet elismerik, hogy az elmélet tökéletesen mûködõképes. Építõ ellen-
javaslatuk azonban nincs. Heisenberg idesorolta a determinizmus megmentéséért hiábavaló csatát vívó Schrödingert és Einsteint is.



Ez a függvény egyértelmûen meghatározza a tér azon tartományát, ahol az
elektron biztosan nincs (a függvény értéke itt nulla). Másutt az elektron megta-
lálásának valószínûsége adható meg egy tetszés szerinti térrészre (interval-
lumra) vonatkoztatva. Az adott intervallumban vagy megtaláljuk az elektront,
vagy nem, ha megfigyeljük (amivel elõidéztük kvantumállapotának összeomlá-
sát, redukcióját). A kvantummechanika statisztikus jellegû megállapításokat
fogalmaz meg a részecskék (állapotredukció utáni) állapotáról.

A �-függvény leírja azt is, hogy az elektronnak mennyi a mozgási ener-
giája. Az elektron mozgását a �-függvény alakja kódolja.

Akár a hely, a sebesség is határozatlan a
kvantummechanikai leírásban. A �-függvény-
hez tartozó karakterisztikus hullámhossz
nem adható meg egyértelmûen. A hullám-
hossz bizonytalansága azt jelenti, hogy nem
adható meg pontosan egy elektron sebessége,
ahogy helye sem.

A kvantumállapot pontos és érzékletes meg-
jelenítésére sem a részecskekép, sem a hullám-
kép nem használható. Az ezt célzó olyan kifeje-
zések, mint „elmosódottság”, „elektronfelhõ”,
„nyüzsgés”, ezért óhatatlanul félrevezetõk, nem
alkalmasak a kvantumállapot matematikai
szimbólumok helyett szavakkal történõ kifeje-
zésére.

13. ábra. Erwin Schrödinger (1887–1961) szobra a
Bécsi Egyetemen
A szûken vett fizikán túl Schrödingert foglalkoztatták a
biológiai öröklés és az információ összefüggései is. A Mi
az élet? címû tanulmányának következtetésére a
XXIII.3.2. fejezet utal.

4.5. A határozatlansági reláció

Tervezhetõk olyan kísérletek, melynek következtében az elektron sebességé-
nek határozatlansága csökken, az ilyen kísérletek viszont beavatkozást jelen-
tenek az elektron „életébe”. Az elektron �-függvénye megváltozik, s a sebesség
határozatlanságának csökkentéséért cserébe az elektron helye bizonytala-
nabbá válik. Ha a hely bizonytalanságának csökkentésére tervezünk kísérle-
tet, a sebesség bizonytalansága fog nõni. Ezt a sajátságos viszonyt hely és se-
besség (lendület) között a Heisenberg-féle határozatlansági reláció (összefüg-
gés) írja le. A határozatlanság mértékét, azaz a kvantumos bizonytalanság,
elmosódottság tartományát is a határozatlansági reláció jelöli ki. Ha a lendü-
let és hely bizonytalanságát egyaránt SI egységben mérjük, akkor a lendület és
hely bizonytalanságának szorzata 10–34 nagyságrendûnek adódik, ami a
Planck-állandó nagyságrendje. Ez az összefüggés nemcsak az elektronra, ha-
nem bármely anyagi testre érvényes, de a határozatlanság csak igen kis töme-
gek esetén válik feltûnõvé. A tömegtõl való függést a

� �x v
h

m
� �

�

formula fejezi ki, ahol �x a hely tartománya, �v a sebesség tartománya, h’ a
Planck-állandóval arányos szám, m pedig a vizsgált objektum tömege.
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14. ábra. Werner Heisenberg
(1901–1976) német fizikus, a
kvantummechanika egyik kidolgozója, a
határozatlansági elv megfogalmazója

Matematikailag a �-függvény harmonikus, tehát végtelen hosszú és szabályos szinuszfüggvények összessége. Végtelen sok, végtelen hosszú, né-
mileg eltérõ periódusú szinuszfüggvény összessége eredményezhet úgynevezett hullámcsomagot, tehát egy véges szakaszon értelmezett összegfügg-
vényt, amelyet (kis egyszerûsítéssel) a �-függvénnyel azonosíthatunk. Így kijelenthetõ, hogy egy �-függvény olyan sajátos képzõdmény, amelyhez egy
jellegzetes hullámhossz hozzárendelhetõ. Ez a hullámhossz árulkodik a �-függvény által jellemzett elektron mozgásállapotáról.

→ valószínûség a genetikában XXIII.1.2.;
XXVII.3.

METAFORÁK

← a szavak jelentése (nominalizmus –
univerzalizmus vita) V.5.2.

← Platón az ideákról III.8.2.



Az igen kis tömegû testek helye és sebessége egyként bizonytalan. A léte-
zés a �-függvénnyel jellemzett részecskéknek bizonytalan helyet adott, s a
hellyel együtt, a helytõl elválaszthatatlanul sebességet, mozgást. Az anyag
létezésében hordozza mozgását: e kettõ nem választható szét. A létezés és a
mozgás kapcsolatának, a határozatlansági összefüggésnek érdekes és he-
lyenként a kvantummechanika érvényességét alátámasztó következményei
vannak. Ilyen pl. a nullaponti energia, azaz a tény, hogy egy anyag energiá-
ját még abszolút nulla fokon sem veszítheti el teljesen.

4.6. A komplementaritás elve

A határozatlansági relációban szereplõ hely és sebesség Bohr elnevezése sze-
rint kiegészítõ, azaz komplementer mennyiségek. A komplementaritás azt
jelenti, hogy együtt adják a kvantumbizonytalanságot. A helybizonytalanság
csökkentése csak a sebességbizonytalanság növelése árán lehetséges. Ilyen tí-
pusú komplementer mennyiségpár a kvantumelméletben az energia és az idõ.
Bohr komplementaritáselve szerint a valóság leírására efféle egymást egyszer-
re kizáró és mégis kiegészítõ mennyiségpárok alkalmasak. Késõbb Bohr
komplementer mennyiségeket keresett nemcsak a fizika, hanem például a bio-
lógia területén is. Ilyen maga az élet kérdése. Az élet és az élettelen anyag kö-
zötti határt feszegetve Bohr a biológiai komplementaritás egy példájára buk-
kant. Meglátása szerint „kézenfekvõ a speciális biológiai törvényeket olyan
természettörvényeknek felfogni, amelyek komplementer viszonyban állnak az
élettelen testek tulajdonságainak leírására alkalmas törvényekkel”. Hasonló
meglátásra jutott Bohr a pszichológia területén, a gondolat és az érzelmek vi-
szonyát vizsgálva, amivel a ráció vezérelte „reál kultúra” és az emocionális
„humán kultúra” szétválasztásának feloldására tett kísérletet.

Vitatható, hogy a kvantummechanika a valóság teljes képét adja-e, vagy
sem. Tény, hogy az elmélet hatékony, és mára beépült a kémiába (anyagel-
méletbe), az elvont kozmológiai elméletekbe éppúgy, mint a technológiai
gyakorlat hétköznapjaiba. A kvantummechanika és a relativitáselmélet
szintézisének megteremtésére a kvantumgravitáció elmélete törekszik. Az
áttörés ezen a területen talán a közeljövõben várható, ami az elmélet filozó-
fiai értelmezésében is nagy változást eredményezne. Aligha születhet azon-
ban a késõbbiek során olyan fizikai elmélet, amely a kvantummechanika
alapvetõ tartalmi megállapításait figyelmen kívül hagyná.

4.7. Kvantummechanika és relativitáselmélet

A �-függvénnyel jellemzett s a határozatlansági relációnak megfelelõen tér-
ben kiterjedt kvantumállapot sajátossága, hogy az állapotredukció során
létrejövõ klasszikus állapotok egyfajta „összességének”, szuperpozíciójá-
nak tekinthetõ. Ez tehát olyan kollektív állapot, mellyel való (mindig irre-
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Ha egy elektronágyú elektronokat lõ ki az üres térbe, azok a részecskemodell szerint várhatóan parabolapályán esnek a Föld felé. A klasszikus
fizikában a pályagörbe éles vonala választ ad arra a kérdésre is, hogy hol mennek az elektrongolyócskák, és arra is, hogy mekkora a sebességük. Ha
a kutató észlelni akarja az elektronokat, megvilágíthatja, ettõl láthatóvá válnak, s kirajzolják pályájukat. Csakhogy a világítás nem jelent mást, mint
fotonokkal való ütköztetést. A becsapódó fotonok hatalmasat löknek, taszítanak az elektronokon, s így azok zegzugos pályára kényszerülnek. Az
elektronokon szóródó fotonok ugyan pontosan megadják az elektronok helyét, de az ütközések megváltoztatták az elektronok lendületét. A zavar
csökkentése érdekében a fotonok energiája, azaz a frekvenciája csökkenthetõ. Így a fotonok már nem rúgnak akkorákat az elektronokba, s a zegzu-
gos pálya kisimul. Ám a fotonok frekvenciájának csökkentésével azok hullámhossza megnövekszik, s így az eléri az elektronok mérettartományát.
Míg az elektronok méreteinél kisebb hullámhosszú fény pontosan le tudta képezni az elektronok helyét, addig az elektronok méretével azonos
nagyságrendû hullámhosszal rendelkezõ fény a rá jellemzõ hullámtulajdonságokat mutatva, az elektronokat mint „kövér pacnikat” képezi le. Így a
pálya klasszikus alakjához most sem jutottunk közelebb. A helybizonytalanság csökkentésének következménye a sebesség bizonytalanságának nö-
vekedése volt, a sebesség bizonytalanságának csökkentésével pedig bizonytalanabbá vált a hely.

KOMPLEMENTARITÁS

← élettani és pszichológiai leírások
XVI.1–3.; XVIII.3.3–5.

← emergens tulajdonságok XX.3.4.;
XXVII.5.3.1.

← az érem két oldala (Spinoza) VII.3.3.

TÁVLATOK: KVANTUMGRAVITÁCIÓ

→ relativitáselmélet XXVIII.4.

← Herakleitosz filozófiája III.5.2.



verzibilis) kölcsönhatás – állapotredukció – során elõre meg nem határoz-
ható, csak valószínûségekkel megadható klasszikus állapotok jönnek lét-
re. Ezek az állapotok a �-függvény térbeli kiterjedésén belül egyidejûleg,
de nem egymástól függetlenül alakulnak ki. Már Einstein és munkatár-
sai, Nathan Rosen (1909–1995), valamint Boris Podolsky (1896–1966)
1935-ben felvetették azt a lehetõséget, hogy ha a kvantummechanika érvé-
nyes, létezhetnek olyan közös kvantumállapottal jellemezhetõ „összekap-
csolt” részecskék, melyek egyikének állapotredukciója egyidejûleg megha-
tározza a pár másik, térben távoli tagjának állapotát (mint a 12. ábrán sze-
replõ kétréses kísérlet foton-visszalökéses változatában). Miközben
hagyományos értelemben információ nem terjed az állapotredukció során
az elektron és foton között, a két részecske közötti kapcsolat mégis ellent-
mond a relativitáselméletnek, hiszen a két részecske nagy távolságból is
„érzi egymást”, hatással van egymásra idõkésés nélkül.

A relativitáselmélet és kvantummechanika egyesítése a jövõ feladata.
A probléma megoldását a kvantumgravitáció elméletének kifejlesztésétõl
várják.

A kvantummechanika atommodellje az anyag kettõs természetén, azaz
az anyagról alkotott modelljeink elkerülhetetlen kettõsségén alapul
(hullám-részecske komplementaritás). A kölcsönhatás-vizsgálat módja
szabja meg, hogy mely tulajdonságot tapasztaljuk.

A Shrödinger-egyenlet és a határozatlansági összefüggés (Heisenberg)
értelmében kis tömegû „részecskék” helyzetének és mozgásállapotának
a szorzata elvben is csak véges pontossággal adható meg.
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Summa

Kérdések, problémák

1. A vizsgálat, megfigyelés módja befolyásolja a kapott eredményt (lásd a XIX.3.3. fejezetet!) Hozzunk példákat
erre! Mi a fõ különbség e hétköznapokban is jól ismert tapasztalat és kvantummechanikai határozatlansági re-
láció következménye között?

2. Vessük össze Boskovic erõtér-atom modelljét (lásd IX. fejezet) a kvantummechanikai leírással! Mi a hasonló-
ság és mi a lényegi eltérés?

3. Epikurosz szerint a zuhanó atomok mozgása néha véletlenszerûen elhajlik (clinamen). Miért tételezte föl ezt
Epikurosz? (Lásd: IV. fejezet.) Kapcsolatba hozható-e Epikurosz véletlenfogalma a kvantummechanikai bi-
zonytalansággal?

4. A hagyományos barkochba játék úgy mûködik, hogy valaki gondol valamire, ami tehát ezáltal adottá válik, s
valaki más megfelelõ szabályok betartása mellett megpróbálja kitalálni azt, amit a társa gondolt.
A Wheeler-féle barkochbának mások a szabályai. Ebben a játékban a válaszadók úgy válaszolnak, hogy nem
döntötték el elõre, mire gondolnak. Úgy felelnek, hogy minden válaszuk után még ellentmondásmentesen
meghatározható legyen valamilyen kitalálandó dolog. De hogy mit kell kitalálni, azt a kérdezõ kérdései alapve-
tõen befolyásolják. Ha a kérdés ez: – Élõlény? –, a felelõ válaszút elõtt áll, ha igent mond, akkor élõlényre gon-
dol, ha nemet, akkor nem. S így folytatódik a játék, míg közös erõvel ki nem derítik, mire gondolt(ak) valójá-
ban. A Wheeler-féle barkochbában az információszerzés módszerei ugyanazok, mint a hagyományos
barkochbában. A megfejtés azonban nem elõre adott, hanem a kérdezõ kérdéseivel részt vesz kialakításában.
A kérdezõ tehát elválaszthatatlanul összeforrott a megfejtéssel.

• Eldönthetõ-e egy külsõ (nem beavatott) személy számára, hogy hagyományos barkochbát vagy annak
Wheeler-féle változatát hallja-e? Ha igen, hogyan?

• Játszható a barkochba olyan „csalárd” módon is, hogy a válaszoló (bármi is a kérdés) felváltva mond igent és
nemet. Miben különbözik ez a játék a Wheeler-változattól, és miben egyezik vele?

„TÁVOLHATÁS?”

← a távolhatás-probléma Newtonnál
VI.8.4.

← telepátia, teleportáció? XIX.3.7.

→ lehetséges felhasználások XXI.5.4.



5. A kvantummechanika alkalmazásai

5.1. Periódusos rendszer: fizika és kémia egysége

A legegyszerûbb atom, a hidrogénatom szerkezete a Bohr-modell alapján
értelmezhetõ. A kvantummechanikai állapotfüggvény (�-függvény) segítsé-
gével azonban a többi elem elektronjai is jellemezhetõk. Az ennek során
használt kvantumszámok (s, p, d, f) mindig az adott elektron �-függ-
vényének sajátosságait jellemzik. Ezen leírások során az atommagot – jó-
val nagyobb tömege miatt – makroszkopikus objektumnak (azaz a kvan-
tummechanika hatáskörén kívül esõnek) tekintjük. Az atomi állapotok
mellett a kvantummechanika a molekuláris állapotok leírására is alkal-
mas. Kollektív, több atommag környezetében jelen levõ elektronok állapo-
tát írják le a molekuláris �-függvények, de a módszer alkalmas a kristály-
rácsban elhelyezkedõ elektronok állapotának leírására is. A modern ké-
mia jelentõs területei így mára összeolvadtak az atomfizikával.

5.2. A félvezetõk fizikája

5.2.1. Sávszerkezet

A több atomból álló molekularácsok elektronjai az atommagok környeze-
tében közös (kollektív) elektronállapotokat alakítanak ki, melyekre ugyan-
úgy kvantált energiaszintek jellemzõk, mint az atomi elektronállapotokra.
Ezek az energiaszintek sávokba rendezõdnek, ami azt jelenti, hogy a lehet-
séges energiák nem egyenletesen kitöltött energialépcsõt adnak, hanem bi-
zonyos energiák környezetében léteznek lehetséges energiaszintek, más
energiaintervallumokban pedig nem. Az egymáshoz közeli energiaszintek
rendszerét szabad sávnak nevezzük, mely lényegében az atomi energia-
szint felhasadásából származik, a szabad sávok közötti el nem foglalható
energiák intervallumait tiltott sávnak nevezzük. Az elektronok a
Pauli-elvnek megfelelõen töltik fel a szabad sávokat. Ha a legfelsõ szabad
sávban betöltött és betöltetlen energiaszintek is vannak, vezetési sávról
beszélünk. Ezek megléte az elektromos vezetés feltétele, mert ebben az
esetben az elektronok lényegében szabadon elmozdulhatnak. Ilyenek a jól
vezetõ fémek. Ha a betöltött szabad sávot széles tiltott sáv választja el az
újabb, üres szabad sávtól, szigetelõanyagokról beszélünk. Amennyiben a
betöltött és betöltetlen szabad sávot elválasztó tiltott sáv keskeny, ami le-
hetõvé teszi, hogy hõ hatására (termikus gerjesztéssel) elektronok ugorja-
nak fel az üres szabad sávba, félvezetõkrõl beszélünk. A félvezetõk vezetõ-
képessége éppen a termikus gerjesztés miatt a hõmérséklettõl függ.

5.2.2. Szennyezéses félvezetõk

Amennyiben a félvezetõ kristály rácspontjaiban lévõ atommagok egy részét
eggyel nagyobb vagy kisebb vegyértékû atommal szennyezzük, szennyezé-
ses félvezetõt kapunk. A szennyezés igen kis mennyiséget jelent, például
azt, hogy minden 100 milliomodik atomot a szennyezõ anyag atommagjára
cserélünk ki. Ha a szennyezõ anyag vegyértéke eggyel nagyobb a környezõ
szennyezett anyag atomjainak vegyértékénél, n típusú szennyezésrõl be-
szélünk. Itt a vezetést a szennyezõ anyag többlet-vegyértékelektronjai vég-
zik oly módon, hogy energiaszintjeik megjelennek a felsõ üres szabad sáv
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alján, a tiltott sávban. Ezek a donor energiaszintek. Innen az elektronok
már termikusan könnyen gerjeszthetõk a felsõ szabad sávba, tehát az
anyag vezetõvé válik. Ha például négy vegyértékû germániumot öt vegyérté-
kû foszforral szennyezünk, n típusú félvezetõt kapunk.

Ha a szennyezõ anyag vegyértéke kisebb, akkor p típusú félvezetõrõl be-
szélünk. Ilyenkor a betöltött szabad sáv válik betöltetlenné azáltal, hogy a
betöltött szabad sáv tetején újabb energiaszintek, úgynevezett akceptor
energiaszintek jelennek meg. Ebben az esetben az elektronok a felszaba-
duló üres helyekre gerjeszthetõk termikusan. Az ilyen vezetést lyukveze-
tésnek nevezik. p típusú félvezetõt kaphatunk például szilícium bórral való
szennyezése során.

5.2.3. Félvezetõ dióda

Amennyiben p és n típusú félvezetõt illesztünk egymás mellé, az n típusú
félvezetõtõl elektronok lépnek át a p típusú félvezetõ üres energiaszintjeire
(betöltik a lyukakat), miközben egy ellentér alakul ki, hisz az n oldal mind
pozitívabbá, a p oldal mind negatívabbá válik. Amennyiben feszültséget
kapcsolunk a két félvezetõ réteg közé, az ellenteret leronthatjuk, további
elektronátlépést biztosítva – nyitó irányú kapcsolás –, vagy erõsíthetjük,
ami nem fogja eredményezni az elektronok visszaugrását a p oldalról az n
oldalra, mert a tiltott sávot nem tudják átugrani, ez a záró irányú kapcso-
lás. Így egy olyan áramköri elemet, úgynevezett egyenirányítót kapunk,
mely az egyik irányba vezet, a másik irányban nem.

5.2.4. Tranzisztorok

A tranzisztorok három kivezetéssel rendelkezõ elektronikai eszközök,
melyek p és n típusú szennyezéses félvezetõkbõl állnak. A tranzisztorok
alapvetõ felhasználási területe az elektromos jelek erõsítése és kapcsolá-
sa. Ez utóbbi révén váltak alkalmassá a mai számítógépek áramköreinek
létrehozására, kiszorítva a katódcsöves számítógépeket s megindítva a mi-
niatürizálás máig tartó korszakát.

A tranzisztorok kapcsolásuk révén bináris rendszerben képesek logikai
mûveletek elvégzésére. Ez azt jelenti, hogy a bemeneti jelek függvényében
tervezhetõ kimeneti jelet kaphatunk. A rendszer kétértékû, vagyis az infor-
máció vagy az, hogy van jel, vagy az, hogy nincs, azaz 1 vagy 0.

A számítógépek új generációjának születéséhez tehát a könnyen
szennyezhetõ szilíciumlapkák tömeges elõállításának technikája kellett.
Az ezekbõl létrehozott bonyolult tranzisztorkapcsolások logikai mûveletek
révén szabályozzák a számítógép mûködését. A kapcsolási rendszert tar-
talmazó parányi szilíciumlapka az integrált áramkör vagy IC, melyet
1965-ben találtak fel.
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← lyukak vándorlása folyadékokban
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A Boole-algebra

Az ilyen típusú rendszerek logikai felépítését a Boole-algebra adja. Az egyes logikai mûveleteknek megfelelõ tranzisztorkapcsolások felel-
nek meg. A Boole-algebra a matematikai logika fontos fejezete, melyet egy példán szemléltetünk:

Igaz-e a következõ összetett állítás: Ön ezt a könyvet olvassa, és kint esik az esõ. Ha kint esik az esõ, vagyis az és szócskával összekötött két ál-
lítás mindegyike igaz, akkor a teljes állítás igaznak tekinthetõ. Ha viszont nem esik az esõ, akkor hiába igaz az elsõ állítás, a teljes állítás hamis.
Mindezt az és szócska logikai tartalmának köszönhetjük. Mindez egy tranzisztor esetében megfelel egy ún. És kapunak, ami azt jelenti, hogy ha a
két bemenet mindegyikén van áram (a részállítás igaz), akkor lesz a kimeneten is áram (a teljes állítás igaz). Két állítás számos egyéb fajta logikai
viszonya is elképzelhetõ, illetve összetettebb állítások kölcsönhatása is vizsgálható. Ezzel foglalkozik a Boole-algebra.

← logikai mûveletek (Arisztotelész) III.11.



A mai fizikai alapkutatások jelentõs része a számítástechnikai miniatüri-
zálás további fejlõdését alapozza meg. Jelenleg az ötödik generációs számí-
tógépek korszakát éljük. Biztosra vehetõ, hogy a jövõben megújuló és merõ-
ben új elveken mûködõ számítógép-generációkat fogunk kifejleszteni.

5.3. A kvantummechanika gyógyászati alkalmazásai

5.3.1. A pozitronemissziós tomográfia (PET)

Az elektron antirészecskéje a pozitron. Ha pozitron elektronnal találko-
zik, kölcsönösen megsemmisülnek, s nagy energiájú gamma-fotonokat bo-
csátanak ki a lendületmegmaradás miatt egymással ellentétes irányba.

A pozitronemissziós tomográfia (PET) olyan diagnosztikai (kórkép-
elemzõ) eljárás, amely során a vizsgált személy szervezetébe ártalmatlan,
gyorsan bomló izotópot juttatnak (C-11, O-15, N-13 vagy F-18). Az izotóp ti-
pikusan 10-20 perc alatt egy pozitron kibocsátásával lebomlik azon a he-
lyen, ahova a keringési rendszer eljuttatta. Ezt a helyet nagy pontossággal
meg lehet határozni úgy, hogy a mûszer segítségével az egymással éppen el-
lentétes irányban haladó fotonok becsapódását észlelik a vizsgált személy
körül körben elhelyezett detektorokkal. A becsapódási pontokat összekötõ
egyenesek metszéspontjai kijelölik a pozitron és az elektron találkozásának
helyét. A mérés információt szolgáltat arról, hogy az izotópokat hova szállí-
totta a véráram. A módszert például az agy vizsgálatára használják. Az agy
vérellátása megnövekszik az intenzíven használt agyi területeken, a módszer
az agy normális és elégtelen mûködésére nézve adhat információkat.

5.3.2. A mágneses rezonancia tomográf

A elektronokhoz hasonlóan az atomok magjainak is van spinjük. Mágne-
ses térben a különbözõ spinirányú magállapotok más-más energiával ren-
delkeznek. Ha a magokat az energiakülönbségnek megfelelõ energiájú
elektromágneses sugárzással gerjesztjük, a különbözõ spinállapotok kö-
zött átmenet hozható létre. Az atommagok azonosítása a gerjesztõ frekven-
cia meghatározása révén történik, mivel a spinátmenetek energiakülönb-
sége jellemzõ az adott atommagra az adott mágneses térben. A megfelelõen
nagy mágneses tér létrehozása erõs szupravezetõ mágnesekkel történhet.
A gerjesztési frekvenciák spektruma alapján egyes atommagok azonosí-
tása válik lehetõvé, mellyel például a daganatos betegségek kóros szövet-
tartományainak helye, elterjedtsége nagy pontossággal megadható. Mindez
a diagnózis és a gyógyítás szempontjából is fontos.

5.4. Kvantumszámítógép, kvantumteleportáció,
kvantumkriptográfia

A kvantummechanika alkalmazásának három meglepõ és jövõbe mutató
fejlesztése a kvantumteleportáció, a kvantumkriptográfia, illetve a kvan-
tumszámítógép.
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Az elsõ számítógépek integrált áramköreinek alapját képezõ szilíciumlapkákat még kézzel szennyezték mikroszkóp alatt. A precíziós
munkát végzõ dolgozóknak nemcsak a tisztaságra kellett ügyelniük, hanem még pupillatágítót is kaptak, hogy megbízhatóbbá váljon az ész-
lelésük a mikroszkóp alatt. A miniatürizálás léptéke rendkívüli volt. A hagyományos, csöves, mágnesszalagos számítógépek osztályterem-
nyi tömegét váltotta fel a parányi chip, mely egy hangya rágói között kényelmesen elfért.

15. ábra. Computertomográf (CT)
mûködését bemutató berendezés
A CT-ben röntgensugarakat használnak, ame-
lyek szervezetünk egy-egy síkbeli metszetét
mutatják. Az MRI hasonló, de még pontosabb,
jobb felbontású képet ad. A képernyõn jól fel-
ismerhetõ a csigolya és a mellkast határoló
bordák metszete. (Bécs, Technikai Múzeum)

→ mesterséges intelligencia XXX.2.1.

→ nanotechnológia XXII.3.2.

POZITRON

→ antianyag XXI.6.4.

→ spin XXII.1.3.

← szupravezetés XI.4.5.



A kvantumteleportáció (továbbítás) során nem egy anyagi objektum
térben történõ egyidejû áthelyezése történik, hanem egy elemi részecske
kvantumjellemzõit másolják le egy térben távoli helyen, egyidejûleg.
A módszer lényegét az összekapcsolt részecskék feljebb ismertetett kvan-
tummechanikája adja.

A kvantumkriptográfia kulcsa, hogy az információt, a védendõ kódot
szuperponált kvantumállapotokban rejtik el, s a megfelelõ szabályok sze-
rint végzett állapotredukció, kölcsönhatás fedi fel azok tartalmát.

A kvantumszámítógép mûködése során azt használhatja ki, hogy a
kvantumállapotok szuperponált rendszerek, tehát egyfajta párhuzamos le-
hetõségek halmaza. A kvantumszámítógépek fejlesztésének célja, hogy
ezeket a párhuzamos információkat logikai mûveletekben hasznosítsuk,
ami megfelelne annak, hogy a számítási lépések nem egymást követõen,
hanem egyidejûleg zajlanak. Mindez lényegesen gyorsabb mûködést ered-
ményezne. Bár a kvantumszámítógép gyakorlati megvalósítása még igen
távol van, a rendszer elvileg mûködõképes, s néhány kvantumbit (qbit) át-
vitelének erejéig már sikeres is.

A kvantummechanika alkalmas nemcsak egyetlen atom, hanem össze-
tett rendszerek elektronállapotainak leírására is.

A félvezetõk alkalmazásával tranzisztorok, integrált áramkörök állít-
hatók elõ, melyek a számítógépek technikai hátterét jelentik.

A pozitronemissziós tomográfia, illetve a mágneses rezonancia
tomográf az élõ szervezet belsejérõl ad pontos képet.
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6. Az atommag fizikája

6.1. A proton és a neutron

Rutherford 1920-ban javasolta az atommagot felépítõ, az elektronnal azo-
nos nagyságú, de pozitív töltéssel rendelkezõ nehéz részecskékre a proton
elnevezést. Az atom tömegszáma azonban a hidrogén kivételével nagyobb,
mint a rendszáma (azaz a protonszáma), így pusztán a protonok és elekt-
ronok segítségével az atom felépítésének értelmezése nehézségekbe ütkö-
zött. Felmerült, hogy az atommag többlettöltéseit esetleg az atommag bel-
sejében lévõ helyhez kötött elektronok egyenlítik ki, de az elektronok ilyen
helyhez kötöttségét nem lehetett összeegyeztetni a kvantummechanikával.
Rutherford már 1920-ban sejtette, hogy lennie kell az atommagban egy a
protonéval azonos tömegû, de elektromos töltéssel nem rendelkezõ ré-
szecskének, a neutronnak. A neutront több mint tíz éves kutatás után
1932-ben Sir James Chadwick mutatta ki.

Az atommagot tehát neutronok és protonok – gyûjtõnéven nukleonok –
építik fel. Az atom rendszámát az atommagban lévõ protonok száma, míg
tömegszámát a nukleonok száma határozza meg. Az azonos rendszámú,
tehát a periódusos rendszerben azonos helyet elfoglaló, de különbözõ tö-
megszámú atomokat izotópoknak nevezzük az izo = azonos, toposz = hely
görög eredetû szavak alapján.

Az atommagot felépítõ nukleonok közül a protonok közt elektromágne-
ses taszítás lép föl. A mag stabilitását ezért csak úgy lehet magyarázni, ha
egy, ennél jóval nagyobb erejû, de kicsiny hatótávolságú vonzóerõt tétele-
zünk föl. Ez a nukleáris kölcsönhatás (erõs kölcsönhatás), mely messze
felülmúlja a nukleonok közötti gravitációs és elektromágneses kölcsönha-
tás erejét. A magot összetartó nukleáris kölcsönhatás elméletének elsõ vál-
tozatát 1935-ben dolgozta ki Hideki Yukawa japán fizikus.

Erõs Elektromágneses és gyenge Gravitációs

Mik között hat? proton és/vagy neutron
(töltéstõl független)

töltéssel rendelkezõ részecskék minden test (forrása a tömeg)

Hatótávolság igen rövid (< 10–15 m) atomi távolságon belül
uralkodó (< 10–10 m),
de valójában végtelen

végtelen

Vonzó (+) vagy
taszító (–)

+ + vagy – +

Erõssége (erõs = 1) 1 10–2 – 10–3 10–30 (igen gyenge)

6.2. Tömegdefektus

Egy összetett atommag nukleonokra való bontásához energiát kell befek-
tetni. Ezt az energiát kötési energiának nevezzük. Az egy nukleonra jutó
kötési energia az adott atommag stabilitásáról árulkodik.

A speciális relativitáselmélet egyik következménye a tömeg-energia
egyenértékûség elve. Ennek lényege, hogy a testek tömege és energiája az
egyes folyamatokban a test egységesen megnyilvánuló tulajdonsága.

A nyugalomban lévõ atommag tömege mindig kisebb, mint az azt felépítõ
nukleonok összes tömege. A jelenséget tömeghiánynak (tömegdefektus-
nak) nevezik, s alátámasztja Einstein E = mc2 összefüggésének érvényes-
ségét, mely a tömeg és energia egyenértékûségének kifejezõje.
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�M = [Z · mp + (A – Z) · mn] – M

ahol M az atommag tömege, Z az atommagban lévõ protonok száma, A a nuk-
leonok száma, A – Z a neutronok száma, �M az atommagot felépítõ szabad
nukleonok össztömegének és az atommag tömegének különbsége.

Egy atommag kötési energiáját a tömeghiány egyértelmûen meghatározza.

Eköt = �M c2

A tömeg-energia egyenértékûségének megértéséhez pontosítani kell klasszi-
kus fogalmainkat. Egy test nyugalmi tömege az a tömeg, amely akkor jellemzi,
ha a test áll. Ha mozog, akkor energiája van, mely a nyugalmi tömegbõl és a
mozgási energiából származtatható tömegbõl tevõdik össze. Ha egy test mozog,
akkor tehetetlenségét az energiája határozza meg, s nem a nyugalmi tömege.
Ezen állítás érvényességét jól igazolja a fény példája. A fényt alkotó fotonoknak
(részecskemodell) nincs nyugalmi tömege, de a fotonok erõt tudnak kifejteni
egy fémlapra tehetetlenségük folytán (fénynyomás).

6.3. A cseppmodell

Bohr mutatott rá elsõként arra, hogy az atommag számos tulajdonsága,
különösen a nehéz atommagoknál, egy folyadékcseppre emlékeztet. Mind-
ez alapvetõen a nukleáris kölcsönhatás rövid hatótávolságából következik.
Ezek alapján a következõ állítások fogalmazhatók meg az atommagról:

A magban minden nukleon nagyjából azonos energiával van kötve, hi-
szen a nukleonok csak közvetlen szomszédjaikkal vannak nukleáris köl-
csönhatásban. (A felületen lévõ nukleonokra ez nyilván nem érvényes.) Eb-
bõl következik, hogy a mag teljes kötési energiája arányos a nukleonok szá-
mával, az atommag térfogata pedig arányos a nukleonszámmal. Azaz az
atommag sûrûsége minden atommagra ugyanaz. Az így modellezett atom-
mag kötési energiáját néhány egyéb sajátság (korrekciós tagok) figyelembe-
vételével határozhatjuk meg.
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16. ábra. A cseppmodell szemléltetése
Az ábrán a teljes kör az atommagot, p+ a protonokat, az no a neutronokat jelzi.
A szaggatott belsõ kör annak a gömbnek a határa, ameddig a központi helyze-
tû protont körülvevõ magerõk (erõs kölcsönhatások) kiterjednek.
A cseppmodell alapján az atommag kötési energiáját meghatározó tényezõk:

Térfogati tag:� �� A
Ezt a nukleonok közti vastag világos nyilak jelképezik. A kötési energia egye-
nesen arányos a nukleonszámmal, amennyiben azt feltételezzük, hogy min-
den nukleon azonos számú kölcsönhatásban vesz részt.

Felületi tag: ��A
2

3

Ezt a felülethez kapcsolódó halvány félkörök jelzik. Mivel a felületen lévõ nuk-
leonok kevesebb kölcsönhatásban vesznek részt, ezért a térfogati tag „túlszá-
molta” a kötési energiát. Ezt korrigálja a felületi tag, felhasználva, hogy a gömb
felülete R2-tel arányos, és a nukleonszámmal arányos térfogatú gömb sugara

A
1

3-nal arányos.

Coulomb-tag: � �
Z

A

2

1

3

Ezt a taszítóerõt a protonok közti vékony fekete nyilak jelképezik.
További korrekció vált szükségessé néhány kvantummechanikai sajátság miatt
(mely az ábrán már nem jelölhetõ):

Pauli-tag: ��
�

�
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�Z
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A
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A Pauli-tag a nukleonok azon tulajdonságát veszi figyelembe, hogy egy diszkrét energiaszintekbõl álló „energialépcsõn” helyezkednek el, mely-
nek minden szintjén (a Pauli-elvnek megfelelõen) két nukleon lehet. Ezek az energialépcsõk külön épülnek fel a protonokra és a neutronokra
is. Tehát míg a nukleonok egységesen kezelhetõk a nukleáris kölcsönhatás szempontjából, addig a nukleonok összes kvantummechanikai



Az összefüggés (félempirikus formula) alkalmas mind a radioaktivitás,
mind a maghasadás és magfúzió elméletének matematikai megalapo-
zására. Így választ ad arra, hogy (adott nukleonszám mellett) milyen pro-
ton-neutron arány esetén a legstabilabb az atommag, illetve arra, hogy mi-
lyen nukleonszám mellett lesz az egy nukleonra jutó kötési energia a legna-
gyobb (ha a protonszám az adott nukleonszám mellett optimális).

6.4. Az antianyag

A tömeg-energia egyenértékûség elve segítségével értelmezhetõ energetikai
szempontból a párkeltés és szétsugárzás fogalma. Közvetlen gamma-su-
gárzás hatására anyag-antianyag részecskepár jöhet létre (párkeltés). Ezen
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E/A
pJ fúzió

Yukawa-lejtõ

maghasadás„vastó”

felületi energia

H
1

Coulomb-energia

tömegszám (A)

17. ábra
a) Elemek az „energiagödörben”
Az egy nukleonra jutó kötési energia (E/A) a nukleonszám (A) függvényében, optimális (a legmélyebb energiaszintnek megfelelõ) proton-
neutron arányt feltételezve. Az eredmény jól egyezik a cseppmodellbõl kiszámítható elméleti függvénnyel. A „Yukawa-lejtõ” a magfúzió (lásd
6.7. fejezet), a „hasadási patak” pedig a maghasadás (6.6. fejezet) során fölszabaduló energiát magyarázza.
b) Yukawa Hideki (1907–1981) japán atomfizikus
1935-ben dolgozta ki a protonok és neutronok közti erõs kölcsönhatás elméletét, az atommag stabilitásának elsõ magyarázatát. Eszerint a
nukleonokat egy náluk jóval könnyebb, de az elektronoknál kétszázszor nehezebb részecskével, a mezonnal való folyamatos kölcsönhatás
tartja egymás közelében. A megjósolt mezonokat 1937-ben, illetve 1947-ben fedezték föl kísérletileg ködkamrában, illetve magaslégköri
mérésekkel. Yukawa a világháború alatt Japánban, azt követõen 1949-tõl az Egyesült Államokban, a Columbia Egyetemen tanított. Itt kap-
ta a fizikai Nobel-díjat (1949).

a) b)

egy nukleonra jutó kötési energia

radioaktív
elemek

–1,25

–1,39

He
4

Cr
52

Fe
56

Mn
54

Pb
207

Po
210

U
238

energiáját befolyásolja, hogy mennyire egyenletes az eloszlásuk, azaz milyen a neutron-proton arány. Amennyiben a nukleonok alapvetõen
egyfélék, az energialépcsõn magasabbra kényszerülnek, hiszen szintenként két helyet foglalhatnak el, amennyiben fele proton, fele neutron,
akkor a protonokra és neutronokra külön is felépülõ energialépcsõkön összességében alacsonyabb szinteket foglalhatnak el. Mindebbõl az
következik, hogy a Pauli-tag akkor nem nulla, ha a neutron-proton arány eltér az 1-tõl, s minél jobban eltér, annál nagyobb lesz a Pauli-tag.

Anti-Hund-tag: ��A
3

2

E tag értéke pozitív, nulla és negatív is lehet, s az anti-Hund-szabályt veszi figyelembe, melynek lényege, hogy a nukleonok az atommagban a
nukleáris szempontjából optimális térben azonos kvantumállapotokat veszik fel elõször (az elnevezés arra utal, hogy ez a szabály éppen el-
lentétes az elektronburok fölépülésekor érvényesülõ Hund-szabállyal, l.: XXII.1.3.3.).

Mindezek alapján meghatározható az egy nukleonra jutó kötési energia:
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A képletben szereplõ együtthatókat legegyszerûbben atommagok tömegének mérésébõl s a kötési energia tömegdefektusból való megha-
tározásából számíthatjuk.

A kötési energia a tömegdefektus mértékébõl meghatározható, azaz tömegméréssel megadható. Ha egy konkrét atommag kötési energiá-
ját így meghatározzuk, akkor rendszámának és tömegszámának ismeretében egy ötismeretlenes egyenletet kaphatunk a cseppmodell al-
kalmazásával úgy, hogy az ismeretlenek a cseppmodellben szereplõ tagok együtthatói. Amennyiben öt különbözõ atommagra végezzük el a
mérést, öt független egyenletet kapunk az együtthatók meghatározására. Többször öt mérés (n × 5) az együtthatók meghatározását n-szer
teszi lehetõvé, s átlagolással még pontosabb értéket ad.

A MAGREAKCIÓK HÁTTERE

→ XXI.6.5–6.



részecskék együttes energiája megegyezik az õket keltõ sugárzás energiájá-
val, miközben a fotonoknak nincs nyugalmi tömege, de a keletkezett
részecskepárnak van. Ha összetettebb ütközésrõl van szó, szintén kelet-
kezhetnek antirészecskék, így az energiamérleg nem sérül. Egy antiré-
szecske ellentétes töltésû, mint normál részecskepárja. Ha az antiré-
szecske részecskepárjával vagy a normál anyag bármilyen darabjával
találkozik, akkor a szétsugárzás jelensége következik be, vagyis az anti-
részecske s vele megegyezõ tömegû normál részecske energiájának megfe-
lelõ gamma-sugárzás keletkezik. Mindez közvetve megfigyelhetõ számos
módon. Például a Wilson-féle ködkamrában túltelített gõz van, melyen ke-
resztülhatoló részecskék pályája mentén egyfajta „kondenzcsík” rajzolódik
ki. Ha a részecskék kölcsönhatásai elektromágneses térben zajlanak, a ki-
rajzolódó részecskepályák irányából következtethetünk a részecskék jelle-
gére. Míg egy foton irányváltoztatás nélkül halad az elektromos és mágne-
ses téren keresztül, addig a töltött részecskék töltésük elõjelének függvé-
nyében elhajlanak. Az eljárás alkalmas a párkeltés és szétsugárzás
folyamatának igazolására is.

Paul Dirac angol fizikus érdekes modellt alkotott az antianyagról. Azt
feltételezte, hogy az anyag-antianyag részecskepár keletkezése gamma-su-
gárzás hatására olyan, mintha a normál anyag szempontjából üresnek te-
kintett világból energiát befektetve kihasítanánk egy részecskét, s ezzel
„létrehoznánk” a részecske hiányát is. Úgy, ahogy egy deszkából lombfû-
résszel kivágott dugó (anyag) kiemelésével egy lyukat is létrehozunk (anti-
anyag). Energiát kell befektetnünk az anyag-antianyag szétválasztás során,
s ez az energia szabadul fel a pármegsemmisüléskor, amikor a „lyuk betöl-
ti a dugót”, megszüntetve ezzel a lyukat és dugót is. Dirac példájában a víz-
ben élõ hal számára a víz mint állandó közeg megszokottsága miatt „sem-
mi”, egy hajóroncsból kiszabaduló buborék, vagyis a víz hiánya pedig egy
új „létezõ”, valami (antianyag).

18. ábra. Paul Dirac (1902–1984),
a relativisztikus kvantummechanika megalkotója
1933-ban kapta meg a fizikai Nobel-díjat Erwin Schrödin-
gerrel megosztva. Dirac a bristoli egyetem villamosmérnöki
karát végezte el 1921-ben, majd a cambridge-i St. John’s
College tanársegédje lett. 1926-ban doktorált matematikai
fizikából, 1929-tõl az USA neves egyetemein volt meghívott
elõadó. 1932-ben visszatért Cambridge-be mint Newton ko-
rábbi matematikai tanszékének professzora. A híres Dirac-
egyenlet kétféle elektronmozgást enged meg, ennek alapján
jósolta meg a pozitron létezését, sõt megsejtette az antiré-
szecskék világát is. Dirac megismerve Wigner Jenõ húgát
egyre szívesebben jött Magyarországra, és érzelmi egymásra
találásuknak köszönhetõen Wigner Margit és Paul Dirac
1937-ben kötött házasságot.

6.5. A radioaktivitás

6.5.1. A radioaktivitás felfedezése

Régóta ismert jelenség volt, hogy egyes ásványok fluoreszkálnak, azaz fény
hatására maguk is fényt bocsátanak ki. (Ez a jelenség – szemben a foszfo-
reszkálással – csak addig tart, ameddig fény éri az anyagot.) Ha ezeket az
ásványokat egy sötét teremben ultraibolya fénnyel megvilágítják, a legkü-
lönbözõbb árnyalatokban világítani kezdenek. A fluoreszcencia-sugárzás
milyensége jellemzõ az anyagra, így az azonosítás eszköze lehet. A katódsu-
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PÁRKELTÉS ÉS SZÉTSUGÁRZÁS

KÖDKAMRA

← kondenzáció (csapadékképzõdés)
XIII.2.4.3.

← Thomson kísérlete XI.4.5.3.

← a hiányok léte V.2.4.

A modern lét veszélyei

Túl a troposzférán, ahol
Csillagos-hideg rétege
Az anti-anyagnak honol,
Élt prof. Anti-Teller Ede

Távol maghasadási ponttól
Élt anti-barátaival
élt, mint ki semmire se gondol
székén Makasszár hajolaj

Kiment a tengerpartra egyszer,
s egy nagy tartályt vett észre õ
rajta AEC *– e furcsa jellel
s egy földlakó lépett elõ

A két lény boldogan szaladt hát,
bár másképpen olyanok akár
két lencse. Jobbjuk összecsapták
S a többi már gammasugár.

Harold P. Furth amerikai fizikus verse,
Ferenc Gyõzõ fordítása

*Atomenergia Ügynökség
(Atomic Energy Comission)



garak fékezési sugárzása, a Röntgen által felfedezett sugárzás fölfedezése
után Henri Becquerel francia fizikusnak az a gondolata támadt, hogy a
fluoreszkáló sók talán röntgensugarakat (is) bocsátanak ki magukból.
Mivel a röntgensugárzás a napfényhez hasonlóan megfeketíti a fotólemezt,
Becquerel a kísérlethez felhasznált fotólemezeket fekete papírba csoma-
golta azért, hogy azokat ne érje közvetlen napsugárzás. A becsomagolt fotó-
lemezekre uránsókat helyezett, majd ezeket a Nap sugárzásának tette ki,
azt várva, hogy a fluoreszkálását kísérõ röntgensugárzás áthatol a fotópa-
píron, s a lemez elfeketedését okozza. Egyszer, borús idõ miatt a fiókban
maradtak a becsomagolt lemezek az uránsókkal, de a lemezek így is meg-
feketedtek. Ebbõl Becquerel levonta a helyes következtetést, hogy az urán
saját magától, spontán is sugároz, tehát nincs szükség a Nap gerjesztõ ha-
tására. Becquerel vizsgálódásait asszisztense, Marie Sklodowska-Curie
folytatta, õ adta a jelenségnek a radioaktivitás nevet.

6.5.2. A radioaktív bomlások típusai

A radioaktív bomlások három típusa az �-, �- és �-bomlás.
Az �-bomlás során �-részecskék, két protonból és két neutronból álló hé-

liumatommagok, hagyják el a radioaktív atommagot. A bomlás következtében
a nukleonszám 4-gyel, a rendszám 2-vel csökken. Az �-részecskék pozitív tölté-
sûek, így az elektromos térben eltérülnek. Az atommag egy nukleonra jutó kö-
tési energiája nõ a folyamatban, energia szabadul fel. Az �-részecskék kilépése
az atommagból a klasszikus fizika törvényei szerint értelmezhetetlen. A ré-
szecskék mozgási energiája sokkal kisebb annál, hogy a mag egészéhez kötõ
nukleáris kölcsönhatást felszámolja. A jelenség magyarázatát az alagúthatás
adja. A Heisenberg-féle határozatlansági relációnak megfelelõen elmosódott
�-részecske kis valószínûséggel az atommagot „övezõ” potenciálgáton kívül is
megtalálható. A jelenséget értelmezõ George Gamow hasonlata szerint úgy szö-
kik meg az �-részecske az atommagból, mint egy kísértet a várbörtönbõl vagy
mint egy rab, aki alagutat fúr a falba. Gamow az alagútjelenség elméletével elõ-
ször alkalmazta a kvantummechanika elveit a magfizikára 1928-ban.

A �-bomlás során a neutron protonná alakul, miközben még két részecske,
egy elektron és egy antineutrínó is keletkezik. Ilyenkor az atommag nukleon-
száma nem változik, de a rendszám 1-gyel nõ. A folyamat spontán létrejöhet a
magban, mivel a neutron tömege nagyobb, mint a belõle keletkezõ proton és
elektron (+ neutríno) összes tömege. A folyamat során a mélyebb energiájú ál-
lapotnak megfelelõ proton-neutron arány alakul ki. A folyamat fordítottja is lét-
rejöhet megfelelõ ütközésekben, külsõ energia felhasználásával. Ilyenkor pro-
tonból és elektronból keletkezik neutron és egy neutrínó. Különleges változata
a �-folyamatoknak a negatív �-bomlás. Ekkor protonból pozitron (az elektron
antirészecskéje) kibocsátásával keletkezik neutron. Spontán pozitronemisszió
a természetben rövid felezési idejû neutronszegény izotópoknál következhet be.
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�-BOMLÁS

← Rutherford kísérlete XXI.1.2.

← kötési energia XXI.6.2.

ALAGÚTHATÁS

→ pásztázó alagútmikroszkóp XXII.3.2.

�-BOMLÁS

19. ábra. Marie Sklodowska és Pierre Curie a laboratóriumban
Maria Curie és férje, Pierre Curie az urán radioaktivitásának felfedezése után arra gondolt, hogy az uránszurokérc olyan ásványokat tartal-
mazhat, melyek radioaktivitása lényegesen nagyobb, mint az uráné. Az 1898 júliusában azonosított új radioaktív elemek egyikét, a polóniu-
mot Marie Curie hazájáról, Lengyelországról nevezte el. Még ugyanezen év decemberében követte ezt a rádium felfedezése. A rádium kloridjá-
nak egytized grammját 8 tonna, joachimstali uránbányából származó meddõkõzetbõl állították elõ. Munkájukat nehéz körülmények között, a
sugárzásnak közvetlenül kitéve végezték, melynek biológiai hatásáról mit sem tudtak.

Pierre Curie a sugárzás élettani hatását vizsgálva rádiumot tartalmazó ampullát ragasztott a kezére, melynek sugárzása mélyen roncsolta a
sejteket, nehezen gyógyuló sebet okozva. A radioatív anyagok energiakibocsátását vizsgálva kiderítették, hogy 1 g rádium elbomlása során fel-
szabaduló energia 500 kg szén elégetésekor keletkezõ energiával azonos. A radioaktív sugárzás sejtpusztító hatását kihasználva sikerült né-
hány orvosi beavatkozás, pl. rákos jellegû bõrdaganatok kezelése terén komoly eredményeket elérni. Ennek alapján a radioaktív sugárzást
sokan csodaszernek tartották, s kontroll nélkül használták a legkülönbözõbb gyógyászati célokra. Kiderült azonban, hogy az erõs radioaktív
sugárzás káros. Marie Curie 67 éves korában halt meg fehérvérûségben, amely betegséget a radioaktív sugárterhelés okozhatta. Férje, Pierre
fiatalon, 47 éves korában hunyt el, egy konflis kerekei alá került.



A normál �-bomlás során elektronok hagyják el az anyagot. A �-sugárzás
tehát az elektromos térben is eltérülõ elektronnyaláb. Az �-bomlás gyakori
velejárója a �-bomlás, mivel az �-bomlás során kettõvel csökken mind a
protonszám, mind a neutronszám. Így arányuk megváltozik, az optimális-
tól eltérõ lesz.
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Az eltolódott proton-neutron arány éppen a �-bomlás révén juthat a leg-
mélyebb energiájú állapotot jelentõ optimális arány közelébe.

A �-sugárzás akkor keletkezik, amikor az �- és �-folyamatokat követõen
gerjesztetté váló nukleon a legmélyebb energiájú állapotba kerül. Ilyenkor
elektromágneses sugárzás keletkezik, mely irányváltoztatás nélkül halad át
az elektromos téren. A háromféle sugárzás közül a �-sugárzásnak a legna-
gyobb az áthatolóképessége, s ionizáló hatása miatt a sejtpusztító hatása. A
�-sugarakat csak több méter vastag betonfal foghatja fel, míg az �-részecs-
kéktõl egy vékony fémlap is megvéd.

Mivel csak az �-bomlás során változik az atommag nukleonszáma
(4-gyel csökken), 4 alapvetõen különbözõ radioaktív bomlássort külön-
böztetünk meg aszerint, hogy a kiinduló elem és a bomlástermékek nuk-
leonszáma mekkora maradékot ad a 4-gyel való osztás során. Ezek a so-
rozatok a következõk:

Urán-rádium (természetes bomlássor)
238U �

206Pb
Urán-aktínium (természetes bomlássor)

235U �
207Pb

Tóriumsor (természetes bomlássor)
232U �

208Pb
Neptúniumsor (mesterséges bomlássor)

241U �
209Pb

6.5.3. A radioaktív bomlástörvény

A radioaktív izotópok bomlásának exponenciális összefüggését 1900-ban
Rutherford írta le elõször egy cikkében. „Ha a radioaktív anyag (a leány-
elem) egy másik radioaktív anyag (az anyaelem) bomlástermékeként
jelentkezik, akkor a részecskeszám változása a bomlási félidõk viszo-
nyától függ.” Mivel a radioaktív izotópok bomlását az alagúteffektus, tehát
egy kvantummechanikai jelenség határozza meg, ennek megfelelõen a
bomlás valószínûségérõl beszélhetünk, de nem számítható ki, hogy egy
konkrét izotóp elbomlik-e vagy nem. Ebbõl következõen a felezési idõ
(Rutherfordnál még félidõ) fogalmát használhatjuk, amely minden sta-
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tisztikus folyamatra alkalmazható. A felezési idõ az az idõszak, mely alatt
a bomlásra kész radioaktív izotópok fele várhatóan elbomlik. Ha ki-
dobósdit játszanak a gyerekek, a felezési idõ alatt fog kiesni a játékosok
fele. A felezési idõ fogalmából következik az a törvényszerûség, mely az el
nem bomlott radioaktív izotópok idõbeli változását (csökkenését) írja le.
Ez a radioaktív bomlástörvény:

N Nt

t

T� �
�

0 2

ahol Nt – a t idõ múlva még el nem bomlott atommagok száma, N0 – az
atommagok száma egy tetszõleges kezdõ idõpontban, t – az eltelt idõ, T – a
felezési idõ.

Bár pontos szabály nem adható rá, de tendenciaként elmondható, hogy
a legnagyobb felezési idõk az �-eseményekhez, a legkisebbek a �-folyama-
tokhoz tartoznak. A nagy felezési idejû izotópok nehezen, hosszú idõ alatt
bomlanak el, de nem jelentenek nagy sugárterhelést a környezetre. A rövid
felezési idõ gyors bomlást és nagy sugárterhelést jelent, hiszen a gyakori
bomlások következtében idõegység alatt több radioaktív részecske szaba-
dul fel. Aktivitásnak nevezzük az 1 másodperc alatt bekövetkezõ bomlások
számát. Az aktivitás mértékegysége a becquerel, jele Bq: 1 Bq=1 bom-
lás/másodperc.

Az aktivitás a bomlások számára utal, de nem mond semmit az ionizáló ra-
dioaktív sugarak élettani hatásáról. Ez a hatás erõsen függ a testszövetek ál-
tal elnyelt energiától, amit a dózis fogalma jellemez. Az elnyelt dózis az anyag

tömegegységei által elnyelt energia. Mértékegysége a gray. 1 Gy =1
J
kg

.

Az elnyelt dózisteljesítmény az idõegységre vonatkoztatott elnyelt dózis:
Gy
h

. Ennek töre-

déke használatos a gyakorlatban, a �
Gy
h

. Az emberi test különbözõ szöveteiben elnyelt dó-

zis nagymértékben függ a sugárzás típusától. A �-sugárzás nagy áthatolóképességû sugár-
zás, ezért testszerte többé-kevésbé egyenletes elnyeltdózis-eloszlást eredményez, míg a kis
áthatolóképességû, �-sugárzásnál a kívülrõl (nem a testbe juttatott radioaktív izotópokból)
a külsõ szövetekben elnyelt dózis nagyon nagy, a belsõ szövetekben elnyelt dózis viszont ki-
csi. Az egész testet érõ 6 Gy nagyságú elnyeltdózis-sugárzás már halálos lehet, de a bõr kis
felülete akár 20 Gy sugárzást is kibír.

Az ionizáló sugarak (pl. röntgen-, gamma-sugárzás) jellemzésére szolgál a keltett iontöl-

tések egységnyi tömegre vetített mennyisége. Ez a besugárzási dózis, melyet
C

kg
-ban (régeb-

ben röntgenben) mérünk. A besugárzási dózisteljesítmény az egységnyi idõre besugárzási
dózis. A sugárzás biológiai hatását közvetlen leíró dózismennyiség az egyenértékdózis,
melynek mértékegysége a Sievert (Sv). 1 Sv sugárzás biológiai károsító hatása megegyezik
1 Gy röntgen- vagy gamma-sugárzás hatásával. Ennek alapján az egyenértékdózist (Sv) a
besugárzási dózis (Gy) és egy mértékegység nélküli, az egyes sugárzásokra jellemzõ sugár-
zási állandó wr állandó szorzataként kaphatjuk. Az alábbi táblázat néhány radioaktív ré-
szecske/sugárzás sugárzási állandóját tartalmazza.
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Az aktivitás néhány egyéb egységét is ismerjük. Ilyen
• a fajlagos aktivitás: tömegegységre jutó bomlások száma másodpercenként (Bq/g, Bq/kg stb.),
• az aktivitáskoncentráció: térfogategységre esõ aktivitás (Bq/m3, Bq/l stb.),
• a felületi aktivitás: felületegységre esõ aktivitás (Bq/cm2, Bq/m2 stb.).

A természetes urán fajlagos aktivitása 2,544 Bq/g.
Az aktivitás fogalmának ismeretében érthetõ a radioaktív hulladékok csoportosítása:

• kis aktivitású hulladék: 500 000 Bq/kg alatt,
• közepes aktivitású hulladék: 500 000 Bq/kg és 5 000 000 kBq/kg között,
• nagy aktivitású hulladék: 5 000 000 kBq/kg felett.

Az emberi test is tartalmaz természetes radioaktív izotópokat. Ezek közül a kálium-40 aktivitása a legnagyobb: egy 75 kg-os ember
K-40-bõl származó aktivitása kb. 7300 Bq, vagyis másodpercenként kb. 7300 darab kálium-40-es atommag bomlik el a szervezetében. Az
aktivitás egyenesen arányos a bomlásra kész atommagok számával, s fordítottan arányos a felezési idõvel.

ELNYELT DÓZIS (GRAY)

→ mutagén és rákkeltõ hatás XXIII.3.3.1.

EGYENÉRTÉKDÓZIS (SV)

Sugárzás wr

Röntgen-, �-sugarak, �-sugarak 1
Termikus neutronok 2-3
Gyors neutron, protonok 10
�-sugarak, hasadványok 20

AKTIVITÁS (Bq)



6.5.4. A mesterséges radioaktivitás

6.5.5. Radioaktív kormeghatározás

A kõzetek kora (a keletkezésük óta eltelt idõ) a radioaktív anyagok (kálium,
rubídium, urán, tórium) segítségével állapítható meg. A kõzetekbe került ra-
dioaktív anyagok fokozatosan elbomlanak. A radioaktív izotópok stabil, to-
vább már nem bomló elemekké alakulnak (ólom, stroncium, argon, nitro-
gén és hélium). A bomlás üteme a környezettõl független. Ezért a radioaktív
elemek és bomlásuk végtermékének arányából – a felezési idõ figyelembevé-
telével – megadható a vizsgált ásványok, illetve földtörténeti események
kora. Az eljárás alkalmazásának feltétele, hogy a vizsgált kõzet keletkezése-
kor ne tartalmazzon semennyit sem a radioaktív összetevõ bomlása során is
keletkezõ stabil végtermékbõl, ilyen anyag a bomlás során se kerüljön a
vizsgált kõzetbe vagy ásványba, illetve ne is távozzon onnan.

A fiatal (50 ezer évesnél nem régebbi) szerves anyagok kormeghatáro-
zására kiterjedten használják a radiokarbon módszert. A szén 12-es és
13-as tömegszámú stabil izotópján kívül létezik a 14-es tömegszámú ra-
dioaktív izotópja is. Ennek felezési ideje 5730 év, mely figyelembe véve a
Föld korát, elég rövid ahhoz, hogy napjainkra a 6

14 C teljes elbomlását, azaz
a Földrõl való eltûnését várjuk. Ezzel szemben a 6

14 C a mai szerves anya-
gokban is jelen van, mert ez a radioaktív izotóp folyamatosan keletkezik.
A folyamat a felsõ légkörben zajlik, 9–15 km-es magasságban. A 6

14 C nitro-
génbõl jön létre, a Nap neutronsugárzásának hatására.

7
14 N n C p0

1
6

14
1
1

� � �

A légkörben szétoszló 6
14 C beépül a szén-dioxid-molekulákba, a szén-di-

oxid bejut az óceánokba, feloldódik a vízben, a fotoszintézis révén beépül a
növényekbe, melyeket az állatok elfogyasztanak, azaz megjelenik minden
szerves anyagban. Amennyiben helyes az a feltételezés, hogy a keletkezõ és
bomló 6

14 C egyensúlyban van, akkor az élõlényekben mindaddig fennáll az
évszázadok óta stabil 6

14 C : 6
12C arány, ameddig az élõlény el nem pusztul.

Ekkor ugyanis a környezettel való kölcsönhatás megszûntével a 6
14 C el-

bomló mennyisége (nitrogénné alakul vissza) nem pótlódik, azaz a 6
14 C : 6

12C
arány csökkenni kezd. A csökkenés idõbeli lefutását a radioaktív bomlás-
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Módszer Radioaktív
izotóp

(kiindulás)

Stabil
végtermék

A folyamat
lényege

Felezési idõ (év) Felhasználás

kálium-argon 19
40Ka 18

40Ar elektronbefogás 118 1010, � kõzetek kora

rubídium-stroncium 37
87Rb 38

87Sr � 4 98 1010, � igen idõs kõzetek

urán-ólom 92
238U 82

206Pb 8� + 6� 4 5 109, � ritka ásványok

tórium-ólom 90
232Th 82

208Pb 6� + 4� 139 1010, � ritka ásványok

radiokarbon 6
14C 7

14N � 5730 szerves anyagok

trícium-hélium 1
3H 2

3He � 12,26 vizek vagy más
fiatal anyagok

Egyes anyagok besugárzás hatására radioaktívvá tehetõk. Ezek rövid felezési idejû elemek, melyek csak mesterséges körülmények kö-
zött jöhetnek létre. Az elsõ mesterséges radioaktív izotópot, a 30-as tömegszámú foszfort 1934-ben állította elõ Irene Curie, Marie Curie
lánya és férje, Frederic Joliot, aki felvette felesége tudós körökben jól csengõ családnevét, s Frederic Joliot-Curie néven szerzett hírnevet.
A radioaktív foszfort az alumínium �-részecskékkel való besugárzásával állították elõ. Az így elõállított foszforizotóp pozitront
(antielektron) sugárzott ki a radioaktív bomlástörvénynek megfelelõen. Mesterséges radioaktív izotópja minden elemnek elõállítható.
Külön érdekesek azok a rövid élettartamú mesterséges elemek (transzurán elemek), melyek minden izotópja radioaktív. A 111 rend-
szám fölötti transzurán elemek létét is igazolták a fizikusok, de csak ideiglenes nevük van.

RADIOKARBON MÓDSZER

← a légkör felépítése VIII.2.

→ napsugárzás XXVIII.1.8.

← fotoszintézis XIII.2.

← sejtanyagcsere XIII.4.

→ õsmaradványok kora XXVII.2.2.1.



törvény írja le. Így a halott szerves anyagban található 6
14 C : 6

12C arányból
következtethetünk arra, mikor szûnt meg a 6

14 C felvétele a környezetbõl,
azaz mikor pusztult el az élõlény.

6.6. A maghasadás

6.6.1. A maghasadás elve

Kellõen nagy nukleonszámú atommagok eseté-
ben (pl. U) az atommag az energiatermelõ folya-
mat során kettõ vagy több kisebb atommagra
eshet szét. A folyamat beindításához neutronsu-
gárzásra van szükség. Ottó Hahn és Friedrich
Wilhelm Strassmann neutronnyalábbal besu-
gárzott uránmintában báriumot mutatott ki.
A jelenség magyarázatát Lise Meitner adta meg
1939-ben, aki felismerte, hogy a bárium az urán
elhasadása során keletkezett. A hasadás mecha-
nizmusát Niels Bohr és John Archibald Wheeler
értelmezte a cseppmodell alapján. Megállapítá-
suk szerint az uránatommagot eltaláló neutron
optimális esetben bekerül az atommagba a nuk-
leáris kölcsönhatás révén. Az ekkor felszabaduló
energia rezgésbe hozza az atommagot, mely befûzõdik, majd széthasad. A ha-
sadás a természetes uránban csak 7 ezrelékben elõforduló 235-ös izotópban
zajlik, míg a 238-as uránizotóp elnyeli a gyors neutronokat, hasadás nélkül.
Felismerték azt is, hogy a lassú neutronok nagyobb valószínûséggel hasítanak,
részben azért, mert hosszabb ideig tartózkodnak az uránatommag környezeté-
ben, részben mert nagyobb hullámhosszuk révén nagyobb az atommag eltalá-
lásának valószínûsége. Megfogalmazták tehát a neutronok lassítását végzõ úgy-
nevezett moderátor anyag szükségességét, mely az atomerõmûvekben pl. ter-
mészetes víz, grafit vagy nehézvíz lehet. Szilárd Leó a maghasadás felfedezését
követõen felismerte, hogy a hasadás során keletkezõ spontán neutronkibo-
csátás révén láncreakció jöhet létre, mely a hasadások gyorsan fokozódó soro-
zatát indíthatja el. Ennek kulcsa, hogy a hasadás során kilépõ neutronok ma-
guk is hasítsanak. A hasadás során létrejövõ spontán neutronkibocsátás ma-
gyarázata a cseppmodell alapján adható meg. A kis nukleonszámú hasadvány
ideális neutron:proton aránya kisebb, mint a kiinduló izotópé volt, így a hasa-
dás következtében a nagyszámú felesleges neutron egy része spontán kiszaba-
dul (másik része �-bomlás során alakul protonná). A kiszabaduló neutronok
hasítóképessége függ sebességüktõl (lassítás), de függ a környezet geometriájá-
tól, a hasadóanyag elrendezésétõl is.

A sokszorozási tényezõ (k) egy atommag elhasadása során keletkezõ,
újra hasítani képes neutronok száma. Ha a sokszorozási tényezõ kisebb
1-nél, a hasadások sorozata idõvel lecseng. Ha a sokszorozási tényezõ 1, a
hasadások száma idõben állandó (ez folyamatos energiatermelést tesz le-
hetõvé). Végül, ha a sokszorozási tényezõ nagyobb, mint 1, mind jobban
felgyorsuló láncreakció indul be (atombomba, „megszaladt” erõmû).

6.6.2. Az atombomba

A láncreakció révén rendkívül nagy energia szabadítható fel nagyon rövid
idõ alatt, melynek segítségével pusztító fegyver készíthetõ. Amennyiben a
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22. ábra. Otto Hahn (1879–1968) és

Lise Meitner (1878–1968)

Meitner a Bécsi Egyetemen tanult, Boltz-
mann tanítványaként – és második nõként –
1906-ban doktorált. 1907-tõl Berlinben Otto
Hahn munkatársa és Max Planck assziszten-
se lett. 1926-tól a magfizika professzora Ber-
linben. 1938 után zsidó származása miatt el
kellett hagynia Németországot, 1946-ig Svéd-
országban élt. Itt adott elméleti magyarázatot
az Otto Hahn és Friedrich Strassmann által
felfedezett maghasadásra, amivel lerakta az
atomenergia felhasználásának elvi alapjait.
Bár többször felterjesztették, az 1944/45-ös
Nobel-díj megadásakor mégis „kifelejtették” a
jutalmazottak közül. Noha az „atombomba
anyjaként” emlegették, Meitner pacifistaként
végig elutasította, hogy részt vegyen az atom-
bomba-fejlesztés programjában. Hahn angol
hadifogságban értesült a távollétében neki
ítélt Nobel-díjról, amit csak 1946-ban vehe-
tett át. Õt is megdöbbentette felfedezésének
háborús célú felhasználása, és mindent meg-
tett az atomháború elkerülése érdekében.

→ grafit XXII.2.2.6.

LÁNCREAKCIÓ

← kaszkád reakciósor (véralvadás)
XIII.7.3.

SOKSZOROZÁSI TÉNYEZÕ

DÚSÍTÁS



jól hasadó 92
235 U izotópot használják fel erre a célra, akkor elsõsorban az

urán dúsítását kell megoldani, azaz az 92
235 U arányát kell növelni az alap-

anyagban (a természetes uránérc mindössze 0,7% -ot tartalmaz). A nukleá-
ris fegyverkezés szempontjából ma is alapvetõ kérdés, hogy az adott ország
rendelkezik-e azzal a technológiával, mely dúsított urán elõállítását teszi
lehetõvé. Amennyiben a hasadóanyagot a sokszorozási tényezõ szempont-
jából optimális gömb alakba rendezzük, meghatározható az a mennyisége,
amelynek esetében a sokszorozási tényezõ meghaladja az 1-et, azaz meg-
szaladó láncreakció indul be. Ez a tiszta 92

235 U-re kb. 52 kg tömeg, ami több
mint 17 cm átmérõjû 92

235 U gömböt feltételez. Ez a tiszta 92
235 U úgynevezett

kritikus tömege. Ennél kisebb anyagmennyiség esetében nem kell robba-
násszerû láncreakciótól tartani. Az atombomba felrobbantása során két
vagy több kritikus tömeg alatti darabot robbantanak össze, melyek együtt
már elérik a kritikus tömeget, így beindulhat a robbanásszerûen gyors
láncreakció. Az atombomba robbanási terét erõs burokkal veszik körül,
hogy megakadályozzák a hasadóanyag túl gyors szétszóródását, ami a
láncreakció leállásához vezetne. Az atombomba két legelterjedtebb alap-
anyaga az 92

235 U és a 94
239 Pu.
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Az atombomba pusztító erejét a kémiai robbanóanyagok gyakorta használt változatának, a TNT-nek vagy trotilnak a robbanóerejével való
összevetésben határozzák meg. Egy 1 kilotonnás atombomba pusztító ereje 1 kilotonna (egymillió kg) trotil felrobbantása során keletkezõ
energiának megfelelõ.

Az atombomba felrobbanása során három alapvetõ pusztító hatás érvényesül.
A lökéshullám viszi el a felszabaduló energia 40–60%-át. A robbanás során keletkezõ több 10 millió °C-os hõmérsékletben az atomok

erõs röntgenforrásokká válnak. A röntgensugárzást elnyeli a levegõ, erõsen felmelegszik, tûzgömb keletkezik. A tûzgömb hirtelen kitágul,
összenyomva a környezet hideg levegõjét, erõs longitudinális hullámot (tulajdonképpen hanghullámot) indít. A hullám letarolja a fákat
ugyanúgy, mint az épületeket.

Az elektromágneses impulzus a hirtelen ionizálódó levegõben keletkezõ elektromágneses sugárzás, mely széles frekvenciatartomány-
ban jelenik meg. Az elektromágneses lökés tönkreteheti a navigációs berendezéseket, leállíthatja az elektromos berendezések mûködését.
Az erõs infravörös sugárzás égési sérüléseket, az UV-sugárzás pedig vakságot okozhat. Az elektromágneses impulzus energiája a teljes
energia 40–60%-a. A hatótávolsága a nagyobb bombák esetében jóval meghaladhatja a lökéshullám pusztításának határát, ezért a nagyobb
atombombák leginkább gyújtóbombának tekinthetõk.

A bomba felrobbanásakor közvetlenül radioaktív sugárzás keletkezik. Ez elsõdlegesen neutronkibocsátás és gamma-sugárzás. A köz-
vetlen sugárzás hatótávolsága a nagyobb bombák esetében messze elmarad a lökéshullám és az elektromágneses sugárzás hatótávolságá-
tól. Hosszan tartó s nehezen kezelhetõ károsodást jelent a radioaktív anyagok szétszóródása, melyek a felezési idõk függvényében folyama-
tos sugárterheléssel szennyezik a környezetet. Az erõs neutronsugárzás aktiválhatja a környezet eredetileg nem radioaktív elemeit, melyek
a légkörbe kerülhetnek a földfelszín extrém magas hõmérsékleten bekövetkezõ párolgása következtében. Az így keletkezõ radioaktív felhõ-
ket a szél nagy távolságra repítheti.

A pusztítás hatékonyságát alapvetõen befolyásolja a robbantás helye. A magas légköri robbantás esetében a ritka légkörben az elektro-
mágneses sugárzás nehezen nyelõdik el. A mûholdak és repülõgépek kommunikációs rendszerei megbénulnak, akár egy kontinensnyi te-
rületen összeomlik a kommunikáció. Az alacsony légköri robbantás során (kevesebb mint 30 km) a tûzgömb még nem éri el a földet,
ugyanakkor a hõsugarak, az egyéb elektromágneses sugárzás és a légnyomás nagy területen okoz hatalmas pusztítást. A föld felszínén fel-
robbantott bomba energiáját nagy részben a föld nyeli el, de a radioaktív környezetszennyezés akkor a legnagyobb.

Az atombomba és az atomkísérletek története

A második világháború során az Egyesült Államokban megindult a felkészülés nukleáris fegyver gyártására. Ezt elsõdlegesen a német
atomprogramtól való jogos félelem igazolta. A Szilárd Leó kezdeményezésére megindult Manhattan-terv kidolgozása 1939-ben kezdõdött
az új-mexikói Los Alamosban. A programban részt vett Sziárd Leó mellett Neumann János és Teller Ede is. A csoportot Robert
Oppenheimer vezette.

Az elsõ atombombát, melynek robbanóereje 20 kilotonna volt, 1945 nyarán robbantották föl egy kísérleti telepen. 1945-ben Hirosimára,
majd Nagaszakira dobtak atombombát az amerikaiak, ezzel lezárva a második világháborút. 1949. augusztus 29-én a Szovjetunió felrob-
bantotta az elsõ atombombáját, mely a Nagaszakira dobott bomba másolata volt. A megszerzett atomtitok révén sajátos egyensúly alakult
ki, melynek alapja egymás kölcsönös elpusztításának lehetõsége volt. Ezzel megkezdõdött a hidegháború korszaka, mely lényegében a
Szovjetunió széthullásáig tartott.

1968-ban Nagy-Britannia, az USA, Kína, Franciaország és a Szovjetunió aláírták az atomsorompó-egyezményt. Eszerint az aláírók segí-
tik egymást az atomenergia békés hasznosításában, és akadályozzák a nukleáris fegyverrel nem rendelkezõ államokat azoknak megszerzé-
sében. Az aláírók engedélyezik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek, hogy a nukleáris berendezéseiket ellenõrizze. 1996 óta 166 ál-
lam, közöttük az 5 atomnagyhatalom írta alá a szerzõdést.

DÚSÍTÁS



6.6.3. Az atomerõmûvek

Az atombomba készítése körüli kutatásokat minden érintett ország fontos
hadititokként kezelte, így a felfedezések idõrendjérõl s a felfedezõkrõl nehéz
pontos képet alkotni. Az egyértelmû, hogy amikor 1939-re az atombomba
megvalósíthatósága nyilvánvalóvá vált, az atomerõmû készítésének lehetõsé-
ge sem volt már kérdéses. 1942-ben Enrico Fermi olasz fizikus hozott létre
elõször olyan láncreakciót, melybõl állandó, 200 W-os teljesítményt lehetett
nyerni. De a fõ kihívás ekkor érthetõ módon az atombomba elkészítése volt.

Az atomerõmûvekben szabályozott láncreakció zajlik. A sokszorozási
tényezõ 1 körüli értéken tartása folyamatos és egyenletes energiatermelést
tesz lehetõvé. Az atomerõmûben megvalósított technológia éppen ezt a célt
szolgálja.

A reaktortérben lévõ s az ott keletkezõ energia által felmelegített víz az
úgynevezett primer körbe tartozik. Az atomerõmû egyik lehetséges súlyos
üzemzavara egy primer köri csõtörés lehetne, melynek következtében ra-
dioaktív szennyezettségû gõz keletkezne. Az ilyen üzemzavar esélye mini-
mális, ugyanakkor bekövetkeztére is rendelkezésre áll a megfelelõ véde-
lem. A primer kört 1,5 m vastag betonfal veszi körül, mely mind a sugárzás
elnyelésére, mind a túlnyomás megfékezésére alkalmas. Ha a túlnyomás
mégis elérné azt a kritikus értéket, melynek a betonfal már nem tud ellen-
állni, egyéb nyomáscsökkentõ rendszerek lépnek mûködésbe. A közvetlen
áramtermelés, a turbinák meghajtása a szekunder körben keletkezõ gõz-
zel zajlik. A primer kör energiáját egy hõcserélõn keresztül adja át a sze-
kunder körnek. Mivel a körfolyamat fenntartásához elengedhetetlen a hû-
tés, ezért az erõmû a Duna mellé települt, ahol a hûtõfolyadékot a Duna
vize jelenti. A folyó hõmérséklete az erõmû alatt 1-1,5 fokkal melegebb,
mint az erõmû feletti szakaszon. Magyarország áramtermelésének közel
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SZABÁLYOZOTT LÁNCREAKCIÓ

A Paksi Atomerõmû „fûtõanyaga” a hasadóanyag, az urán-dioxid, melyet pasztillákba préselnek. Egy ilyen pasztilla 9 mm magas és
7,6 mm átmérõjû. A pasztillákat 2,5 méter hosszú, 9 mm külsõ átmérõjû csõbe helyezik, melynek rendkívül ellenálló anyaga cirkónium-nió-
bium ötvözet. A kapszulákat tartalmazó csövet feltöltik héliumgázzal, s hermetikusan lezárják. Az így létrejött fûtõelempálcák 126 darab-
ból álló kötegeit hatszögletes kazettákba helyezik. Ezeket a kazettákat mozgatják az erõmû hasadóanyaggal való feltöltése, illetve a kimerü-
lõ elemek eltávolítása során. A Paksi Atomerõmû aktív zónájába 349 ilyen bóracélból készült kazetta fér. Az aktív zónában a fûtõanyag-ka-
zettákat moderátor anyag veszi körül. Ez a paksi atomerõmûben közönséges víz. Feladata a neutronok lassítása, s mivel a gyors neutronok
nem okoznak hasadást, közvetve a sokszorozási tényezõt növelik.

A szabályozó rudak feladata a neutronok elnyelése, azaz a sokszorozási tényezõ aktív befolyásolása. Amennyiben a láncreakció irányítha-
tatlanná válna, elsõdleges biztonsági lépésként a szabályozó rudak beleesnek a reaktortérbe, s 13-15 másodperc alatt leállítják a láncreak-
ciót. A Paksi Atomerõmûben a szabályozást bórt tartalmazó kazetták reaktortérben való mozgatásával végzik. Ha a szabályozó rudakat ki-
felé mozgatják a reaktortérbõl, a sokszorozási tényezõ nõ, ha befelé, akkor csökken. A teljesítmény fokozása esetén a sokszorozási tényezõ-
nek kismértékben 1 fölé kell kerülnie, csökkentése esetén alá. A folyamatos üzemmód az erõmû kritikus állapota mellett, azaz
1 sokszorozási tényezõnél lehetséges.

23. ábra
a) Enrico Fermi (1901–1954) olasz
fizikus, a szabályozott láncreakció
(atomerõmû) elsõ létrehozója
Fermi rövid németországi tanulmányút
után az elméleti fizika tanára lett Rómában.
1934-ben dolgozta ki a �-bomlás elméletét,
majd kísérletileg mesterséges radioaktív
elemeket állított elõ. 1938-ban, a Nobel-díj
átvétele után az Egyesült Államokba uta-
zott, és ott dolgozott haláláig. Fontos szere-
pet játszott az atombombaprogramban.
b) Mai atomerõmû belsõ terének
életnagyságú makettje (München,
Deutsches Museum)
A belsõ térben a hasadóanyagot tartalmazó
fûtõelempálcák kötegei és az azt körülvevõ
moderátor anyag (víz) látható. A primer kört
több méter vastag beton védõfal veszi körül.

a) b)



40%-a a Paksi Atomerõmûbõl származik (2011). Jelen ismereteink szerint
az atomenergia kellõ körültekintéssel biztonságosan hasznosítható.

Problémát jelent ugyanakkor a radioaktív hulladék biztonságos elhelye-
zése, a már nem használt erõmûvek hosszú ideig tartó õrzése és az emberi
felelõtlenségbõl vagy katonai célból elkövetett pusztítás lehetõsége.

6.6. Magfúzió

6.7.1. Csillagfény

1937-ben Carl Friedrich von Weizsäcker (1912–2007) és Hans Albert Bethe
(1906–2005) egymástól függetlenül kidolgozták a csillagok energiatermelésé-
nek magfúziós modelljét, azaz felismerték, hogy a csillagok energiája alacsony
nukleonszámú atommagok egyesülésébõl származik. A fúziós folyamatok le-
hetnek energiatermelõk (exoterm), de energiaelnyelõk (endoterm) is. A Nap
energiáját a benne zajló exoterm fúziós reakciók biztosítják. Amikor a fúzió
eredménye a vasnál kisebb nukleonszámú atommag, akkor a folyamat energia-
felszabadulással jár. A csillagok életének elsõ szakaszában meghatározó fúziós
folyamatban a hidrogén héliummá egyesül. Ez az úgynevezett proton-proton
ciklus, mely a Napunkban is zajlik. A folyamat lépései a következõk:
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H + H = H + e + v

H + H = He

He + He = He + 2 H�1
1

120 XXI. 6. Az atommag fizikája

EXOTERM FÚZIÓ

← Yukawa számításai XXI.6.3.

25. ábra. A csillagokban zajló CNO-ciklus vázlata
A csillagok belsejében életük késõbbi fázisaiban az úgynevezett vörös
óriás állapotban a karbonciklus zajlik, melyet a felfedezõkrõl Bethe–
Weizsäcker-ciklusnak (1938) vagy CNO-ciklusnak is neveznek.
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A csernobili katasztrófa rövid története

Az atomerõmû-balesetek legismertebb és második legnagyobb atomkatasztrófája 1986.
április 26-án történt az akkor még a Szovjetunióhoz tartozó Ukrajna Csernobil nevû város-
kája mellett. Az erõmû négyes blokkjában felelõtlen emberi kísérletezés következtében tu-
lajdonképpen a vízgõzbõl disszociált hidrogén és oxigén robbant fel durranógázként, ra-
dioaktív szennyezõ anyagokkal borítva be az erõmû környékét. A szél a szennyezést szinte
egész Európába eljuttatta. Az atomerõmû dolgozói nem hittek a robbanás utáni sugárzási
adatok pontosságában, s megfelelõ védõfelszereléssel sem rendelkeztek. Közülük sokan
meghaltak, ahogy a szintén védtelen tûzoltók és katonák közül is. A közvetlen áldozatok
számánál sokkal nehezebben becsülhetõ a közvetett áldozatok száma. Ez az érték a radio-
aktív folyamatok statisztikus jellege miatt aszerint közelíthetõ, hogy a sugárzásnak kitett
populáció várható életkorát mennyivel csökkentette a szennyezés. Mivel a statisztikák tel-
jes értékelése csak generációk múlva lehetséges, valós számot még becsülni sem könnyû.

24. ábra. Radioaktív hulladék
tárolásának módja
(München, Deutsches Museum)
Az összepréselt, sugárzó masszát zárt acél-
tartályokba helyezik, majd olyan helyeken
rakják le (például már nem használt, mély
sóbányákban), melyekben kicsi az esélye,
hogy a tartályok pusztulása után tartalmuk
a felszín alatti vizekbe kerüljön.



A folyamat rendkívül lassú, ugyanakkor rengeteg ciklus zajlik egyszerre.
Így a Nap energiatermelése viszonylag egyenletes, nem „szalad meg”, mint
egy hidrogénbombáé. A napsugárzás által a Föld felületének minden
km2-ére, a felületre merõlegesen másodpercenként 1370 J energia jut.

Az univerzum nehéz (a vasnál nagyobb rendszámú) elemei is fúziós folya-
matokban jöttek létre. Ezek nem lehettek exotermek, lezajlásukhoz különle-
ges fizikai körülményekre volt szükség. Ilyen körülmények lehetnek a csilla-
gok pusztulásakor, új csillagok születésekor, szupernóva-robbanás során, a
csillagok belsejében. Ugyancsak a csillagok életének késõi fázisában zajlik a
szén, oxigén és nitrogén keletkezése. A földi élethez szükséges összes elem
csillagok fúziós reakcióiból származik, „csillagok porából” vagyunk.

6.7.2. A hidrogénbomba

A magfúzió titkát föltáró ember ismereteit eddig még csak rombolásra
tudta fölhasználni. A hidrogénbomba energiatermelése a fúzió elvén mû-
ködik. Üzemanyagul a deutérium és trícium keveréke kínálkozott. A fúzió
megindításához szükséges 10-20 millió fokos hõmérsékletet (amely a
csillagok belsejében adott) az atombomba biztosítja. A fúziós bomba rob-
banása során keletkezõ energia pusztító hatása hasonló folyamatokat
kelt, mint az atombomba (elektromágneses lökés, hõsugárzás, nyomás-
hullám), s amennyiben külsõ uránköpennyel „fojtják le”, a robbanás, a
radioaktív szennyezésbõl fakadó másodlagos pusztítás is nagyobb lesz.
A fojtás hiányában elsõsorban az élõlényekre veszélyes neutronbombát
kapunk. Ekkor a külsõ köpeny nem nyeli el a neutronokat, s az így felerõ-
sített neutronsugárzás fejti ki pusztító hatását. A hidrogénbomba ható-
ereje lényegesen meghaladhatja az atombombáét, az a fúzióba vont anyag
(deutérium, trícium) mennyiségétõl függ.

6.7.3. A fúziós erõmûvek lehetõsége

A hidrogén fúziójának komoly elõnye a mag-
hasadással történõ energiatermeléssel szem-
ben, hogy nem termel szennyezõ anyagokat.
A nyersanyag gyakorlatilag korlátlanul áll a
rendelkezésre. A magfúziós erõmû megvaló-
sítása komolyan szóba jöhet az emberiség jö-
võbeli energiaellátása szempontjából. A tech-
nológiai nehézséget a fúzió beindításához
szükséges több millió fok hõmérséklet biz-
tonságos elõállítása jelenti.
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26. ábra. Teller Ede (1908–2003)
emléktáblája egykori lakóházának
falán, Budapesten
Több más világhírû tudóshoz hasonlóan a
budapesti Evangélikus Gimnáziumban
(Mintaiskola) végzett. 1952-ben Teller irá-
nyításával készült el az elsõ hidrogénbomba,
melynek felrobbantásakor 1952. november
1-jén egy kisebb csendes-óceáni korallsziget,
a Marshall-atoll tûnt el véglegesen a föld szí-
nérõl. Teller nem az öncélú pusztítás, ha-
nem a nukleáris elrettentés híve volt. Véle-
ménye szerint a második világháború végén
is elegendõ lett volna kellõ magasságban éj-
jel Tokió felett felrobbantani egy bombát,
mely áldozatokat nem követelt volna, de de-
monstrálta volna az USA erejét.

27. ábra. Az ITER épületegyüttese a
tervek szerint a franciaországi
Marseille mellett
Az Európai Unió, az Egyesült Államok, vala-
mint Japán, Kína, Oroszország, Dél-Korea
és India együttmûködésével készülõ ITER
(International Thermonuclear Experimen-
tal Reactor) a tervek szerint a fúzióhoz
szükséges magas hõmérsékletet fókuszált
lézerrendszer segítségével állítja majd elõ.
A program sikere esetén az ITER 1 kg fûtõ-
anyaga 10 millió kg fosszilis tüzelõanyag el-
égetésekor keletkezõ energiának megfelelõ
energiát termelne.

→ a Nap jellemzõi XXVIII.1.8.

→ szupernóvák XXVIII.2.4.

→ õslégkör XXIX.1.1.

→ csillagtípusok XXVIII.2.4.

NEUTRONBOMBA



Az atommag alkotórészeit, a protonokat és a neutronokat erõs (nukleá-
ris) kölcsönhatás tartja össze (Yukawa). Az atommag kötési energiáját a
tömeghiány (defektus) segítségével adhatjuk meg. Az atommag csepp-
modellje alkalmas mind a radioaktivitás, mind a maghasadás és magfú-
zió elméletének matematikai megalapozására.

Párkeltés során nagy energiájú sugárzás hatására anyag-antianyag
részecskepár jön létre, szétsugárzáskor ezzel ellentétes folyamat ját-
szódik le.

A radioaktívan bomló anyagok �-, �- és �-sugárzást bocsátanak ki egy
bomlási sor lépései közben, végeredményben stabil, nem bomló elem
keletkezik. A folyamat idõigényét a felezési idõ jellemzi (Rutherford).

A radioaktív aktivitást a becquerel (Bq), az elnyelt energiát a gray
(Gy), a sugárzás biológiai hatását a sievert (Sv) mértékegysége mutatja.

Radioaktív izotópok arányának mérésével bizonyos feltételek mellett
becsülhetõ az illetõ tárgy kora (radiokarbon módszer).

A maghasadás során egy nagyobb rendszámú elembõl több kisebb
rendszámú keletkezik, miközben energia szabadul fel (Hahn,
Meitner). A hasadás során keletkezõ neutronok befogásával a kriti-
kus tömeg fölött láncreakció indul be, ami lehetõvé teszi a háborús al-
kalmazást (atombomba) és a békés célú energianyerést is (atomerõ-
mûvek).

A fúzió során kisebb rendszámú elemek egyesülnek nagyobb rend-
számú elemekké. A folyamat (az 56. rendszámig) erõsen exoterm
(Yukawa-lejtõ), így felhasználható háborús célra (hidrogénbomba,
Teller) és elvben energianyerésre is (fúziós erõmû). Fúzió zajlik a csilla-
gokban, így a Napban is.
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Kérdések, problémák

1. Mi magyarázza, hogy a rendszám növekedésével egy határon túl instabillá (radioaktívvá) válnak az atommagok?

2. A radiokarbon módszer megbízhatóságának sok feltétele van. Indokoljuk, hogyan változna az óra („sietne”
vagy „késne”), ha a vizsgált elmúlt idõszakban a naptevékenység erõsebb volt, mint ma (így több C14 keletke-
zett)!

3. Tekintsük át, hogy (a rendelkezésre álló információk szerint) az atomfizikusok milyen lehetséges magatartást
tanúsítottak, amikor fölismerték, hogy fölfedezéseiket pusztító fegyver formájában „hasznosíthatják”!

4. Melyek a legfontosabb természetes eredetû, és melyek a mesterséges (ember által elõidézett) sugárforrások?
Milyen ésszerû módon csökkenthetõ a minket érõ sugárterhelés a mindennapokban?

5. A csernobili katasztrófa után radioaktív jód került a levegõbe s onnan belégzéssel a tüdõbe. A hatóságok jód-
tablettákat osztogattak a káros hatás csökkentésére. Hova épült be a jód? Mi magyarázza a jódtabletták jóté-
kony hatását?

Summa



7. A Standard Modell

7.1. A kvarkok világa

A XX. század hatvanas éveiben már számos tény utalt arra, hogy a megis-
mert több száz (jobb híján „eleminek” nevezett) részecske jelentõs része va-
lamilyen ,,még elemibb’’ összetevõkbõl épülhet fel. Az erõs kölcsönhatás
kapcsán felfedezett részecskecsaládok összefüggõ rendszereket alkottak.
A hetvenes évek elején Murray Gell-Mann merész ötlettel állt elõ, mely sze-
rint a keresett építõkövek olyan különös részecskék – kvarkoknak nevezte
el õket –, amelyeknek a töltése – elemi töltésegységekben mérve – nem
egész szám, hanem az elemi töltés kétharmad-, illetve mínusz egyharmad-
szorosa. Az elemi töltés törtrészének felbukkanása képtelenségnek tûnt,
hiszen ilyen részecskéket sem addig, sem azóta nem észleltek a fizikusok.
Ám Gell-Mann hatékonyan írta le a már megtalált részecskéket, s adott jós-
lásokat a kvarkokból felépíthetõ más, addig még ismeretlen részecskékre,
amelyeket aztán a kísérleti fizikusok rendre meg is találtak.

7.2. Az alapvetõ kölcsönhatások

A XX. század közepére négy alapvetõ kölcsönhatást különböztettek meg a fizi-
kusok: a gravitációs, az elektromágneses, a radioaktív bomlásokért felelõs
gyenge és az atommagot összetartó erõs kölcsönhatást. A gravitáció értelme-
zésére Einstein kidolgozta az általános relativitáselméletet, amelyben a gravi-
tációs kölcsönhatás magyarázatát a téridõ szerkezetében, geometriájában ta-
lálta meg. Einstein élete végéig kitartóan próbálkozott az összes kölcsönhatás
térszerkezettel történõ leírására, de törekvése nem vezetett eredményre.
A kölcsönhatások leírásának másik útja az erõterek kvantálása volt: ebben a
kölcsönhatásokat a tér elemi kvantumai közvetítik, ilyen hordozó például az
elektromágneses térben a foton. A kvantumtérelmélet a gyenge és erõs köl-
csönhatás leírásában is hatékonynak bizonyult, ugyanakkor a gravitációs tér
hullámainak létét máig nem sikerült meggyõzõen bizonyítani (jóllehet közve-
tett kimutatásukért már Nobel-díjat is adtak!), ahogy a gravitációs tér kvan-
tumjai, a gravitonok is ma még csak elméletben léteznek.

A gyenge kölcsönhatást az úgynevezett W- és Z-bozonok, az erõs köl-
csönhatást a gluonok („ragacsrészecskék”) közvetítik.

7.3. A kvantumkromodinamika

Az elemi részecskék felépülésének magyarázatát a kvantumkromodina-
mika, röviden QCD-elmélet adja meg. A modellben alapvetõ szerepet ját-
szanak a gluonok, melyek összetartják a kvarkhármasokat. A gluonok se-
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Az elmélet szerint tehát az anyag építõkövei a kvarkok. Ezek meglepõ módon vagy hármas csoportokba rendezõdnek (ezek a barionok), vagy
kvark-antikvark párokat alkotnak (ezek a mezonok). A kvarkok alkotta részecskéket gyûjtõnéven hadronoknak nevezik. A Gell-Mann által meg-
határozott elsõ három kvark az u (up), a d (down) és az s (strange) kvark volt. Az addig ismert „elemi részecskéket” ezek segítségével könnyen le
lehetett írni. Az „elemi részecskék” jellemzõi tehát visszavezethetõk voltak a felépítõ kvarkok jellemzõinek összegére. A kvarkmodell hatékonysá-
gát nagymértékben növelte az elmélet belsõ logikája által megkövetelt negyedik, ún. c (charm, magyarul bájos) kvark.

Az anyag elemi építõköveit mai tudásunk szerint három generációba (csoportba) lehetett sorolni. Az elsõ generációt az u és d kvark al-
kotja, melyet két antikvarkból felépülõ elemi részecske (lepton): az elektron és az elektronneutrínó egészít ki. A második generáció tagjai a
c és s kvark, amelyeket a müon és a müonneutrinó tett teljessé. A harmadik generáció nagy tömegû és ezért rövid élettartamú részecskéit
sikerült a legkésõbb azonosítani: ezek a t (top) és b (bottom) kvark és a hozzájuk tartozó leptonok: a �-részecske és a �-neutrínó. A hat
kvarktípus megkülönböztetésére a játékos fantáziájú részecskefizikusok hatféle „ízt” („zamatot”) szoktak emlegetni, függetlenül attól, hogy
mindennek vajmi kevés köze van az ízleléshez.

← gravitáció VI.8.

← elektromágnesesség XI.; XV.

← erõs kölcsönhatás XXI.6.3.

→ általános relativitáselmélet XXVIII.5.

← foton XXI.2.2.

KVANTUMKROMODINAMIKA

Három quarkot, tartsd a markod!
Ne hallgassuk el Mister Markot,
bizony csúnyán belemart ott.
De ó, mindenható Sasökörszem, nem látsz
madárt, hogy
lássuk, a vén keselyû mint rikolt sötétbe
mártott
ingért és kutatja át pöttyös nadrágért a
Palmerstown Parkot?
(James Joyce versének részlete Ferencz
Gyõzõ fordításában)

← elemi töltésegység (Faraday) XI.4.5.2.



gítségével értelmezhetõk a lehetséges kvarkkombinációk. Mindegyik kvark
három különbözõ, úgynevezett színtöltéssel rendelkezhet. Ezek a színek
megfelelnek a három alapszínnek, a vörösnek, a zöldnek és a kéknek. Per-
sze a kvarkoknak valójában nincsen színük, ahogy zamatuk sincs, de
ezekkel a fiktív tulajdonságokkal a kvarkokból épített elemi részecskék jól
leírhatók. Míg elektromos szempontból egy pozitív és egy vele azonos nagy-
ságú negatív töltés semlegesítheti egymást, addig szín szempontjából egy
vörös és egy antivörös kvark (mezonok) ad semleges, „színtelen” fehér
színt, ahogy ugyanilyen színtelen állapotot ad (az optikai színkeverés elvei-
nek megfelelõen) egy vörös, kék és zöld kvark együtt (barionok). A termé-
szetben csak színtelen állapotok létezhetnek. Ezen elv alapján a QCD-el-
mélet megadta a lehetséges kvarkkombinációkat. Az elméletileg így megjó-
solt részecskék közül nagyon sokat valóban felfedeztek, kísérletileg is
kimutattak a fizikusok.

7.4. Egyesítési kísérletek

A Standard Modell a kvantummechanikával és a speciális relativitáselmé-
lettel összhangban írja le az elemi részecskék családjait, és értelmezi az
alapvetõ kölcsönhatások közül az elektromágneses, az erõs és a gyenge
kölcsönhatást. A részecskéket három csoportba osztja: anyagi részecskék,
közvetítõ részecskék és a Higgs-bozon. Ez utóbbi „kölcsönöz” tömeget az
anyagi részecskéknek s a kölcsönhatások leírásában szerepet játszó köz-
vetítõ részecskék némelyikének. A modell magába olvasztja a kvantum-
kromodinamikát is. A gyenge kölcsönhatás és az elektromágneses köl-
csönhatás egyesítése megtörtént a Standard Modell talaján, ami azt jelenti,
hogy ma már nem kell azokat két különbözõ kölcsönhatásnak tekinte-
nünk. Az erõs kölcsönhatásról ugyanez még nem mondható el, bár az is a
Standard Modellen belül vált értelmezhetõvé. A gravitáció pedig jelenleg
még fittyet hány a Standard Modellnek. Pedig az igazi egyesítésbõl a gravi-
táció nem hagyható ki. Bár a három másik, részecskék közötti kölcsönha-
tásban a gravitáció nem játszik szerepet, a kérdés mégis jelentõs lesz ak-
kor, ha az univerzum korai idõszakait vizsgáljuk.

Ha az õsrobbanás folyamatát visszafelé követjük az idõben, nagy anyagsû-
rûséghez és hihetetlen energiákhoz jutunk: ebben a tartományban a gravitá-
ció már nem elhanyagolható. Manapság van olyan elmélet, amely csekély re-
ményt ad arra, hogy esetleg össze lehet rakni a gravitációt és az elõbb említett
három másik kölcsönhatást. Ez az úgynevezett szuperszimmetrikus húrel-
mélet, amely feltételezi, hogy a világot felépítõ legkisebb részecskék nagyon
rövid, Planck-hosszúságú (1,62�10-35 m) húrok. A modell szerint ezen piciny
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Az erõs kölcsönhatásért felelõs gluonoknak is van színe, egyszerre kettõ is. Minden gluon egy színt és egy másik szín antiváltozatát hordoz-
za. Mikor egy kvark gluont nyel el vagy bocsát ki, a színe megváltozik. A kvarkok minden lehetséges színváltozását figyelembe véve nyolc kü-
lönbözõ gluon adódik, amelyek nemcsak a kvarkokkal, de egymással is kölcsönhatásban állnak. Ennek következtében olyan tér alakul ki,
amelyben az erõvonalak nem szétterülnek, mint az elektromágneses térben, hanem összetapadnak, össze akarnak ragadni. Így egy sajátos
gluonmassza jön létre, amelyben benne úszkálnak a kvarkok. A kép leginkább a Thomson-féle atommodellre emlékeztet, amelyben a pozitív
elektromos töltésû statikus masszában szétszórt nyugvó elektronok segítségével írták le az atomot. A kvark-gluon rendszerben fellépõ erõs
kölcsönhatás teljesen másként mûködik, mint az elektromágneses kölcsönhatás. Ha két elektromos töltést távolítunk egymástól, akkor a
köztük fellépõ erõ a távolsággal rohamosan csökken. Amikor a kvarkok egy nukleonban nagyon közel helyezkednek el egymáshoz, akkor
szinte nem is érzik a körülöttük lévõ gluonteret, de amikor széthúzzuk õket, minél távolabb kerülnek, annál nagyobb energia kell további tá-
volításukhoz. Ahogy húzzuk szét a kvarkokat, úgy húzzák magukkal a gluonfelhõt, hisz csak így képzelhetõ el, hogy a színtelen állapot fenn-
maradjon. Egy hosszú, megnyújtott objektum keletkezik, amely – ha kellõ energiát fektetünk be – kvark-antikvark pár születése mellett elsza-
kad. Így színtelen mezonok jönnek létre, de önálló kvark nem. Ez a kvarkbebörtönzés elve, melyhez a természet – úgy tûnik – makacsul ra-
gaszkodik. Egy-egy nagy energiájú ütközés során számtalan részecske keletkezik és spriccel szét. Ezek rendre tovább bomlanak a
kölcsönhatások szabályai szerint, és a végállapot néhány nagyon stabil részecske lesz. Ilyen például a proton, melynek saját létünket, ezt a vi-
szonylag stabil világot köszönhetjük. A proton élettartama lényegében végtelen, a legutóbbi mérések szerint nagyobb, mint 1032 év (lenne), ami
messze meghaladja a világegyetem korát.

→ speciális relativitáselmélet XXVIII.4.

STANDARD MODELL

→ „õsrobbanás” XXVIII.3.2.

SZUPERSZIMMETRIKUS HÚROK



húrok rezgései, gerjesztései adják az ismert és még ismeretlen részecskék
garmadáját. Ezen állapotok közül a legalacsonyabb energiájú lehetne a
graviton, a gravitációs kölcsönhatást hordozó részecske. A legnagyobb prob-
lémát az okozza, hogy – ha az összes részecske leszármaztathatóvá válna is az
elméletbõl – a modellt tesztelni szinte lehetetlen, olyan nagy energiákra lenne
ehhez szükség. Pedig szép lenne a Nagy Egyesítés, mert a Standard Modell –
habár nagyon hatékony – sok mindent nem magyaráz meg. Nem tudjuk pél-
dául, miért éppen akkora az elemi részecskék tömege, mint amekkora, s mi
határozza meg a fizikai állandók nagyságát. Ha bekövetkezik a Nagy Egyesí-
tés, az új elméletnek erre is választ kellene adnia.

7.5. A kvantumgravitáció hiányzó elmélete

A gravitáció vizsgálatában az egyesítés irányában tett fontos lépés lehet a
jövõben a gravitációs hullámok azonosítása. A hullámok létére egyelõre in-
kább közvetett bizonyítékok vannak. Bizonyos kettõs csillagoknál fellépõ
energiaveszteség értelmezésére szükséges volt feltételezni, hogy a rendszer
gravitációsan is sugároz. De a használt mûszerek a mai napig még nem ér-
ték el azt az érzékenységet, amely akár még egy hatalmas energiafelszaba-
dulással járó szupernóva-robbanás gravitációs hullámainak kimutatásá-
hoz szükséges lenne. Mindenesetre számos kísérlet zajlik a gravitációs
hullámok felfedezésére. Ezt követõen (vagy ezzel párhuzamosan) kerülhet
sor a gravitációs tér kvantálására, a gravitonok keresésére. Az általános
relativitáselméletet és kvantummechanikát is egyesítõ kvantumgravitációs
elmélet a jövõ egyik nagy kihívása.
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← húrok rezgései XIV.2.2.

← Popper a tudományos elméletekrõl
XIX.3.3.

→ antropikus elv XXVIII.3.4.2.

→ kettõs csillagok XXVIII.2.4.

GRAVITONOK?

Példák a hadronok kvarkszerkezetére

Név Jel Kvarkok Töltés Spin Tömeg
GeV/c2

proton p uud 1 1/2 0,94
neutron n udd 0 1/2 0,94
lambda  uds 0 1/2 1,12
ómega !

� sss –1 3/2 1,67
delta �

�� uuu 2 3/2 1,23

A  ,!�, ��� részecskék átlagos élettartama nagyon
rövid

Példák a mezonok kvarkszerkezetére

Név Jel Kvarkok Töltés Spin Tömeg
GeV/c2

pion ud +1 0 0,14
kaon K� su –1 0 0,49
rho "

� ud +1 1 0,77
d plusz D� cd +1 0 1,87
éta-c � cc 0 0 2,98

Mindegyik mezon élettartama nagyon rövid

7�1028 db u kvark
6,5�1028 db d kvark
2,5�1028 db elektron

a)

b)

28. ábra
a) Elemi „részecskék” összetétele a kvarkelmélet szerint
b) Az ember összetétele – kvarkokból és elektronokból



126 XXI. 7. A Standard Modell

Irodalom

Barrow, John D.: A fizika világképe. Akadémiai, 1994.
Bohr, Niels: Atomfizika és emberi megismerés. Gondolat, 1984
De Broglie, Louis: Válogatott tanulmányok. Gondolat, 1968
Gamow, George: A fizika története. Gondolat, 1965
Heisenberg, Werner: A rész és az egész. Gondolat, 1978
Heisenberg, Werner: Válogatott tanulmányok. Gondolat, 1967
Horányi Gábor: Beszélgetések a kvantummechanikáról, a relativitáselméletrõl és a megértés útjairól. Mûszaki,

1999
Katona Zoltán: Elemi részek. Gondolat zsebkönyvek, 1978
Károlyházy Frigyes: Igaz varázslat. Gondolat zsebkönyvek, 1976
Lindner, Helmut: Atomenergia. Gondolat zsebkönyvek, 1975
Makra Zsigmond: Sugárözönben élünk. Gondolat zsebkönyvek, 1983
Marx György: Életrevaló atomok. Akadémiai, 1978
Planck, Max: Válogatott tanulmányok. Gondolat, 1982
Rutherford, Ernest: Az új alkémia. Az atomkutatás módszerei és eredményei. Bibliotheca, 1945
Schrödinger, Erwin: Válogatott tanulmányok. Gondolat, 1985
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete. Gondolat, 1981
Weizsäcker, Carl Friedrich: Válogatott tanulmányok. Gondolat, 1980

A nagy hadronütköztetõ

Az elemi részecskék belsõ szerkezetének vizsgálata nagy energiájú ütközések tanulmányozásával lehetséges. Ehhez a vizsgált elemi ré-
szecskéket a fénysebesség közelébe kell gyorsítani, amikor már a relativisztikus hatások nem hanyagolhatók el. A legelterjedtebb megoldás
a hatalmas átmérõjû ciklotronok építése, melyekben a részecskék és antirészecskék elektromos és mágneses tér segítségével gyorsíthatók,
irányíthatók.

2008 második felében helyezték üzembe a CERN 27 km kerületû, föld alatti részecskegyorsítóját, a nagy hadronütköztetõt (LHC – Large
Hadron Collector), melyben a világ legnagyobb szupravezetõ mágnese üzemel 1,9 Kelvin üzemi hõmérsékletre hûtve. A részecskegyorsító-
ban végrehajtandó kísérletek nemcsak a Standard Modell ellenõrzését szolgálják, hanem kísérleti hátteret biztosíthatnak bármilyen egyesí-
tett elmélet kidolgozásához. Az eszközben lezajló nagy energiájú ütközésektõl várják azt is, hogy elemzésükkel az univerzum anyagának õs-
robbanás közeli állapotára vonatkozó tapasztalatokat lehet szerezni.
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Az ÚR

S te, Lucifer, hallgatsz, önhitten állsz
Dicséretemre nem találsz-e szót,
Vagy nem tetszik tán a mit alkoték?

LUCIFER

S mi tessék rajta? Hogy nehány anyag
Más-más tulajdonokkal felruházva,
Miket elõbb, hogysem nyilatkozának,
Nem is sejtettél bennök, úgy lehet,
Vagy ha igen, másítni nincs erõd,
Nehány golyóba össze-vissza gyúrva
Most vonzza, ûzi és taszítja egymást,
Nehány féregben öntudatra kél,
Míg minden megtelt és minden kihûl
És megmarad a semleges salak.
Az ember ezt, ha egykor ellesi,
Vegykonyhájában szintén megteszi.
Te nagy konyhádba helyezéd embered
S elnézed neki, hogy kontárkodik,
Kotyvaszt, s magát Istennek képzeli.
De hogyha elfecsérli s rontja majd
A fõztet, akkor gyúlsz késõ haragra,
Pedig mit vársz mást egy mûkedvelõtõl?

Madách: Az ember tragédiája. Elsõ szín

Az „Éden Project” épülete (Cornwall, Egyesült Királyság)

Ez a különleges üvegház hatszöges szerkezetû elemekbõl áll, melyeket néhol ötszögek kötnek össze. Ez a megol-
dás hasonlít Buckminster Fuller építész-tervezõ montreali csarnokára, melyrõl a szén egyik változatát, a fullerént
nevezték el. A modern anyagtudományban eltûnik a fizika és a kémia közötti határvonal, és megmutatkoznak az
élõ és élettelen világ fölépítésének közös szerkezeti elvei is.



1. A periódusos rendszer

1.1. Mesterséges rendszerek

Amikor Linné 1735-ben kiadta A természet rendszerét (Systema Naturae),
abban nemcsak az élõlényeket, hanem az élettelen természet anyagait is cso-
portosította. Bár a kémiában nem terjedt el Linné nevezéktana, igénye és a
szemléletmódja megmaradt. A sikeres rendszerezéshez az alapegységeken
kívül meg kellett találni a rendszerezés szempontjait, a felosztás logikai
alapját is.

Az alapegységek, az elemek, régóta ismertek voltak, és a középkor óta sok
újat fedeztek föl (bár néha tévesen: Lavoisier például még önálló elemnek te-
kintette a hõt és a fényt is). Felosztási alapként számtalan lehetõség kínálko-
zott: például az elemek színe, szaga, halmazállapota, keménysége, kémiai
reakcióik. A vegyészek ez utóbbi szempontot tartották különösen fontosnak.
Abból a több mint 60 elembõl, amelyeket a XIX. század elején ismertek, sok
viselkedése hasonló volt, ezért ezeket közös csoportokba sorolták.

Az ilyen felosztásokon alapuló mesterséges rendszerekbõl sokfélét,
köztük hasznosakat is készíthetünk. Az elemzõ (analitikai) kémia hagyo-
mányosan ehhez hasonló módszereket használt, ha például azt kellett ki-
deríteni, hogy egy oldatban milyen ionok találhatók.

1.2. Az elemek természetes rendszere

A mesterséges kémiai rendszerek nem világítják meg a hasonlóságok és
különbségek okát, az elemek csoportosítása bennük önkényes. Ha azon-
ban az elemeknek is van természetes rendszere, úgy az nemcsak egységes
magyarázatot ad a tulajdonságok tapasztalt megoszlására, de segítségével
következtethetünk is: ismeretlen reakciók lefolyását, még elõ nem állított
vegyületek tulajdonságait is elõre jelezhetjük.

Johann Wolfgang Döbereiner (1780–1849) német vegyész 1817-ben ész-
revette, hogy bizonyos hasonló tulajdonságú elemek hármas csoportokba
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← Linné rendszere X.1.1.

→ XXVII.1.1.

← logikai alap (Arisztotelész) III.11.

← elemek fölfedezése kémiai módszerek-
kel IX.1.2–3.

Így például a kálium (K) és a nátrium (Na) egyaránt igen reakcióképes, vízzel is, savakkal is heves hidrogénfejlõdés közben reagál. A kalci-
um (Ca) és a magnézium (Mg) reakciója savakkal szintén heves, hideg vízzel azonban már lanyha. Az olyan fémek, mint a réz (Cu) vagy az
ezüst (Ag), sem vízzel, sem a savak egy részével nem reagálnak. Mutatják viszont azokat a fémes tulajdonságokat, amelyeket az elõzõek
is, például vezetik az áramot és a hõt. A nemfémes elemekre – amilyen például a kén (S) – mindez nem jellemzõ. A fentiek alapján ezen hét

elem egy lehetséges határozókulcsa és Linné-típusú (doboz a dobozban) rendszere a következõ:
1. Vezeti az áramot?

igen ..................... 2. (FÉMEK)
nem ..................... kén (S)

2. Sósavval reagál?
igen ..................... 4.
nem ..................... 3.

3. Vörös színû?
igen ..................... réz (Cu)
nem ..................... ezüst (Ag)

4. Szobahõfokon vízzel heves pezsgés közben reagál?
igen ..................... 6. (ALKÁLIFÉMEK)
nem ..................... 5. (ALKÁLIFÖLDFÉMEK)

5. Vakító fehér fénnyel ég?
igen ..................... magnézium (Mg)
nem ..................... kalcium (Ca)

6. Vízbe helyezve a heves reakció miatt meggyullad?
igen ..................... kálium (K)
nem ..................... nátrium (Na)

Elemek S

Fémek Cu, Ag

Vízzel
reagálók
K, Na,
Mg, Ca

ANALITIKAI KÉMIA

TERMÉSZETES RENDSZER



(triádokba) rendezhetõk, úgy, hogy a középsõ elem atomsúlya szerint és
kémiai tulajdonságai alapján is a két szélsõ elem közé esik. Ilyen volt pél-
dául a Cl – Br – I, a Ca – Sr – Ba és a Li – Na – K elemhármas.

John Reina Newlands (1837–1898) angol vegyész 1865-ben meglepõ fölfede-
zést tett. Az ismert 56 elemet növekvõ atomsúly szerint sorba állítva megfigyel-
te, hogy rendre minden nyolcadik elem tulajdonságai hasonlítanak egymásra.
A rejtélyes belsõ mintázat a zenei hangok oktávonként egybecsengõ hangzására
emlékeztette, ezért megfigyelését az oktávok törvényének nevezte. Newlands
fölismerését a kor vegyészei nem vették komolyan, részben talán a középkori
számmisztikára emlékeztetõ megfogalmazása miatt, részben pedig azért, mert
a nyolcas ismétlõdések okát Newlands nem tudta megmagyarázni. Az az ellen-
vetés is elgondolkoztathatta õket, hogy ha újabb elemeket fedeznének föl, bizo-
nyára az egész rendszernek föl kellene borulnia.

Az elemek természetes rendszerét né-
hány évvel Newlands és mások úttörõ pró-
bálkozásai után 1869-ben találta meg
Dmitrij Ivanovics Mengyelejev orosz kutató.

Mengyelejev alapvetõ meglátása az volt,
hogy ha az elemeket növekvõ atomtömegük
sorrendjében fölírja, akkor szabályos közön-
ként, periódusonként jelennek meg a hason-
ló tulajdonságok. Periódusos rendszerét
úgy kapta, hogy a hasonló tulajdonságú ele-
meket egymás mellé rendezte. A ma leggyak-
rabban használt periódusos rendszerekben
a hasonló tulajdonságú elemek csoportjai
függõleges oszlopok, a periódusok pedig víz-
szintes sorok formájában jelennek meg.

Mengyelejev az atomtömegekrõl úgy gondolkodott, hogy azok fontos
adatok, de csak azért, mert jeleznek egy alapvetõbb – még ismeretlen –
szervezõ elvet. A periódusokat valójában ez az ismeretlen szervezõ elv
(nem pedig az atomtömeg) határozza meg. Mengyelejev annyira biztos
volt igazában, hogy az akkor még csak sejtett rend alapján pontatlannak
nyilvánított néhány kísérleti adatot, és elõre jelezte néhány, még föl nem
fedezett elem létét és várható tulajdonságait. Ezeket „eka-elemeknek”
nevezte el.

Amilyen bizalmatlanok voltak kezdetben a kémikusok a „számokkal bû-
vészkedõ” Mengyelejev iránt, olyan nagy volt a megdöbbenésük, midõn
jelzései csaknem pontosan igazolódtak. Be kellett látni, hogy a periódusos
rendszer nem önkényes, csakugyan a természet alapvetõ rendjét ragadta
meg, noha ekkor még senki nem tudta, hogy mit. Maga Mengyelejev az ato-
mok szerkezetét adó elemi részekre gyanakodott, de sejtését akkor még
nem lehetett bizonyítani.
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1. ábra. Dmitrij Ivanovics Mengyelejev
(1834–1907), az elemek periódusos
rendszerének fölismerõje
Mengyelejev a szibériai Tobolszkban egy ta-
nító tizennegyedik gyermekeként született.
Bár nehéz körülmények között éltek, tanít-
tatásáról gondoskodtak. Moszkvában,
Szentpétervárott, majd Heidelbergben ta-
nult. A periódusos rendszer alapötlete ak-
kor merült fel benne, amikor készülõ tan-
könyvében áttekinthetõ módon csoportosí-
tani szerette volna az elemeket.
A német Lothar Julius Meyer (1830–1895)
Mengyelejevtõl függetlenül szintén tan-
könyvírás közben fedezte fel a periodicitást,
ám õ nem az atomtömegek, hanem a vegy-
értékek alapján csoportosított.

Li Be B C N O F Na Mg Al Si P S Cl KH

„OKTÁVTÖRVÉNY”

← Püthagorasz számmisztikája III.3.

→ indikáció a biológiában XXVI.1.4.

ELÕREJELZÉS

← Popper a tudományos állításokról
XIX.3.3.



A táblázat egy Mengyelejev által megjósolt „eka-elem” várt tulajdonságait
és a felfedezés után meghatározott valódi adatait tartalmazza.

Tulajdonság „Eka-szilícium” – elõre
jelzett érték

Germánium – a felfedezés
után meghatározott érték

Relatív atomtömeg 72 72,59
Sûrûség 5,5 g/cm3 5,36 g/cm3

Olvadáspont magas 958 oC
Szín sötétszürke fehéres szürke
Oxidja XO2 GeO2

Az oxid sûrûsége 4,7 g/cm3 4,7 g/cm3

Kloridja XCl4 GeCl4
A klorid forráspontja 100 oC alatt 83 oC

A periódusos rendszer formáját késõbb sokan és sokféleképpen módo-
sították. Ma általában az úgynevezett hosszú periódusos rendszert hasz-
nálják.

1.3. A periódusos rendszer atomszerkezeti
magyarázata

1.3.1. Rendszám, izotópok

Mengyelejev rendszere kihívás volt az atomfizikusoknak. Magyarázható-e
az elemek sokfélesége és tulajdonságaik ismétlõdõ váltakozása az atom
szerkezetének ismeretében?

1814-ben William Prout angol fizikus vetette föl annak lehetõségét, hogy
az atomok mindegyike hidrogénatomból épül fel, annak többszöröse, egy-
fajta „vegyülete”. A hidrogénatomot tehát alapegységnek („elsõdleges
anyagnak”) tekintette. Elmélete szerint minden atom tömegszáma a hidro-
gén tömegszámának egész számú többszöröse. Az elmélet egyszerû volt, de
a mérési adatokkal nem egyezett. A klór (Cl) esetében például a moláris
atomtömeg a hidrogén tömegének 37,5-szerese, és a többi elemnél sem
kaptak pontos egyezést, így az elmélet egy idõre feledésbe merült.

Csaknem negyven évvel Mengyelejev felfedezése után, az elemi részek
(proton, elektron, neutron) felfedezését követõen találták meg a kapcsola-
tot a kémia és az atomfizika között. Rutherford egyik munkatársa, Henry
Moseley (1887–1915) bizonyította be, hogy az elemek Mengyelejev szerinti
sorszáma, a rendszám egyenlõ az illetõ elem pozitív magtöltéseinek szá-
mával, a magot alkotó protonok számával (1913). Semleges atomban
ezekkel azonos számú, de ellentétes töltésû elektron is van. Miután
Chadwick felfedezte a neutronokat (1932), világossá vált, hogy a mag töme-
ge a protonok és neutronok tömegének összege, ami (az elektronok elha-
nyagolhatóan kis tömege miatt) azonos a teljes atomtömeggel. A tömegszá-
mot A-val, a protonszámot (= rendszámot) Z-vel, a neutronszámot N-nel
jelölve az összefüggést az A = Z + N képlet adja meg.
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„Könnyen feltételezhetõ, de ma még nem lehetséges annak bizonyítása, hogy az egyszerû testek atomjai bonyolult anyagok, melyek
még kisebb részekbõl (végsõ alkotórészekbõl) jöttek létre, s az, amit oszthatatlannak (atomnak) nevezünk, csupán szokásos kémiai esz-
közökkel nem osztható tovább. (...) A feltételezés ingatagsága és önkényessége ellenére akaratlanul is vonzódik felé az értelem a kémiá-
val való ismerkedés közben. Ez a magyarázata annak, hogy már régóta oly gyakran fölbukkan ez a tanítás különféle formákban, és az ál-
talam megállapított periodikus összefüggés a tulajdonságok és a súly között igazolja ezt az elõérzetet – ha szabad így kifejezni magam –,
amely annyira jellemzõ a kémikusokra.”

Mengyelejev, 1870 (idézi: Balázs L.)

hasonló tudományos elõrejelzések:

Cuvier õslény-rekonstrukciója XXVII.1.1.2.

a Neptunusz fölfedezése XXVIII.1.2.2.

PROUT HIPOTÉZISE

← elektron XI.4.5.

← proton XXI.6.1.

RENDSZÁM = PROTONSZÁM

← az elektron tömege XXI.1.



Az azonos rendszámú, de különbözõ tömegszámú atomok egymás izo-
tópjai. (Izo toposz görögül: azonos helyen álló. Az elnevezés arra utal, hogy
egy elem különbözõ izotópjai mind a periódusos rendszer azonos „helyén”,
toposzán találhatók.) A természetben az izotópok számának és arányának
megfelelõen átlagos atomtömeget mérhetünk, a táblázatok is ezt adják
meg. Az izotópok szokásos jelölése az alumínium példáján:

tömegszám
(ennek alapján ez a
27 – 13 = 14 neutront
tartalmazó izotóp)

rendszám
(= protonszám)
relatív atomtömeg
(megmutatja, hogy a természetes alumínium elemben mindig állandó arány-
ban elõforduló, különbözõ tömegszámú alumíniumizotópok tömegének [az
izotóparánnyal súlyozott] átlaga hányszor nagyobb, mint a 12C-izotóp
1/12-ed része).

Mengyelejev ezeket az összefüggéseket nem ismerhette. Azáltal, hogy az
elemeket növekvõ atomtömegük alapján rendezte sorba, tudtán kívül a nö-
vekvõ protonszámot vette figyelembe. Néhány elemnél azonban a nagyobb
tömegszámú izotópok aránya a szokásostól nagyobb, ezért a kisebb rend-
számú elem relatív atomtömege valamivel nagyobb, mint az eggyel nagyobb
rendszámúé (példa rá a tellúr és a jód). Mengyelejev választásra kénysze-
rült. Alkalmazhatta volna itt is a tömeg szerinti mechanikus sorba állítást,
ezzel azonban megbomlott volna a periódusos rendszer belsõ rendje (a jód
például kikerült volna a VII. oszlopból, holott tulajdonságai alapján nyil-
vánvalóan a többi halogénelemre hasonlított). A másik megoldás – és Men-
gyelejev ezt választotta – az, hogy inkább kémiai tapasztalataira hagyatko-
zik, ezen a ponton megbontja a sorrendet, és a magyarázatot az utókorra
hagyja. Az atomfizikai kutatások igazolták Mengyelejev döntését. A kémiai
reakciók szempontjából az elektronok a lényegesek, az elektronok számát
pedig a protonszám szabja meg, és nem a neutronszám.

1.3.2. A kvantumszámok

Az elektronok helyzetét a kvantummechanikai modell négy kvantumszám
segítségével jellemzi. Ezek: a fõ-, a mellék-, a mágneses és a spinkvan-
tumszám.

A fõkvantumszám (a mellékkvantumszámmal együtt) az alapállapotú
atom elektronjainak energiáját és magtól való távolságát adja meg. Az
azonos fõkvantumszámú elektronok egy héjon vannak. (A szemléletes
„héj” szó kissé megtévesztõ, mert egy héjon belül több, eltérõ alakú pálya
lehet, s ezek burkoló felületei nem esnek egybe, nem alkotnak valamiféle
egységes felszínt). A fõkvantumszám értékei pozitív egész számok lehet-
nek: 1, 2, 3, 4, ...

A mellékkvantumszám az elektron térbeli eloszlását mutatja meg. Az
azonos mellékkvantumszámú elektronok közös „alhéjon” vannak. Minél
nagyobb a pálya fõkvantumszáma, annál változatosabb lehet az elektron
töltéseloszlásának az alakja. Legegyszerûbb és legalacsonyabb energiájú
forma a gömb. Jele: s. A következõ forma egy térbeli állóhullámmal írható
le, melyben egy csomósík van (a csomósíkban az elektron tartózkodási
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Al

IZOTÓPOK

← proton és neutron XXI.6.1.

← kutatási programok kemény magja
(Lakatos) XIX.3.5.

← kvantummechanika XXI.4.

← az elektron állóhullámmodellje XXI.3.3.

27

13
26,98



valószínûsége 0). Jele: p. Még bonyolultabb és magasabb energiájú alakza-
tok a két csomósíkos d, majd az f alhéjak.

A fõ- és mellékkvantumszámokat összevontan úgy ábrázolják, hogy nagy
számmal jelölik a fõkvantumszámot, betûvel a mellékkvantumszámot és
„kitevõvel” (a jobb felsõ sarokban) azt, hogy hány elektron található ott.
Például: 1s2 (olvasd: 1 s kettõ) jelentése: az 1 fõkvantumszámú s alhéjon
2 elektron található.

Az elektron töltéseloszlásának lehetséges irányait (külsõ elektromos
vagy mágneses tér hatására) a mágneses kvantumszám jellemzi. A gömb-
szimmetrikus s alhéjon ennek értéke 0, a „súlyzó formájú” p pályák 3 le-
hetséges irányt vehetnek föl, a d alhéjon 5, az f alhéjon pedig 7 eset lehetsé-
ges. Az azonos fõ-, mellék- és mágneses kvantumszámú elektronok azonos
pályán vannak.

Az elektron negyedik jellemzõje, a spinkvantumszám eredetileg a „per-
dületrõl” kapta nevét. A „mini-Naprendszer” modellben volt értelme azon
gondolkodni, hogy az elektronok az óramutató járásával megegyezõ vagy
azzal ellentétes irányban pörögnek-e tengelyük körül. E két lehetõséget jel-
lemezte a spinkvantumszám +1/2 és –1/2 értéke. A kvantummechanikai
modellben az elnevezés elvesztette ezt a szemléletes jelentését, de a kifeje-
zés továbbra is megmaradt. Többnyire ellentétes irányú nyilakkal jelölik.

Kvantumszámok Jele Értékei

Fõ- N N = 1, 2, 3, ... egész számok, jelölés: 1, 2, 3, …
Mellék- L L = 0, 1, ..., N–1 jelölés: s, p, d, f
Mágneses M M = –L ... 0 ... +L jelölés pl.: s2p5 / cellák
Spin- s S = –1/2 és +1/2 jelölés: nyilakkal

Minden elektronnak a legalacsonyabb energiaszintû, gömbszimmetri-
kus 1s pálya lenne a legkedvezõbb, mégsem tömörülnek itt, mert eloszlá-
sukat még egy általános érvényû elv is szabályozza. Ez a Pauli-„elv” – való-
jában természettörvény –, mely megfogalmazójáról, Wolfgang Pauli
(1900–1958) osztrák fizikusról kapta a nevét. Azt mondja ki, hogy egy
atomban vagy molekulában nem lehet két olyan elektron, mely minden
tulajdonságában (kvantumszámában) megegyezik. Egy pályán tehát leg-
feljebb két, ellentétes spinû elektron tartózkodhat.

Ha az atompályákat négyzetekkel jelöljük, az elektronokat pedig nyilak-
kal, úgy az egyes alhéjakat az ábrán látható módon ábrázolhatjuk.
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2. ábra. Az egyes alhéjak legnagyobb lehetséges elektronszáma Pauli szerint
Az s, p, d és f betûk az alhéjakat, a négyzetek a pályákat, a nyilak az egyes elektronokat jelölik. A nyilak iránya a spint („perdületet”) jelképezi.

f

d

p 6

10

14

2s

PÁLYA

← Rutherford modellje XXI.1.2.

← mai jelentése XXI.5.3.2.

PAULI ELV

CELLÁS ÁBRÁZOLÁS



1.3.3. A periodicitás

A kémiai reakciók az atomok elektronburkában végbemenõ változások.
A kémiai tulajdonságokban is megmutatkozó periodicitás eszerint az
elektronburok sajátossága. A magyarázatot a kvantummechanikai modell
kínálja. Ennek alkalmazásához néhány szempontot, szabályt kell figyelem-
be venni.

a) Pauli-elv. Ez szabja meg a periódusok hosszát (legföljebb kétszer
annyi elektron lehet, mint amennyi a pályák száma).

b) Telítõdés. Ha egy héjon vagy alhéjon a Pauli-elv által megengedett
legnagyobb számú elektron van, akkor az a héj vagy alhéj telítõdött. Új
elektron már csak új, még telítetlen héjra, alhéjra kerülhet.

c) Stabilitás. A telített héjak és alhéjak stabilak, a telítetlenek nem.
Különösen stabil szerkezet a telített p alhéj (nemesgáz-elektronszerkezet).
Kémiai reakcióba könnyûszerrel csak a telítetlen héjon, ill. alhéjon találha-
tó elektronok vihetõk. Ezeket vegyértékhéjnak, ill. vegyértékelektronok-
nak nevezik. A vegyértékhéjhoz nem tartozó zárt héjak, ill. alhéjak az
atommaggal együtt alkotják az atomtörzset.

d) A héjak feltöltõdésének sorrendje. Az (al)héjak feltöltõdése bo-
nyolult szabálynak engedelmeskedik. Alapelv, hogy elõször az alacso-
nyabb, ennek telítõdése után a magasabb energiájú pályára kerül az elekt-
ron. Mivel az energiaszintet a pályák alakja is befolyásolja, a feltöltõdés
sorrendje nem mindig követi a pályák megjelenésének sorrendjét. A séma
a következõ: 1s – 2s – 2p – 3s – 3p – 4s – 3d – 4p – 5s – 4d – 5p – ... A mai pe-
riódusos táblázatok legtöbbje tartalmazza az elemek elektronszerkezetét
is, így az abból egyszerûen leolvasható. Az atomtörzs elektronszerkezetét
általában nem részletezik, csak a kémiai reakciók szempontjából lényeges
vegyértékhéjat.

e) Az alhéjak feltöltõdésének sorrendje (Hund-szabály). Megfogal-
mazójáról, Friedrich Hund (1896–1997) német fizikusról kapta a nevét. Az
alhéjak feltöltõdése során az elektronok úgy helyezkednek el, hogy közü-
lük minél több legyen párosítatlan spinû. Ezek – amíg tehetik – új pályákat
foglalnak el. A Hund-szabályra a molekulák képzõdésének magyarázatá-
hoz van szükség.

Az egyes elemek elektronjainak állapotát legegyszerûbben az ionizációs-
energia-értékekkel jellemezhetjük. Ha ezeket sorba állítjuk, jellegzetesen
lépcsõzetes lefutást figyelhetünk meg.

A vegyértékhéj szerkezete alapján az elemek nagy csoportokba, mezõk-
be sorolhatók. Egy mezõn belül a vegyértékelektronok azonos
mellékkvantumszámúak, tehát azonos alhéjhoz tartoznak. Ennek alapján
beszélhetünk az s, a p, a d és az f mezõ elemeirõl.

A mezõkön belül néhány csoportnak hagyományos elnevezése is ismert
és elfogadott.
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Elem 1. 2. 3. 4.

H 2,2 – – –
He 3,9 8,6 – –
Li 0,9 12,5 19,5 –
Be 1,5 2,9 24,5 34,7
B 1,3 4,0 6,0 41,3
C 1,8 3,9 7,6 10,3
N 2,3 4,7 7,6 12,4
O 2,2 5,6 8,8 12,4
F 2,8 5,6 10,0 14,0
Ne 3,4 6,5 10,1 15,7
Na 0,8 7,5 11,4 15,8
Mg 1,2 2,4 12,7 17,5
Al 0,9 3,0 4,5 19,1
Si 1,3 2,6 5,3 7,2
P 1,7 3,2 4,8 8,2
S 1,7 3,7 5,6 7,6
Cl 2,1 3,8 6,4 8,6
Ar 2,5 4,4 6,6 9,6
K 0,7 5,0 7,4 9,9
Ca 1,0 1,9 8,2 10,9
Sc 1,1 2,1 4,2 11,9
Ti 1,1 2,2 4,5 7,3
V 1,1 2,4 4,9 7,7
Cr 1,1 2,6 5,1 8,1
Mn 1,2 2,3 5,4 8,5
Fe 1,3 2,5 5,1 8,9
Co 1,3 2,8 5,4 8,5
Ni 1,2 3,0 5,7 8,9
Cu 1,2 3,2 6,1 9,4
Zn 1,5 2,9 6,4 9,9
Ga 1,0 3,3 4,9 10,3
Ge 1,3 2,6 5,4 7,3
As 1,6 3,0 4,5 7,9
Se 1,6 3,5 5,1 6,9
Br 1,9 3,4 5,7 7,7
Kr 2,4 3,9 5,7 8,3

Ionizációs energiák aJ/mól (1 aJ = 10–18 J)
Egyetlen elem elektronjait egyenként eltávolítva az ionizációs energia hirtelen emelkedé-
se azt jelzi, hogy elérkeztünk az atomtörzs (egy zárt héj vagy alhéj) határához, ahonnan
már sokkal nehezebb kiszakítani egy újabb elektront.
Az azonos típusú (pl. 1.) ionizációsenergia-értékeket az elemek sorában összehasonlítva

ugyancsak a nemesgázszerkezet megbontásánál tapasztalhatók a maximumértékek.

TELÍTÕDÉS

VEGYÉRTÉKHÉJ

ATOMTÖRZS



Az elemek természetes rendszerében (Mengyelejev) a sorrendbe állított
elemek tulajdonságai periodikusan váltakoznak (periódusos rendszer).
A sorrendet a protonszám (rendszám) (Rutherford, Moseley, 1913), a
tömegszámot a protonszám és neutronszám (Chadwick, 1932), az ele-
mek kémiai tulajdonságait pedig az elektronhéj belsõ rendje (ami csak a
protonszám függvénye) határozza meg.

Az elektronhéj tulajdonságait tapasztalati úton az ionizációsenergia-
értékekkel jellemezhetjük. Ezek magyarázatára a négy kvantumszám ké-
miai értelmezése szolgál, mely megszabja, hogy mely elektronok nem haj-
lamosak a kémiai reakciókban való részvételre (atomtörzs, zárt héj vagy
alhéj), s melyek reakcióképesek (vegyértékelektronok, telítetlen héj vagy
alhéj). Elektronszerkezetük (telítõdõ alhéjaik) és kémiai tulajdonságaik
alapján az elemek jellemzõ csoportokba, mezõkbe sorolhatók.

Kérdések, problémák
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Summa

1. Mesterséges „elem-határozókulcsot” magunk is készíthetünk, akár fizikai, akár kémiai tulajdonságaik alap-
ján. Hogyan járnánk el például a vas (Fe), jód (I), neon (Ne), kalcium (Ca) és bróm (Br) esetében?

2. Az „oktávszabálynak” a zenében egyértelmû fizikai oka van. Mi igaz az egymástól oktávnyi távolságra levõ han-
gok hullámhosszára, illetve frekvenciájára? (Lásd a XIV. fejezetben!)

3. Egyik kritikusa ironikusan azt kérdezte Newlandstól, hogy próbálkozott-e már az elemek neveinek ábécésor-
rendbe szedésével, bizonyára úgy is talált volna egy-két érdekes szabályszerûséget. Méltányos volt-e ez a kriti-
ka? Miért jobb az atomtömeg szerinti csoportosítás, mint a kezdõbetû szerinti?

4. Newlands kritikusai szerint új elemek fölfedezése felboríthatná a (képzelt) oktávszabályt, Mengyelejev viszont
elõre jelzett még fölfedezetlen elemeket. Mi az oka annak, hogy ugyanaz az érv (még nem ismert minden elem)
az egyik kutató állítását gyengítette, a másikét pedig erõsítette?

5. Van-e értelme a rendszám, a tömegszám és a relatív atomtömeg használatának egyetlen atom esetén? Hasz-
nálhatjuk-e ezeket a kifejezéseket egy elem két izotópjának jellemzésére? Elképzelhetõ-e, hogy egy másik boly-
gón (vagy galaxisban) más legyen egy elem rendszáma, illetve relatív atomtömege?

6. Keressünk példákat a periódusos rendszerbõl arra, hogy a kisebb rendszámú elem relatív atomtömege na-
gyobb, mint az eggyel nagyobb rendszámúé! Mi a magyarázat?

7. Fogalmazzunk meg néhány szabályszerûséget, ami az ionizációsenergia-táblázat adatai alapján leolvasható!
Hogyan indokolhatók ezek a tények? Például:
• „Ugyanazon elem második ionizációs energiája mindig nagyobb, mint az elsõ.”
• „Oka: az elsõ elektron leszakítása után pozitív ion keletkezik, amirõl már nehezebb eltávolítani a második

elektront.”



2. A belsõ rend új magyarázata

2.1. Az oktettszabály

Az elektrokémiai kutatások során vált világossá, hogy a mindennapokban
sónak nevezett vegyületeket kationok és anionok alkotják. Ezek olyan ele-
mekbõl alakulhatnak ki, melyek közül az egyik könnyen ad le, a másik pe-
dig szívesen vesz föl elektront, így az egyikbõl kation, a másikból anion ke-
letkezik, redoxireakció keretében ionrácsos vegyület jön létre.

A XIX. századra a kémikusok már sok vegyület összegképletét meghatá-
rozták tapasztalati úton, kémiai analízis segítségével. Tudták, hogy azokat
milyen töltésû ionok milyen arányban alkotják, de nem ismerték ennek
okát. Az elsõ átfogó magyarázó elméletet, az „oktettszabályt” Helmholtz
nyomán az amerikai Gilbert Lewis fogalmazta meg. Eszerint az elemek
számára a nemesgázokéhoz hasonló zárt héj vagy alhéj a legkedvezõbb
elektroneloszlás, erre „törekszenek”. Mivel ez nyolc elektronból áll, az
ilyen szerkezetet „oktett”-nek nevezték el (octa = nyolc). (A hidrogén kivé-
telével, ahol 2 elektronnal zárul a héj.) A kis elektronegativitású elemek
elektronleadással, a nagy elektronegativitásúak pedig elektronfölvétellel
érhetik el a nemesgázszerkezetet.

Ha a reagáló elemek az s mezõbe és a VI. vagy VII. csoportba tartoznak,
általában egyszerûen felírható a reakcióegyenlet, amibõl a keletkezõ vegyü-
let összegképlete is következik. Az elektront adó elem annyi elektront ad
le, hogy a keletkezõ kation nemesgáz-szerkezetû legyen. A másik elem pe-
dig a megfelelõ számú elektron felvételével alakul nemesgáz-szerkezetû
anionná. Például:

Elektronadó Elektronfel-
vevõ

Létrejövõ
kation

Létrejövõ
anion

A keletkezõ
vegyület
összeg-
képlete

Na + F � Na+ F– NaF
Ca + O � Ca2+ O2– CaO
2 Al + 3 O � 2 Al3+ 3 O2– Al2O3
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Ca
elektronleadás

O
elektronfölvétel

Ca2+

kalciumion
O2–

oxidion

3. ábra. Ionrácsos vegyület keletkezésének magyarázata az oktettszabály alapján
A központi sötét kör az atommagot és az azt körülvevõ zárt héjat (atomtörzset) jelképezi, a kis sötét körök a vegyértékhéj elektronjai.

← összegképlet IX.2.3.

OKTETTSZABÁLY

← elektronegativitás XI.4.6.

← az ionok felfedezése XI.4.3–5.

← redoxireakciók elmélete XI.4.6.2.

← ionrács XI.4.6.1.

… Az atom kernelbõl (atomtörzs) és külsõ atomból vagy héjból áll, amely semleges atom esetén annyi negatív elektront tartalmaz,
amennyi a kernelben levõ többlet pozitív töltések száma, de a héjban levõ elektronok száma a kémiai változás során 0 és 8 között vál-
tozhat. Az atom tendeciát mutat arra, hogy páros számú elektront tartalmazzon a héjában, lehetõleg nyolcat, amelyek szimmetriku-
san vannak elrendezve a kocka csúcsaiban. (G. N. Lewis, 1912)



Ha az egyik kiindulási anyag eredetileg molekulákat alkotott (a példában
az oxigén O2-molekulákat), az az egyenletben figyelembe vehetõ úgy, hogy a
reakciópartnerbõl is kétszeres mennyiséget jelölünk:

4 Na + O2 � 4 Na+ + 2 O2–

A keletkezõ vegyület képlete csak akkor lehet helyes, ha benne az anio-
nok és kationok töltésösszege nulla, azaz a vegyület „kifelé semleges”.
Ez a szabály megkönnyíti az összetett ionokból álló vegyületek összegkép-
letének megadását is, ha tudjuk, hogy az összetett ion töltése mekkora.
A szulfátion például kétszeresen negatív töltésû (SO4

2–), az ammóniumion
egyszeresen pozitív (NH4

+), a töltésösszeg csak úgy lehet nulla, ha az am-
mónium-szulfátban minden szulfátionra két ammóniumion jut. Az 1:2
anyagmennyiség-arányt az összegképlet így fejezi ki: (NH4)2 SO4.

A p, a d és az f mezõ ionrácsos vegyületeinél a helyzet nem ilyen egysze-
rû, mert ezek az elemek sokszor a körülményektõl függõen adnak le több
vagy kevesebb elektront. Így például a vasnak van kétszeres és háromszo-
ros pozitív töltésû ionja is (Fe2+; Fe3+), ennek megfelelõen létezik az FeO és
az Fe2O3 összegképletû vas-oxid is.

Lewis eredeti elmélete a Rutherford–Bohr-modellt elõlegezte meg: az
elektronokat parányi golyócskáknak tekintette, melyek helyzete egyértelmûen
meghatározható. A kvantummechanikai atommodell alapján ez az elgondolás
módosítandó. Elektronátadás helyett pontosabb egyenlõtlen megosztásról
beszélni. A vegyértékelektron tartózkodási valószínûsége tolódik el: nagyon
gyakori lesz az anion és nagyon ritka a kation környékén. Minél nagyobb a két
elem közti elektronegativitás-különbség, annál nagyobb részt „húz magához”
a nagy elektronegativitású elem. A lehetséges legnagyobb elektronegativi-
tás-különbség a F és a Cs között: 4,0 – 0,7 = 3,3. Tehát a CsF (cézium-fluorid)
a leginkább ionos vegyület. A gyakorlatban 2 fölötti elektronegativitás-kü-
lönbségek esetén már ionos vegyületrõl beszélünk.

2.2. Több atom vonzásában

2.2.1. Molekulák

Ha a reagáló elemek viszonylag nagy elektronegativitásúak, s köztük a kü-
lönbség kicsi (esetleg nulla), akkor egyikük sem tud megválni elektronjai-
tól: kovalens kötés alakul ki. A kovalens kötést alkotó elektronok két vagy
több atomtörzs erõterébe kerülnek, s azok közt erõs kapcsolatot hoznak
létre. Ha e rendszerek meghatározott számú atomból jönnek létre, tehát jól
elkülönülõ, állandó összetételû egységeket alkotnak: molekula keletkezik.
(A molekula latin–francia szó, „tömegecskét” jelent.) A molekulán belüli el-
sõdleges kötések (a kovalens kötések) általában sokkal erõsebbek, mint a
molekulák közötti másodlagos kötések, ezért az olvadásponton teljes, ép
molekulák válnak el egymástól. Ezek tehát megõrzik a vegyületre jellemzõ
kémiai sajátságaikat fagyott, folyékony és légnemû halmazállapotban is.
Ilyen például a víz, az ammónia, a szén-dioxid.

A molekulák, a rétegrácsos és atomrácsos anyagok megegyeznek abban,
hogy bennük kovalens kötések (is) vannak. A kovalens kötések kialakulásá-
nak magyarázatára Linus Pauling, Wolfgang Hund, Gilbert Lewis és mások
dolgozták ki a molekulapályák elméletét. Eszerint kovalens kötés létesítése-
kor az elektronok atomi pályái a két atomtörzs közti kölcsönhatás következ-
tében molekulapályákra hasadnak szét. Ezek közül az egyik – a kötõ pálya –
alacsonyabb energiaszintû, mint az atomi energiaszintek, mert az elektronok
ezen nagyobb térrészben „kényelmesebben” oszlanak el, mint ha két különál-
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4. ábra. Gilbert Newton Lewis

(1875–1946) amerikai kémikus

Az USA-beli Weymouth-ban született, otthon
taníttatták. 14 éves korában fölvették a
Nebraska Egyetemre, három év múlva a Har-
vard College-ba. Doktorátusát Lipcsében, Wil-
helm Ostwald vezetésével szerezte meg, majd
visszatért az USA-ba. Érdeklõdése fõleg elekt-
rokémiai, fizikai-kémiai kérdésekre irányult.
Paulinggal együtt kidolgozta a vegyérték (ké-
miai kötés) elektronelméletét, egységes ma-
gyarázatot adott a sav-bázis és redukciós-oxi-
dációs reakciókra. Elméleti munkássága ré-
vén és mint kísérleti kémikus is a XX. század
elsõ felének egyik meghatározó személyisége
volt. Kísérleti berendezései közt halt meg labo-
ratóriumában.

KOVALENS KÖTÉS

MOLEKULA

← halmaztulajdonságok IX.4.; XI.4.6.3.

MOLEKULAPÁLYÁK



ló erõközponthoz lennének kötve. A Pauli-elv a molekulapályákra is érvényes,
tehát egy molekulapályán csak két, ellentétes spinû elektron tartózkodhat.
Az így kialakuló kötõ elektronpárok a kötést létrehozó magok erõterébe
kerülnek, tartózkodási valószínûségük a magokat összekötõ képzeletbeli ten-
gely mentén lesz a legnagyobb. A hagyományos (XIX. századi) kémia vegyér-
tékvonalai így új értelmet nyertek: minden vegyértékvonal egy-egy kötõ
elektronpárnak felel meg. A vegyértékvonalak iránya pedig a molekulapályák
irányultságával esik egybe, annak tengelye, „csontváza”. A hidrogénmolekula
kialakulását például az 5. ábrán látható módon szemléltethetjük.

A molekula szerkezeti képletének ábrázolásakor nemcsak a kötõ
elektronpárokat tüntethetjük föl egy-egy „vegyértékvonallal”, hanem a
vegyértékhéjon található többi elektronpárt is, melyek a kötésben nem
vesznek részt, ezért ezeket nemkötõ elektronpároknak nevezik. Mivel
ezek (többnyire) nem lépnek molekulapályára, azon elem vegyjele mellett
szokták feltüntetni õket, melyhez tartoznak. Szokásos jelölésük: két pont
vagy egy vonal. Megjelenítésüket az indokolja, hogy a molekula sok sajátos-
ságát meghatározzák (pl. térszerkezet, sav-bázis reakciók). Az atomtörzs
elektronjait a szerkezeti képletben nem kell föltüntetni.
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M

A A

HH
H–H

5. ábra. A hidrogénmolekula kialakulása
A: atompályák, rajtuk egy-egy párosítatlan elektronnal.
M: molekulapálya, két, ellentétes spinû elektronból álló kovalens kötés.
A kötõ elektronpárt a képletben a H-atomok vegyjelei közé húzott „vegyér-
tékvonal” jelöli.

fluoratom

1s22s22p52p52s21s2

kötõ
elektronpár

fluormolekula

nemkötõ
elektronpárok atomtörzs

6. ábra. Egy fluoratom elektronszerke-
zetének ábrázolása (fent)
és a fluormolekula szerkezete (lent)
Az atomtörzs és a vegyértékhéj határát
szögletes zárójel jelzi. A cellás ábrázolás két
flouratomot mutat be, melyek vegyértékhé-
jukon egy-egy, egymással ellentétes spinû
elektront tartalmaznak. Ez az elektronpár
hozta létre a kötést a fluoratomok között.

NEMKÖTÕ ELEKTRONPÁROK

← sav-bázis elméletek XI.4.3–4.

→ térszerkezet XXII.2.2.3.

← Pauli-elv XXII.1.3.3.

KÖTÕ ELEKTRONPÁR

A VEGYÉRTÉKVONALAK
MAGYARÁZATA



2.2.2. A datív kötés – és egy új sav-bázis elmélet

Kovalens kötés létrejöhet úgy is, hogy mindkét elektron a két kapcsolódó
atom közül az egyikbõl származik oly módon, hogy ez az atom „föláldozza”
egy nemkötõ elektronpárját (amely így rögtön kötõvé alakul át). Az az
atom, amelyik az elektronpárt adja, a donor (do latinul adok), amelyik pe-
dig kapja, az akceptor (accepto latinul elfogadok, figyelembe veszek). Ez
magyarázza például azt, hogy a víz képes egy proton megkötésére:

A létrejövõ oxóniumion vegyértékhéján
emiatt csak egyetlen nemkötõ elektronpár
maradt. Az oxóniumion szerkezeti képlete
ennek megfelelõen:

Datív kötést bármely molekula létrehozhat, melynek nemkötõ elektron-
párja van, az elektronpár befogadója pedig nemcsak a proton lehet, hanem
elvben bármely atom vagy molekula, melynek betöltetlen pályája van a
vegyértékhéján. Lewis fölismerte, hogy ez a szabályszerûség lehetõséget ad
a sav-bázis elmélet további általánosítására. Brønsted a protont állította a
középpontba: ezt a savak leadják, a bázisok pedig fölveszik. Lewis a pro-
toncserét lehetõvé tevõ elektronpárt emelte ki. A bázisok azért lehetnek bá-
zisok, mert van egy (többnyire) nemkötõ elektronpárjuk, amelyet „leadhat-
nak” (kötésbe vihetnek). Lewis ennek megfelelõen a következõ definíciót
adta: a bázisok elektronpár leadására képesek, a savak pedig elektronpár
fölvételére alkalmasak. Ez a meghatározás sok olyan reakciót is a sav-bá-
zis reakciók közé sorolt, melyet korábban nem tartottak annak.

A nemkötõ elektronpárok fölismerése magyarázatot adott a hidro-
génhidak kialakulására is. Ez a molekulák közti különösen erõs kötés
csak akkor jöhet létre, ha a molekulán belül van legalább egy poláros
kötéssel kapcsolódó hidrogénatom (H-adó, H-donorrészlet) és legalább
egy nemkötõ elektronpár, amelyik képes azt idõlegesen befogadni („fo-
gadó”, akceptorhely).

2.2.3. A molekulák alakja

A molekulák alakját (térszerkezetét) a reakciótermékek száma és optikai
tulajdonságaik alapján sok esetben megadta és sikerrel magyarázta
Jacobus H. van t’Hoff (1874, kémiai Nobel-díj: 1901). A metán tetraéderes
szerkezetét például azzal indokolta, hogy a H–C–H kötésszögek ebben az
elrendezésben lehetnek a lehetõ legnagyobbak és egymással egyenlõk. Ez
az egyszerû magyarázat azonban sok molekula esetében kiegészítésre szo-
rul. A vízben a kötésszög például nem lehet 180o, hiszen akkor a molekula
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oxigén (vegyértékhéj) H+

datív kötés

HH

–
o

+

HHH

DATÍV KÖTÉS

← Brønsted elmélete XI.4.4.

HIDROGÉNHÍD

← biológiai jelentõsége XII.8.3.
→ XXIII.3.2.4.

← kötések polaritása XI.4.6.1.

← Pasteur vizsgálatai XII.6.

← a térszerkezet van t’Hoff szerint XII.2.;
3.4.



apoláros lenne, ami ellentmond a tapasztalatoknak. A molekulapályák el-
méletét fölhasználva R. J. Gillespie angol vegyész (1972) dolgozott ki egy-
szerû és szemléletes módszert az alak megadására. Az elektronpár-ta-
szítás elmélete szerint a vizsgált atom körül a vegyértékhéj elektronpárjai
kölcsönösen taszítják egymást, ezért tartózkodási valószínûségük (pályá-
juk) a lehetõ legmesszebbre kerül egymástól. Mivel ez a szabály a nemkötõ
elektronpárokra is vonatkozik, jól magyarázható vele például a vízmoleku-
la V alakja és ezáltal polaritása is.

2.2.4. Hibridizáció, változó vegyérték

A molekulapályák segítségével általában a tapasztalt vegyértékekkel össz-
hangban álló molekulaszerkezetet kapunk. Néha azonban látszólag hibás
eredményre jutunk. A szén például vegyületeiben csaknem mindig 4 vegy-
értékû, a cellás ábrázolás alapján azonban csak két kötõ elektronpárt len-
ne képes létrehozni. Linus Pauling javaslata szerint megoldást jelent, ha
föltételezzük, hogy az s-pályán levõ vegyértékelektronok közül az egyik „át-
ugrik” az üresen maradt p-pályára. (Az s- és a p-pálya közti energiakülönb-
ség csekély, így ezt valamilyen külsõ hatás, például a hõmozgás is elõidéz-
heti.) A folyamat eredményeként eltûnik a nemkötõ elektonpár, és a vegy-
értékhéjon négy, teljesen azonos állapotú elektron jelenik meg. Mivel a
vegyértékhéj négy pályája ebben az állapotban mintegy „összeolvadt” az s-
és a p-pályából, ezt a szén hibridállapotának, a folyamatot hibridizáció-
nak nevezik. (Jelölése – sp3 hidridállapot – arra utal, hogy egy s- és három
p-pálya összeolvadásából jött létre.) A hibridállapotú szénhez már kapcso-
lódhatnak más atomok, például négy hidrogén, s így megkapjuk a metán
jól ismert szerkezeti képletét.
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AX2 BeH2 AX3 BH3 SO2AX2N

AX4 AX3N

CH4 NH3

PCl5

AX4

AX2N2

H2O HCl

AXN3

SF6

AX6

7. ábra. Molekulák alakja az
elektronpár-taszítás elmélete
(Gillespie) alapján
Az általános képletben az „A” a központi
atomot, az „X” az ahhoz kapcsolódó atomot
vagy atomcsoportot (ligandumot), az „N”
pedig a központi atom nemkötõ elektron-
párjait jelenti.
A ligandumok szerkezetét és nemkötõ
elektronpárjait nem jelöltük.

ELEKTRONPÁR-TASZÍTÁS

← polaritás XI.4.6.3.

← a szénvegyületek kémiája XII.1.2.

HIBRIDÁLLAPOT



Hibridizáció nemcsak az s- és a p-, hanem a d-pálya bevonásával is létre-
jöhet. Így magyarázható, hogy az elemek egy része változó vegyértékû, azaz
kötõ elektronpárjainak száma molekulánként eltérõ lehet. Így például a
kén a kén-hidrogénben (H2S) két vegyértékû és alapállapotban van, a
kén-dioxidban (SO2) négy vegyértékû, amit az egyik betöltetlen d-pálya fel-
használásával ér el, a kén-trioxidban (SO3) pedig hat vegyértékû, amit két
üres d-pálya hibridizációjával magyarázhatunk. A folyamatok lényegét a 9.
és 10. ábra szemlélteti.
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a) b)

8. ábra
a) Az alapállapotú (felsõ sor) és
az sp3 hibridállapotú szén
elektronszerkezete a
hibridpályák elmélete alapján
b) Linus Pauling (1901–1994)
amerikai fizikus-vegyész
Az Egyesült Államokban kezdett ta-
nulmányait Koppenhágában Bohr,
Zürichben Schrödinger mellett foly-
tatta. A kvantummechanika elméle-
tét többekkel együtt õ alkalmazta
kémiai jelenségek magyarázatára.
Bevezette a vegyértékhéj-elméletet
(1933), az elektronegativitás és a
delokalizált kötés fogalmát. A szer-
ves kémiában a fehérjék szerkezeté-
nek kutatásában játszott úttörõ sze-
repet. Kémiai Nobel-díjas (1954) és
Nobel-békedíjas (1962).

hibridállapotú szén H H H H

sp3

nemkötõ
elektronpárok

kötõ
elektronpárok

S

H

H

9. ábra. Kén-hidrogén

(dihidrogén-szulfid) elektronszerkezete

és szerkezeti képlete

A kén a molekulában alapállapotban van,
két nemkötõ elektronpárt tartalmaz. Jelö-
lése: s2 p4 (do) alapállapot.

nemkötõ
elektronpár

nemkötõ
elektronpárok

nemkötõ
elektronpárok

10. ábra
a) Kén-dioxid elektronszerkezete és szerkezeti képlete

A kén a molekulában hibridállapotban van, egy nemkötõ elektronpárt tartalmaz. Jelölése: s2 p3 d1 hibridállapot.
b) Kén-trioxid elektronszerkezete és szerkezeti képlete

A kén a molekulában kétszeresen is hibridállapotban van, nemkötõ elektronpárja nincs. Jelölése: s1 p3 d 2 hibridállapot.

S

O O

S

O

b)a)



2.2.5. Eltérõ erõsségû kötések

A szerves kémikusok tapasztalataik alapján arra következtettek, hogy a te-
lítetlen szénvegyületekben a kettõs vagy hármas kötések nem azonos erõs-
ségûek. A hagyományos vegyértékfogalom segítségével azonban nem lehe-
tett magyarázni ezt a jelenséget. A kvantummechanikai modellben eltér az
s- és a p-pálya alakja. Tételezzük fel, hogy az eténben a szénatomok vegyér-
tékelektronjai közül három hibridizálódik, a negyedik azonban az eredeti
„súlyzó formájú” p-pályán marad. Ekkor a hibridállapotú elektronok a
kapcsolódó hidrogénekkel egy síkalakzatot, úgynevezett szigma- (ó-) vázat
hoznak létre. A két szénatom egy-egy p-elektronja ezen a sík alatt és fölött
kapcsolódhat össze π(pi)-kötéssé a 11. ábrán látható módon. (A két bab
formájú alakzat egyetlen kötés két fele!) Ez az eloszlás energetikailag ked-
vezõtlenebb, mint a ó-pálya (a pozitív magoktól távolabbi térrészre kény-
szerül az elektronpár), ami jól magyarázza a π-kötés bomlékonyságát. Ab-
ból pedig, hogy a π-elektronok a ó-síkban nem tartózkodhatnak, az követke-
zik, hogy a molekula merevvé válik, a C–C tengely körül nem képes forogni.
Ez szintén összhangban van a tapasztalatokkal.

Hasonló módon magyarázható a háromszoros kötés kialakulása is: itt a
ó-kötésen kívül két, egymásra merõleges π-kötés kapcsolja össze a szénato-
mokat.

2.2.6. Delokalizáció: a molekuláktól a fémekig

A klasszikus vegyértékelmélet egyik gyengesége volt, hogy sok vegyület összeg-
képletét nem magyarázta. A benzol Kekulé-féle képlete az „ugráló” kettõs köté-
sekkel például átlagosan „másfélszeres” kötést ad a szénatomok között. A je-
lenség magyarázatára az 1930-as években több kutató (Pauling, Hückel) feltéte-
lezte, hogy a molekulapályák nemcsak két, hanem több atom erõterében is
elterülhetnek, delokalizálódhatnak. A kvantummechanikai modell alapján ez
nem meglepõ, sõt várható, hogy a delokalizált pályák energetikailag kedvezõek
lesznek (az elektron mozgási energiája a nagyobb térrészben kisebb).

Az eténhez hasonlóan a benzolban is minden szén három szigma-kötést
létesít, így mindegyiknek marad egy p-elektronja. A Pauli-elv miatt ez a hat
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← a �-kötés bomlékonysága XII.3.4.

SZIGMA-VÁZ

← van t’Hoff magyarázata XII.3.4.

← Kekulé modellje (benzol) XII.3.5.2.

DELOKALIZÁCIÓ

11. ábra
Balra: Az etén (etilén) elektronszerkezete
A �-kötés a szén- és hidrogénatomok alkotta �-sík alatt és fölött van, a �-síkban az elektronok tartózkodási valószínûsége nul-
la. A molekula ezért nem tud forogni a C–C tengely körül.
Jobbra: Az etin (acetilén) elektronszerkezete

A két �-kötés síkja merõleges egymásra. A molekula éppúgy képtelen megfordulni a C–C tengely körül, mint az etén.

�
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p-elektron 3 molekulapályát alkothat. Ezek közül az elsõ (π1) mindegyik
szénatom erõterében egyenletesen eloszlik, a második és harmadik (π2 és
π3) pedig egymásra merõlegesen három-három szénatom között teremt
kapcsolatot. Ha a három π-pályát képzeletben egymásra vetítjük, teljesen
egyenletes elektroneloszlást kapunk, amely mindegyik kötést azonos mér-
tékben erõsíti. Ez a modell összhangban van a tapasztalatokkal.

A delokalizáción alapuló szerkezeti modell sikerrel váltotta föl a hagyo-
mányos vegyértékelméletet. Nemcsak a korábbi tapasztalatokat magyaráz-
ta jól, de az új eredményekkel is összhangban volt, és olyan kutatási prog-
ramokat indított meg, melyek a vegyérték hagyományos fogalmából nem
következtek volna.

A benzolmolekuláéhoz hasonlóan magyarázható a bonyolultabb, több-
gyûrûs aromás molekulák elektroneloszlása is. A sor elvben a végtelen ki-
terjedésig folytatható, ekkor hatszögû óriásmolekula-síkokat kapunk, me-
lyeket delokalizált „elektronfelhõ” vesz körül. A grafit kristályában az „n”
szénatomból álló síkok közt n/2 db delokalizált pálya keletkezik, melyeken
könnyen elmozdulhatnak az elektronok. A grafit ezért jó vezetõ.

A fémekben és ötvözeteikben a vegyértékelektronok mindegyike deloka-
lizált. A Pauli-elv ugyan itt is érvényes, ám az egyes pályák energiaszintjei
olyan közel esnek egymáshoz, hogy egyetlen sávvá, „vezetési sávvá” olvad-
nak össze. Ez magyarázza azt is, hogy színképük – az izzó gázokkal ellen-
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12. ábra. A benzol aromás elektronrendszere

A szén- és hidrogénatomokat összekötõ szigma-elektronok egy síkban van-
nak (szigma-sík). A szigma-sík alatt és fölött kialakuló π-pályák szimmetri-
kus gyûrûvé olvadnak össze, és az aromás rendszert alkotják.
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13. ábra. A butadién molekulaszerkezete

A butánmolekula vázát (fent) helyhez kötött szigma-kötések alkotják.
Az eténmolekulát (lent) szigma- és π-kötés tartja össze.
A butadiénmolekulában (középen) a hagyományos vegyértékvonalas felírás szerint két két-
szeres és egy egyszeres kötés váltja egymást. A delokalizált pályák elmélete szerint a 4 db
π-elektron 2 π-pályán oszlik meg: a π1-pálya teljesen delokalizált, a 4 szénatom erõterében
egyenletesen oszlik meg. A π2-pálya viszont csak az 1–2. és a 3–4. szénatomok közti kötést
erõsíti.
Ezt a leírást alátámasztják a mért kötéshosszak, melyeket az ábrán pikométerben (pm =
10–12 m) adtuk meg. A butadién kötéshosszai a bután és az etén közé esnek, jelezve, hogy a
kötések erõssége az egyszeres és a kettõs kötésé között van, a delokalizáció tehát kiterjed
az egész molekulára.

← kutatási program (Lakatos) XIX.3.5.

AROMÁS RENDSZER

← a benzol szubsztitúciós reakciói XII.3.5.

SOKGYÛRÛS AROMÁS MOLEKULÁK

GRAFIT

FÉMEK



tétben – nem vonalas, hanem folytonos: az elektronok a fémekben nem
egy-egy meghatározott energiájú pályán mozognak, hanem egy energiatar-
tományt töltenek be.

2.2.7. Két elektron – három centrum

A hibridizáció és a delokalizált molekulapályák elméletével sok molekula
szerkezetét lehetett magyarázni. „Azonban sem Lewis, sem Pauling nem vette
figyelembe azt, hogy egy már megosztott, kovalensen kötött elektronpár to-
vább köthet még egy harmadik atomot, nem csak az eredeti kettõt. … Pauling
egykori doktoránsa, Lipscomb (1976-ban kapott Nobel-díjat) volt az, aki az
ötvenes években bevezette a bórkémiába a kételektron-háromcentrum
(2e–3c) kötõdés koncepcióját. … Figyelemre méltó az, hogy a vegyészek mi-
lyen sokáig elmulasztották a bór és a vele valójában analóg elektronhiányos
szén közötti összefüggés felismerését. Ez adott nekem lehetõséget … annak az
új területnek a feltárására, melyet én hiperszénkémiának neveztem el” – írja
Életem és a mágikus kémia címû önéletrajzi tanulmányában Oláh György

magyar származású kémikus, aki a karboka-
tionok (pozitív töltésû szénhidrogénionok) szer-
kezetének magyarázatáért kapott Nobel-díjat.

Oláh György elmélete szerint a karbokationok,
például a CH5

+ léte (melyet pl. NMR-módszerrel
igazolni lehet) nem magyarázható hibridizációval
(hiszen az a szén elektronszerkezete miatt lehe-
tetlen volna), csak úgy, ha föltételezzük, hogy va-
lamelyik kovalens kötés elektronpárja három
mag erõterébe kerül. Az így létrejövõ „hiperszén-
vegyületeknek” gyakorlati jelentõségük is van a
szerves kémiai szintézisekben. A karbokationok
segítségével metánból (mely biológiai úton is elõ-
állítható, megújuló energiaforrás) szerves vegyü-
letek sora nyerhetõ.

A kovalens kötések magyarázatára bevezetett molekulapályákon egy
elektronpár tartózkodhat (Pauling, Pauli). A kötõ pálya elektronjai két
vagy több atommagot kapcsolnak össze. A nemkötõ elektronpárok is
kötésbe léphetnek, például protont fogadhatnak be (datív kötés).

A molekulák térszerkezetét az elektronpár-taszítás elve alapján ma-
gyarázhatjuk (Gillespie): eszerint a kötõ és a nemkötõ elektronpárok is
egymástól a legtávolabb helyezkednek el.

A változó vegyértékû elemek vegyületeinek magyarázatát kínálja a hibridi-
záció elmélete: eszerint a vegyértékhéj párosított elektronjai közül egy vagy
több a betöltetlen pályákra lép, ezzel új kötések lehetõségét teremti meg.

Lipscomb és Oláh György megállapítása szerint egy elektronpár nem-
csak két, hanem több atommag közt is kapcsolatot teremthet.

Ha egy elektron tartózkodási valószínûsége sok atommag erõterében
oszlik el, az elektron delokalizált (fémek, grafit).
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A

B

C

14. ábra. A grafit szerkezete

15. ábra
a) A karbokation (protonált metálion) elektronszerkezete

A szaggatott vonalak jelzik a három erõtércentrumba (1 C és 2 H) került elektronpár pályáját.
b) Oláh György (1927–) magyar származású amerikai kémikus

1949 és 1956 között a Budapesti Mûszaki Egyetem Szerves Kémiai Tanszékén, majd az USA vegyipari kutatóintézeteiben és egyetemein
dolgozott. Kutatásai során a kénsavnál milliárdszor erõsebb „szupersavat” állított elõ, melyben tartósan megfigyelhetõ volt a karboka-
tionok jelenléte. Munkásságát 1994-ben kémiai Nobel-díjjal ismerték el.

H H

H

+

H

H C

b)a)

← vonalas színkép XXI.3.1.

← elektronvezetés XI.3.

STABIL KARBOKATIONOK

← NMR

Summa



Kérdések, problémák

2.3. Átváltozó szerkezetek

2.3.1. Az ónpestis története

Az ón az ókor óta ismert és kedvelt, könnyen elõállítható és jól megmunkál-
ható fém, melybõl mûvészi tárgyakat készítettek. E tárgyak évszázadokig
tartósak, ám – mint azt már Arisztotelész megfigyelte – néha váratlan gyorsa-
sággal szürke porrá esnek szét. Mivel ez a „betegség” óntárgyról óntárgyra
adódik át, ónpestisnek nevezték el. A jelenség magyarázatának alapelvét a
XIX. században fogalmazták meg általános formában. Eilhard Mitscherlich
(1794–1863) német vegyész és gyógyszerész – elõdeinek fölismeréseit általá-
nosítva – kimondta, hogy ugyanazon vegyület többféle kristályformát is föl-
vehet. (Ilyen, úgynevezett polimorf módosulatok például a kalcit és az
aragonit: mindkettõ kalcium-karbonát.) Ez a jelenség az elemek körében is
elõfordul, ekkor többalakúságról, allotrópiáról és allotróp módosulatokról
beszélünk. Az allotróp módosulatok stabilitása környezetük tulajdonságai-
tól is függ. Mint kiderült, az ón fémes (fehér) változata 13,2 oC fölött stabil, e
hõfok alatt lassan átalakul az aprókristályos, porszerû szürke ónná. Mivel
az átkristályosodás lassú, az óntárgyak egy ideig még nagy hideget is elvisel-
hetnek. Az átalakulást azonban egyetlen szürke ónkristály is beindítja, ek-
kor már lavinaszerû gyorsasággal zajlik le. Ez magyarázza a széthulló tár-
gyakból szerteszálló ónpor „fertõzõ” hatását.

Az ónpestis okának fölismerése a szerkezet és a környezet összhangjára
irányította a figyelmet. Sok elemrõl és vegyületrõl derült ki, hogy tulajdon-
ságai nemcsak összetételétõl, hanem környezetétõl is függenek. Ezekre
mutat be példákat a 16. ábra.
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1. Platón szerint az (õs)elemek szabályos mértani testek, az átalakulások során pedig egyik mértani test alkotói
másikká rendezõdnek át. Vessük össze ezt az elképzelést Dalton eredményeivel (IX. fejezet) és a Lewis-féle
oktettszabállyal!

2. Az alkánmolekulákban a C–C kötéshossz 154 pm, az alkénekben 134, a benzolban 139 pm. Milyen következ-
tetés vonható le az adatokból? Vessük össze a butadién-kötéshosszakkal!

3. Kekulé a vegyérték fogalmának egyik bevezetõje volt a XIX. században. Mégis az õ munkássága alapján kérdõ-
jelezték meg e kifejezés általános alkalmazhatóságát. Idézzük föl Kekulé gondolatmenetét a benzol szerkezeté-
vel kapcsolatban (XII.3.5.2. fejezet), és vessük össze a benzol molekulaszerkezetének mai magyarázatával!

4. A molekulák alakját értelmezõ ábra alapján adjuk meg, várhatóan milyen térszerkezete lesz a metanolnak,
a dietil-éternek, az acetonnak, az ammóniumionnak, az oxóniumionnak, a hidrogén-szulfidnak, a
kén-trioxidnak!

5. Igaz-e, hogy Oláh György szerint a „szén öt vegyértékû is lehet”?

← prionbetegség terjedése XII.8.3.7.

POLIMORFIA

ALLOTRÓPIA

← kristályosodás IX.4.4.

← prionok hatása XII.8.3.7.

Ide kaphatunk még három
darab kétsoros kérdést?



2.3.2. A szén három arca

Az elemi szén két módosulata, a gyémánt és a grafit régóta ismert volt.
Lavoisier gyémántok elégetésével igazolta, hogy csak szenet tartalmaznak
(1772), a grafitról pedig német vegyészek derítették ki a XIX. században, hogy
gyûrûs szerkezetû alapegységekbõl állnak. A módosulatok egymásba alakul-
hatnak: a stabilabb grafitból nagy nyomáson 1955 óta állítanak elõ ipari gyé-
mántot, mai technológiával az alacsony nyomású átalakítás is lehetséges. A vi-
lág gyémánttermelésének ma már nagyobb hányadát mesterséges úton nyerik.

A szénmódosulatok harmadik csoportját, a kalitkamolekulákat vagy
fulleréneket 1985-ben állította elõ Sir Harold Kroto munkacsoportja. Arra
kerestek választ, hogyan viselkedik az elemi szén a világûrben. Kísérleti be-
rendezésükben forgó grafitkorong felszínérõl lézerrel választottak le széngõ-
zöket, amelyeket He-gázban kondenzáltattak. A termékek közt megjelent
egy C60 képlettel jellemezhetõ molekula. Ennek térszerkezete hatszögek és
ötszögek futball-labdára emlékeztetõ mozaikja. A molekulát Buckminster
Fuller amerikai építészrõl fullerénnek nevezték el, mert alakja hasonlított
Fuller egyik különös formájú épületére. A fölfedezésért három kutató
(H. Kroto, R. Curl és R. Smalley) 1996-ban kapott Nobel-díjat.

A fullerén molekulái közt csak gyenge van der Waals-típusú erõ hat, ám
a tiszta fullerén félvezetõ, ha pedig alkálifém-ionokat helyeznek a moleku-
lakalitka belsejébe, alacsony hõfokon szupravezetõvé válik. Különleges sa-
játságait ma is kutatják.

146 XXII. 2. A belsõ rend új magyarázata

C
fullerének C28–60

gyémánt

grafit

szürke Si

Si
szürke Ge

Ge

fehér Sn

szürke Sn

Sn

szürke Pb
Pb Bi

vörös Bi

Sb
sárga Sb4

T

szürke Sbréteg

As
sárga As4

fény, T

szürke Asréteg

P
fehér P4

fekete Préteg

dinitrogén N2

N

Po
fehér Po

Te
fémes Tehélix

Se
vörös (Se8)

szürke Sehélix

S
rombos (S8)16

95 �C

monoklin (S86)

ózon O3

dioxigén O2

O

vörös (P4)n

Fémes jelleg

16. ábra. Az elemek néhány lehetséges

módosulata a p-mezõ IV–VI.

oszlopában

A fémes jelleg csökkenése az elektronegati-
vitás növekedésével áll összhangban. A sö-
tét háttér a fémes változatot, a világos háttér
a nemfémes (molekularácsos) módosulatot
jelzi, a harmadik típusba atom- vagy réteg-
rácsos, félvezetõ sajátosságú változatok ke-
rültek. A szürke szelén és a fémes tellúr vég-
telen hosszú helikális elrendezõdésû atomi
fonalakból áll. A határok azonban nem éle-
sek, a fullerén például félvezetõ molekula.

GYÉMÁNT ÉS GRAFIT

← Lavoisier kísérletei IX.1.4.

KALITKAMOLEKULÁK (FULLERÉNEK)

17. ábra. A C60 fullerénmolekula szerkezete

A molekulában 12 ötszög és 20 hatszög kapcsolódik. Minden ötszögnek csak hatszög szomszédjai vannak. Mint késõbb kiderült, az ötszögek
száma kötött, a hatszögeké viszont változtatható. A fulleréngömbök áthidaló szénatomok révén láncokká is kapcsolódhatnak, így a fullerén típu-
sú molekulák egész sora állítható elõ. Fulleréneket ma már kereskedelmi mennyiségben gyártanak.



3. Intelligens anyagok

3.1. A szerkezeti anyagoktól az intelligens anyagokig

Az anyagokat nemcsak kémiai összetételük, hanem életünkben betöltött
szerepük alapján is csoportosíthatjuk. A szerkezeti anyagoknak fõként
kedvezõ mechanikai és kémiai tulajdonságait hasznosítjuk, a fõ követel-
mény a tartósság és megbízhatóság (kõ, fa, beton, festékek). Az úgynevezett
funkcionális anyagok nem elsõsorban szilárdságukkal vagy hajlékonysá-
gukkal tûnnek ki, hanem azzal, hogy tulajdonságaik visszafordítható mó-
don módosulnak, ha a környezetük megváltozik, és ezt a tulajdonságot va-
lamiként hasznosítani is tudjuk. Ilyen a higanyos hõmérõ higanyszála, a
fény vagy hõ hatására változó vezetõképességû félvezetõk vagy az USA-ban
1967-ben kifejlesztett sötétedõ (fototróp) üveg. Ennek fényáteresztõ képes-
sége fény hatására csökken, sötétben nõ. A XX. század végén jelentek meg
az „intelligensnek” nevezett anyagok. Így hívják azokat a funkcionális
anyagokat, amelyek közvetlen környezetük fizikai vagy kémiai állapotának
egy vagy több jellemzõjét érzékelik, majd pedig ezekre, állapotuk jelentõs
megváltoztatásával, gyorsan és egyértelmûen reagálnak. Az „intelligens”
jelzõ itt természetesen metafora, hiszen ezek az anyagok nem önmaguk-
ban, hanem csak a felhasználó emberi tudattal együtt válnak értelmessé.
E metaforában a változást elõidézõ hatást „ingernek”, az erre adott reakciót
„válasznak” nevezhetjük. Intelligens anyagokra nemlineáris inger-válasz
kapcsolat a jellemzõ, amelynél a környezeti hatás kis változására igen
nagyfokú tulajdonságbeli változás következik be, azaz a válasz mértéke
nem arányos, hanem jóval nagyobb az inger nagyságánál. További ismérv a
megfordíthatóság, azaz a változást kiváltó hatás megszûnte után az eredeti
állapotnak kell visszaállni.

Az inger lehet a környezet természetes – szándékunktól független –
megváltozása (például fölmelegedés, ütés, savasodás), de lehet akaratla-
gosan elõidézett jel is (például egy számítógépbõl kibocsátott elektromos
impulzus). Az intelligens anyagok példái az „emlékezõ ötvözetek” (SMA:
Shape Memory Alloy). Ilyen az USA-ban 1967-ben létrehozott nikkel-titán
ötvözet, a nitinol (Nikkel-Titanium Naval Ordnance Laboratory, az össze-
tételbõl és a kutatóközpont nevébõl alkotott mozaikszó). Ha az emlékezõ
fém formáját egy kritikus hõmérséklet fölött hozzuk létre, akkor a fém
erre az alakra a kritikus hõmérséklet alatt bekövetkezõ maradandó alak-
változás után is „emlékezik”. Hûtött formában tetszés szerint alakítható,
ám a kritikusnál magasabb hõmérsékletre hevítve ismét visszanyeri ere-
detileg kialakított formáját. A nitinolt már ma is használják fogszabályo-
zókban, szemüvegkeretként és beültetett erek falának rugalmas megtá-
masztására. Az emlékezõ fémek „memóriájának” magyarázata kristály-
szerkezetének rendezett átalakulására vezethetõ vissza. A legtöbb anyag
rácsszerkezetében külsõ erõ hatására visszafordíthatatlan változások in-
dulnak meg: a síkok elcsúsznak egymáson, a hibahelyek mentén repedé-
sek keletkeznek, az anyag „fárad”. A nitinolban ezzel szemben az ala-
csony hõmérsékletû kristályforma (az úgynevezett martenzit) könnyen
alakítható, de eközben belsõ rendje nem sérül. Hideg állapotban sokféle,
egyaránt lehetséges metastabil helyzetbe hozható. Kritikus hõmérséklet-
re melegítve ezek bármelyike gyorsan átalakul az eredeti stabil rácstípus-
sá, miközben a fém visszanyeri alakját.
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SZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS
ANYAGOK

← hõmérõ VI.9.3.1.

← félvezetõk XXI.5.2.3.

„INTELLIGENS” ANYAGOK

→ van-e mesterséges intelligencia?
XXX.2.1.

← reflex (Descartes) VII.3.1.3.

→ kaotikus rendszerek XXX.1.3–4.

EMLÉKEZÕ FÉMEK

← az idegrendszer emlékezete XVIII.3.5.

← az immunrendszer emlékezete
XVIII.4.2.

← metastabilitás VI.9.5.



Az intelligens anyagok nagy része kompozit, azaz több olyan alkotórész egy-
sége, melyek külön-külön nem reagálnának a kívánt módon. Példa erre a sza-
bályozott gyógyszeradagolást lehetõvé tevõ polimerkapszula. Ebben egy speciá-
lis mûanyag kosárba zárva a hatóanyag molekulái nem jutnak ki a vérbe.
A megfelelõ helyen és idõben mágneses térrel elõidézett helyi melegítés hatásá-
ra a kapszula polimerhálója kitágul, és belsejébõl megindul a hatóanyag ki-
áramlása. A tágulás mértéke s ezzel a gyógyszer koncentrációja szabályozható.
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stabil rács
(ausztenit)

visszanyert
alak

melegítés
hûtés

torzítás

metastabil rács (martenzit)

18. ábra. Emlékezõ fémben lezajló szerkezeti
változások vázlata
A lehûtött (martenzit szerkezetû) fémben az alakváltozások
nem befolyásolják a kristályrács elemeinek egymáshoz viszo-
nyított helyzetét, így az abban tárolt információ nem vész el.

19. ábra. Az anyag fáradása és törése
Az anyagban eleve meglévõ rácshibák mentén (a) repedések jönnek létre,
az egyes szemcsék szétválnak egymástól, a megváltozott formájú test
nem nyeri vissza eredeti alakját, sõt el is törhet (b).

b

a

a) b)

kevés

optimális

mérgezõ / pazarló

gyógyszer-koncentráció

idõ

20. ábra
a) A szabályozott gyógyszeradagolás elõnye

A hagyományos gyógyszertabletták fogyasztása után (folytonos vonal) a hatóanyag gyorsan lebomlik vagy kiürül, ezért a gyógyszerfo-
gyasztás pazarló, és idõlegesen a káros tartományba is emelkedhet. A szabályozott gyógyszerkapszulák (szaggatott vonal) folyamato-
san az optimális szinten tartják a hatóanyag koncentrációját.
b) Az intelligens gyógyszerkapszula mûködésének elve
Az intelliegens, hõre táguló polimerkapszula belsejében a hatóanyaggal (gömb) és parányi mágnesezhetõ egységekkel (fekete tégla-
lapok) (a). A célszervben a külsõ mágneses térrel mozgásba hozott szemcsék fölmelegítik a kapszulát, és annak kitágult résein ki-
szabadulnak a hatóanyag molekulái (b).

KOMPOZITOK

← polimerek XII.3.4.2.



3.2. A nanorészecskék tudománya

A szerves kémia hagyományos módszerei viszonylag nagy anyagmennyisé-
gek kölcsönhatásain alapulnak. A reakciók során sok milliárd molekula üt-
közik egymással véletlenszerûen, a keletkezõ termék fizikai-kémiai tulaj-
donságait többnyire nem befolyásolja lényegesen a térbeli eloszlás. A kolloi-
dika fejlõdése megváltozatta ezt a képet. Finoman eloszlatott vagy vékony
rétegû rendszerekben (mint például az emulziók, habok, ködök) olyan tulaj-
donságok jelennek meg vagy erõsödnek föl, melyeknek szerepe kis fajlagos
felület mellett elhanyagolható (fényszórás, adszorpciós képesség, katalízis).
Ha az eloszlatott szemcsék vagy cseppek mérete az 1–100 nanométer (1 nm =
= 10–9 m) mérettartományba esik, nanorészecskéket kapunk. Pusztán a
méretük alapján ezek különösen apró szemcséjû kolloidok. Ma külön tudo-
mányág foglalkozik velük, elõállításuk, felhasználásuk pedig a nanotech-
nológia feladata. „A nanorészecskék tudománya az anyag olyan jelenségei-
nek tanulmányozása és felhasználása, melyek atomi, molekuláris és makro-
molekuláris méretekben jelennek meg, és határozottan különböznek
azoktól a tulajdonságoktól, melyeket nagyobb mérettartományban tapaszta-
lunk.” (Az angol Royal Society meghatározása alapján.) A kolloidok – és ezen
belül a nanorészecskék – sajátos viselkedésének egyik oka az, hogy igen
nagy a fajlagos felületük, azaz a részecskék nagy százaléka fekszik határfelü-
leten. Ezek helyzete energetikailag kedvezõtlen, ezért a kolloid- és nano-
rendszerek nem egyensúlyiak: instabil vagy metastabil állapotban vannak.
A nagy és magas energiájú fajlagos felület teszi lehetõvé például a hatékony
megkötést (adszorpciót) és katalízist. Ha pedig a részecskék (akár egyetlen
molekula) felületén nem véletlenszerû a töltések eloszlása és a felszín formá-
ja, akkor az adszorpció sem véletlenszerû, hanem csak bizonyos anyagok
számára lehetséges. Ez magyarázza az enzimmûködés fajlagosságát, azt,
hogy egy enzim csak egy vagy néhány folyamatot katalizál.

A nanotechnológia nemcsak mérettartományt, hanem új szemléletmódot is
jelent. Az ezzel foglalkozókat – az intelligens anyagok elõállítóihoz hasonlóan –
ösztönzi az élet „molekuláris gépeinek” példája. A biokémia eredményei meg-
mutatták, hogy az élõ sejtben molekulák ragadnak meg és alakítanak át más
molekulákat. A változások szó szerint atomi méretekben zajlanak. Elérhetõ-e
mesterséges eszközökkel is ilyen rendezett, kifinomult és anyagtakarékos el-
járás? Ennek érdekében elõször láthatóvá kellett tenni magukat a nanoszem-
cséket, akár egy-egy atomot is. Erre szolgál többek közt az 1980-as években
bevezetett pásztázó alagútmikroszkóp, mely a kvantummechanikából is-
mert alagútjelenséget használja föl, és az egyes atomokat is megmutatja. Mó-
dosított változata a részecskék egyedi elmozdítását is lehetõvé teszi.

Nanoméretû részecskékbõl álló rendszereket már ma is széles körben hasz-
nálnak a technikában (folyadékkristályos kijelzõk [LCD], fémek felszínét védõ
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10 nm

a b c

← kolloidika XII.9.

NANOTECHNOLÓGIA

← fajlagos felület XII.9.

← adszorpció IX.4.1.

← fehérjék térszerkezete XII.8.3.

← enzimmûködés XII.8.3.6.

„MOLEKULÁRIS GÉPEK”

← izommûködés XIII.9.4.

← sejtváz XIII.4.2.4.

→ fehérjeszintézis XXIII.3.2.6.

← alagútjelenség XXI.6.5.2.

LCD

21. ábra. Példa a tulajdonságok részecskemérettõl való

függésére

a) Az Fe3O4 különféle irányban mágnesezett egységek (domének)
mozaikja.

b) A 10 nm-es Fe3O4 nanoszemcsék kisebbek, mint a domének átla-
gos mérete. Folyékony közegben a részecskék egymástól függet-
lenül mozognak.

c) Homogén mágneses térben a nanorészecskék rendezõdnek, a fo-
lyadék itt „megszilárdul”. A jelenség fölhasználható például forgó
alkatrészek új típusú, kopásmentes összekapcsolásához.



„öngyógyító” felületek, fertõzések észlelése, irányított gyógyszerbevitel); a pará-
nyi számítástechnikai eszközök felhasználási területei pedig beláthatatlanok.

Az intelligens anyagok ismerete, a nanorészecskék elõállítása és az infor-
matika fejlõdése korábban elképzelhetetlen gyógyító eljárások lehetõségét
sejteti. Létezik mûködõ mûizom (elektromosan vezérelt összehúzódásra ké-
pes polimer), és folynak a kutatások a látásélmény visszaadására olyan va-
koknak, akiknek a szeme sérült, de a látóidege ép. Ígéretes, de kockázatos
lehetõség a nanotechnológia és a biotechnológia összekapcsolása. Ennek so-
rán a ma ismert legtökéletesebb molekula-összeszerelõket, élõ sejteket
használnának nanotechnológiai szintézisek végrehajtóiként.

A nanorészecskék elõállításuk és vizsgálatuk során könnyen és észrevét-
lenül juthatnak be az emberi szervezetbe. Ennek veszélyével több tanul-
mány foglalkozik. Aggodalomra ad okot néhány lebonthatatlan, finom
szerkezetû anyag – például az azbesztszál – igazoltan rákkeltõ hatása, de
az elszabadult genetikai programok, a vírusok példája is.

A modern kémia és fizika közti határvonal eltûnt: a szerkezetet és a kémiai re-
akciókat is a fizika eszköztárával írják le a kutatók. A biotechnológia ugyanak-
kor a fizikai-kémiai mûködések biológiai hasznosítását teszi lehetõvé.

Az „intelligens anyagok” megfordítható módon és érzékenyen reagál-
nak környezetük megváltozására, állapotváltozásaik gyakorlati célra is
felhasználhatók (emlékezõ fémek).
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22. ábra. Izomszál összehúzódását
okozó fehérjeegység mûködõ makettje
(München, Német Múzeum)
A térben molekuláris pontossággal szerve-
zett biokémiai reakciók tanulmányozása a
nanotechnológia fontos szellemi ötletadója.

Summa

Kérdések, problémák

1. Mi a különbség a rugók és az emlékezõ fémek alakváltozása között?

2. A portlandcement többféle anyag (CaO, SiO2, Al2O3) célszerûen és pontosan összeállított keveréke, mely vízzel
reagálva megköt, és különféle betonok szilárdságát adja. Miért nem mondható a cement intelligens anyagnak?

3. Az enzimmûködés lépéseit a XII.8.3.6. fejezet mutatja be. Mi biztosítja itt a fajlagosságot (specificitást), és mi-
lyen hatások szüntethetik meg?

4. Nevezhetõk-e az enzimek intelligens anyagoknak? Mi szól az elnevezés használata mellett és ellen?

5. Ma már széles körben használnak genetikailag módosított baktériumokat gyógyszerek (például inzulin) elõ-
állítására. (Részletesebben lásd a XXIII.4.2.1. fejezetben.) Nevezhetõ-e egy ilyen módszer nanotechnológiai
eljárásnak?
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XXIII. ÖRÖKLÕDÉS ÉS VÁLTOZÉKONYSÁG
(GENETIKA)



LUCIFER

Azt hiszed talán,
Hogy Leonídász meghal a szorosban,
Ha ahelyett, hogy barna levesével
Táplálkozik olyan köztársaságban,
Melynek még pénze sincs, lucullusi
Villában issza édes mámorát
Kelet minden kéjének? Vagy talán
Brutus meghal, ha a szép Porciához
Hazasiet, s a harc izgalmait
Kiheveri egy jó ebéd után?
Hogyan tenyész a bûn, hogy a nemesség?
Nem ronda lég, nyomor szülé-e azt,
Nem napvilág, szabadságérzet ezt,
Átörökítve késõ származékban
Alakban és szellemben önmagát? …
Ha nagy Hunyad nem méltó nép körében
Jõ a világra, hogyha szerecsen
Sátornak árnya reszket bölcsején:
Mi lesz elsõ hõsébõl a keresztnek?
Vagy Luther, hogyha pápa lessz esetleg,
S Leó tanár egy német egyetemben:
Ki tudja, nem reformál-é emez,
S az sújtja átkát a dúló merészre?
Mi lesz Napóleon, ha büszke útját
Nem egy nép vére egyenlíti ki?
Elposhad tán egy bûzhödt laktanyában. –

Madách: Az ember tragédiája. Tizennegyedik szín

Apámtól kaptam alakot
s azt, hogy komolyan élek,
anyuska víg kedélyt adott,
hogy szívesen meséljek.
Még itt kísért, hogy szépapám
a szépeket szerette,
bennem remeg, hogy szépanyám
vágyódott ékszerekre.
A szövevényben hány elem
ki tudja megítélni?
A fickóban hát hol lelem
azt, ami még egyéni?

Johann Wolfgang Goethe (Vas István fordítása)

Mamutfenyõ
Az élõlények egyediségét megismételhetetlen múltuk adja, mely nyomot hagy genetikai örökségükön, és ezzel
lehetõségeik körét, jövõjüket is egyedivé teszi.



1. A klasszikus genetika

1.1. A genetika születése

Az állattenyésztõ és növénytermesztõ népek õsidõk óta foglalkoztak nemesí-

téssel. A változó igényeknek megfelelõen új fajtákat és fajokat hoztak létre.
A cél lehetett például a terméshozam vagy a testsúly növelése, a gyorsabb fej-
lõdés, állatok esetében a szelídség, a nagyobb teherbíró képesség, a gyorsa-
ság, az éberség, a kitartás. Ékírásos táblák tanúsága szerint az ókori Mezopo-
támiában különféle típusú lovakat tervszerûen kereszteztek egymással, s föl-
jegyezték az utódok tulajdonságait. Dombormûveken maradt fenn a
datolyapálmák mesterséges beporzásának ábrázolása. Az utódok közül
mindig azokat szaporították tovább, melyek leginkább megközelítették a kí-
vánt célt. E módszer – a mesterséges kiválogatás – már néhány nemzedéken
belül a tulajdonságok átrendezõdéséhez, megváltozásához vezethetett.

Az adatokat – különösen a becses ló- vagy kutyafajtákét – rendszeresen
följegyezték. Az így nyert törzskönyvek lehetõvé tették, hogy több nemze-
dékre visszamenõleg áttekinthessék egy-egy értékes tenyészállat õseinek
jellemzõit.

Az emberi tulajdonságok öröklõdését az uralkodócsaládok tagjairól ké-
szült festményekbõl, tetteiket méltató krónikákból ismerhették meg az ókor
és középkor tudósai. E források ugyan gyakran szépítették a valóságot, a
testi és jellembeli sajátosságokról mégis részletesen tudósítottak.

A tervszerû kísérletezést gazdasági érdekek keltették életre. A napóleoni
háborúk során megélénkülõ gyapjúkereskedelem például fölkeltette az ér-
deklõdést a birkafajták gyapjának öröklõdése iránt. Ausztria–Magyaror-
szág birkaállományát spanyolországi merinó fajtával való keresztezéssel
kívánták javítani, változó sikerrel. A kiváló tulajdonságok néha látszólag
eltûntek, ha pedig sorozatos beltenyésztéssel (közeli rokonok pároztatásá-
val) próbálták fönntartani a kívánt jelleget, gyakran legyengülés és különfé-
le betegségek léptek föl (beltenyésztéses leromlás). Osztrák, magyar, cseh
és morva állattenyésztõk fogtak össze, hogy eredményeik összevetésével ál-
talánosítható szabályokat és ezzel használható tanácsokat tudjanak meg-
fogalmazni. A XVIII–XIX. század fordulóján megélénkülõ kutatások egyik
legeredményesebb alakja Festetics Imre gróf lett.
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→ nemesítés XXIX.5.1.1.

KERESZTEZÉS, MESTERSÉGES
BEPORZÁS

→ szelekció (Darwin) XXVII.2.1.

→ családfaelemzés (humángenetika)
XXIII.1.2.5.

TERVSZERÛ KÍSÉRLETEK

→ a leromlás oka XXIII.1.2.6.

1. ábra. 5000 éves agyagtábla, talán
egy „genetikai kísérlet jegyzõkönyve”
Mezopotámiából, Ur városából
Háromféle sörénytípusú ló adatai szerepel-
nek rajta, a jeleket azonban nem sikerült
megfejteni.



Festetics egyik fontos megállapítása volt,
hogy az öröklõdés szabályait csak akkor is-
merhetjük föl, ha „tiszta vonalú”, azaz geneti-
kailag egységes élõlényekkel végzünk kísérlete-
ket. (Mendel nyomán késõbb homozigótáknak
nevezték ezeket az egyedeket.) Ilyeneket úgy
hozhatunk létre, ha sorozatosan közeli roko-
nokat párosítunk, vagy – növényeknél – önbe-
porzást végzünk. A beltenyésztéses leromlás
ugyan sokszor föllép ebben az esetben, de nem
mindig. Festetics Imre tanácsa az volt, hogy
csak a beltenyésztés során is egészségesen
fennmaradt leszármazási vonalakat szabad to-
vább szaporítani. Ha azután ilyen tiszta vonalú
(homozigóta), de egymástól különbözõ tulaj-
donságú egyedeket párosítunk, meglepõ ered-

ményt kapunk. A szülõi tulajdonságok egyike gyakran egyáltalán nem jelenik
meg az utódokban, de újra fölbukkan a második utódnemzedékben (az uno-
kákban). Azt is megfigyelte, hogy a tulajdonságok közül sok egymáshoz kap-
csoltan öröklõdik. Például azok a juhok, melyeket kizárólag gyapjuk minõsége
alapján válogatott ki, több nemzedék után testalkatukban, méretükben és más
tulajdonságaikban is hasonlítani kezdtek egymásra. A különös jelenség magya-
rázatát csak a kromoszómák fölfedezése után találták meg.

A sokféle módszer és adat ellenére – úgy látszik – egészen a XIX. század
közepéig, Mendel föllépéséig nem ismerték fel az öröklõdés alaptörvényeit.
Ennek oka a maitól eltérõ szemléletmód volt. A modern genetika akkor
született meg, amikor a valószínûség matematikai fogalmát összekapcsol-
ták az elemzés descartes-i szabályaival. Mindez azonban kevés lett volna,
ha Mendelt nem segíti a szerencse is: véletlenül éppen olyan kísérleti alanyt
és tulajdonságokat kezdett elemezni, amelyek tisztán és áttekinthetõ mó-
don mutatták meg számára az öröklõdés szabályait.

1.2. A gének matematikája

1.2.1. Mendel szemléletmódja

Mendel szemléletének újszerûsége abban rejlett, hogy nem annyira az egyed
érdekelte (a maga sok-sok tulajdonságával), hanem inkább egy-egy tulajdon-
ság megjelenésének aránya az egyedek sokaságában. Vizsgálatának alapegy-
sége, tárgya az azonos fajú egyedek szaporodási közössége, az élõlény-popu-
láció volt. Eredményei ennek megfelelõen a populációra érvényesek: ami a
sokaság számára törvény, az az egyed számára csak valószínûség.

Mendel nyomán a klasszikus genetika abból indult ki, hogy az öröklõ-
dõ tulajdonságok – a fének – mögött minden esetben azok kiváltó okai, a
gének rejtõznek (genao gör. = szülök, nemzek, létrehozok). A fén lehet
egy szemmel látható jelleg (például szín), de képesség vagy hiányosság is
(például vitaminigény). A genetika feladata: fénekbõl következtetni a gé-
nekre, az okozatból az okra.

(Maga Mendel sem a fén, sem a gén szót nem használta, a gén helyett –
azonos jelentésben – a faktor szót vezette be. Ezt azonban – más matemati-
kai és kémiai jelentése miatt – ma már nem használják. A gén szót – Feste-
tics Imre elfeledett kezdeményezése után – egy dán botanikus, Wilhelm
Johannsen tette népszerûvé, míg a genetika szó használatát William
Bateson javasolta 1906-ban.)
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2. ábra. Festetics Imre gróf
(1762–1847) magyar természetkutató,
a genetika tudományának egyik
megalapozója
Festetics György testvére, mindketten sokat
tettek a magyar mezõgazdaság és állatte-
nyésztés fölvirágoztatásáért. Festetics Imre
Kõszeg környéki birtokain végezte kereszte-
zéses kísérleteit. Az eredményeket össze-
foglaló tanulmány 1819-ben Brnóban (Mor-
vaország) jelent meg „Die genetische
Gesätze der Natur” (A természet genetikai
törvényei) címmel egy gazdasági folyóirat-
ban. Ez nemcsak a genetika „névadója” volt,
hanem Mendel egyik szabályának korai
megfogalmazását is tartalmazta. Festetics
Imre eredményeit valószínûleg Mendel is is-
merte és felhasználta. Neve Mendel fölfede-
zése után feledésbe merült, csak az utóbbi
évtizedekben méltatják ismét.

→ Mendel szabályai XXIII.1.2.2.

→ a kapcsoltság oka XXIII.2.1.

← analízis (Descartes) VII.3.1.

hatás

következtetés

GÉNFÉN

ÚJSZERÛ SZEMLÉLET

← kinetikus gázelmélet (Boltzmann)
XX.2.4–5.

← Marx látásmódja XIX.1.5.

→ Darwin evolúcióelmélete XXVII.2.

FÉN ÉS GÉN

← preformációelmélet VII.3.2.

→ XXIV.5.11.



Mendel nem foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy milyen anyag építheti fel
a géneket, vagy hogy van-e szerkezetük. Absztrakt egységeknek tekintette
ezeket, az örökléstan „atomjainak”. A klasszikus (vagy mendeli) genetika
az a tudományág, amely elfogadja ezt a szemléletmódot, és ennek alapján
próbálja a jelenségek minél szélesebb körét magyarázni.

1.2.2. Öröklésmenetek

Mendel kísérleteiben a borsó néhány jellegzetes tulajdonságát vizsgálta.
A borsó különösen alkalmas volt erre a célra, mert mesterséges beporzása
egyszerû, ha pedig ezt nem tesszük, és a rovarokat is kizárjuk (védõháló
segítségével), akkor önbeporzás következik be.

Mendel kiválasztott egy jól elkülöníthetõ tulajdonságpárt, például a bor-
sószem (a mag tápláló szövetének) színét. Ez érett állapotban sárga vagy
zöld lehet. Ezután önbeporzással és utólagos kiválogatással mindaddig sza-
porította külön-külön a zöld és a sárga magvú borsókat, amíg utódaik kö-
zött már csak zöld, illetve sárga magok jelentek meg. Így jutott a tiszta vona-
lú szülõi nemzedékhez, amit P betûvel jelölt (parens lat. = szülõ). Ezután
kezdett a tulajdonképpeni kísérlethez. Kíváncsi volt e tulajdonságok meg-
oszlására az utódnemzedékekben (F1, 2, 3, ... a lat. filia = leány szóból).

Eredményül azt kapta, hogy a két eltérõ fenotípusú borsó keresztezésé-
bõl az elsõ utódnemzedékben (F1) csupa egyforma, sárga magvú borsó ke-
letkezett. Ha az F1 nemzedék két tetszés szerinti tagját keresztezte egymás-
sal (vagy önmegtermékenyítés esetén), az utódok között közelítõleg 3:1
arányban megjelent mindkét szülõi tulajdonság.

A tapasztalatok magyarázatára néhány föltevés alapján késõbb új elne-
vezéseket vezettek be.

a) Különböztessük meg a testi sejteket és az ivarsejteket (gamétákat).
Az ivarsejtek minden tulajdonságra nézve csak egy génváltozatot hordoz-
nak: haploidok. A testi sejtek kettõt: diploidok. Az elsõ testi sejt (a zigóta)
két ivarsejt összeolvadásából jön létre. Feltesszük, hogy véletlenszerû,
hogy egy egyed ivarsejtjei közül melyik termékenyül vagy termékenyít meg.

b) Az azonos tulajdonságra vonatkozó, de eltérõ génváltozatokat ne-
vezzük alléloknak (például a borsó magszínére vonatkozó sárga és zöld
színt meghatározó allélok).
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MENDEL KÍSÉRLETEI

← Festetics módszere XXIII.1.1.

TESTI ÉS IVARSEJTEK

→ az ivarsejtek felfedezése XXIV.1.

→ megtermékenyítés XXIV.1–3.

ALLÉLOK

b) Gregor Mendel (1822–1884)
Ágoston-rendi szerzetes, a klasszikus
genetika megalapítója
A növénytermesztés fortélyait szegény sor-
sú morva szüleitõl leste el még gyermekko-
rában. A brnói (brünni) kolostorban ta-
nult, majd tanított fizikát, kémiát, mate-
matikát és biológiát. A kolostorkertben
végezte híres borsókísérleteit. Eredménye-
it 1865-ben tette közzé egy botanikai folyó-
iratban, különösebb visszhang nélkül. Ha-
lála után is fõként közéleti mûködése miatt
emlékeztek meg róla. 1900-ban aztán egy-
szerre és egymástól függetlenül három ku-
tató jutott hasonló eredményre, s fedezte
fel újra Mendel elfeledett írásait.b)a)

3. ábra
a) A brnói kolostorkert ma
Mendel egykori híres kísérleteinek emlékére színes és
fehér virágú növények láthatók 3:1 arányban.

→ a molekuláris genetika születése
XXIII.3.1.

← az „atom” ókori fogalma III.6.



c) Ha egy diploid sejtben az egy tulajdonságra vonatkozó gén két allélja
azonos, e sejtet homozigótának nevezzük, ha különbözõ: heterozigótának.

d) Ha a sejt heterozigóta – tehát két különbözõ allél van benne –, az
allélok kölcsönhatásba lépnek egymással. Gyakori, hogy az egyik hatása
nagyrészt vagy teljesen „elnyomja” a másikét. A heterozigóta formában is
„uralkodó”, azaz hatásában kizárólagosan megnyilvánuló allélt nevezzük do-
minánsnak (dominus lat. = úr), a rejtettet, nem láthatót pedig recesszívnek.

e) Egy gént jelöljünk mindig azonos betûvel, alléljait bármi jelzéssel
megkülönböztethetjük (a domináns allélt többnyire nagybetûvel, a re-
cesszívet kisbetûvel írják).

Mindezek alapján a fenti keresztezés feno- és genotípusainak levezetése
a 4. ábrán látható.

Ha többféle ivarsejt jöhet létre, a lehetséges kombinációkat és ezek ará-
nyát legjobban az úgynevezett Punnett-táblázat segítségével tekinthetjük át.
(R. C. Punnett angol genetikus alkalmazta elõször ezt a formát.)

nõi ivarsejtek
hímivarsejtek A a

A
AA

homozigóta
sárga

Aa
heterozigóta

sárga

a
Aa

heterozigóta
sárga

aa
homozigóta

zöld

Mendel több más tulajdonság öröklésmenetét elemezve is ezzel egyezõ eredmény-
re jutott. Adatait általánosítva késõbb az alábbi két szabályt fogalmazták meg:

a) Homozigóta szülõk utódai az adott tulajdonságra nézve mindig
egyformák (uniformitás).

b) A második utódnemzedékben (F2) meghatározott arányban megje-
lennek a szülõi nemzedék (P) tulajdonságai (hasadás vagy szegregáció).

Mendel még nem lehetett biztos abban, hogy szabályai az egész élõvilág-
ra érvényesek-e. Azt azonban tudta, hogy lennie kell egy minden élõlényben
azonos tervnek, ami az öröklésmenetek azonos módját biztosítja.
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4. ábra. Mendel borsókísérletének
sémája
Az utódsejt (zigóta) az egyik szülõtõl a gén
egyik allélját, a másik szülõtõl a másik allélt
kapja. Ha a két allél különbözik egymástól,
az utód heterozigóta lesz.

→ összehasonlító embriológia (Baer)
XXIV.5.1.1.

homozigóta
sárga

A A

homozigóta
zöld

a a

A a

heterozigóta
sárga

Néhány tulajdonság hasadása az F2 nemzedékben Mendel vizsgálatai alapján

FENOTÍPUS Domináns tulajdonságú
egyed

Recesszív tulajdonságú
egyed

A tapasztalt
gyakoriságok aránya

A valószínûségek aránya
végtelen egyedszám

esetén

A borsószem felszíne sima 882 ráncos 299 2,95 : 1 3:1

A borsószem alakja kerek 5474 szögletes 1850 2,96 : 1 3:1

A maghéj színe szürke 705 halványzöld 224 3,15 : 1 3:1

A hüvely színe zöld 428 sárga 152 2,82 : 1 3:1

A virágok állása alacsonyan 651 magasan 207 3,14 : 1 3:1

„Azt, hogy más növényfajok hibridjei esetén is teljesen azonos viselkedést lehet-e megfigyelni, ugyancsak kísér-
letekkel kell eldönteni: be kell bizonyítani azt, hogy a lényeges esetekben nem fordulhat elõ elvi jelentõségû elté-
rés, hiszen a szerves élet fejlõdéstörvényének egysége nem lehet kétséges.”

Gregor Mendel: Kísérletek növényhibridekkel (1865)



A további eredmények alapvetõen alátámasztották Mendel föltevését. Ki-
derült azonban, hogy az egyes allélok, sõt különbözõ gének között is több-
féle kölcsönhatás jöhet létre.

A domináns-recesszív viszony mellett fölfedezett másik jellegzetes
allélkölcsönhatás az intermedier (köztes) öröklésmenet. Erre a típusra az
jellemzõ, hogy heterozigóta egyedben mindkét allél hatása megnyilvánul.
Klasszikus példa a csodatölcsér nevû virág színe, amely piros, fehér vagy
rózsaszín lehet. A mendeli séma alapján végzett keresztezés eredménye az
5. ábrán látható.

Sok példa elemzése azt mutatja, hogy a tulajdonságok többnyire a teljes
dominancia és a teljes recesszivitás közti átmeneti tartományban öröklõd-
nek. Az intermediernek mondott öröklés eszerint a nem teljes dominan-
cia egyik esete, amelyben a két allél hatása nagyjából fele-fele arányban je-
lenik meg.

6. ábra. Allélkölcsönhatások típusai egy kétallélos öröklésmenetben

1.2.3. Két tulajdonság független öröklõdése

Mendel az egyszerû esetek elemzése után bonyolultabbakkal:
több tulajdonság együttes öröklésével kezdett foglalkozni. Felté-
telezte, hogy az egyes tulajdonságokra külön-külön érvényes sza-
bályok a tulajdonságok együttes elõfordulásakor is érvényesek
(a független öröklõdés elve). Gömbölyû és sárga magvú borsók
(domináns jelleg) ráncos zöldekkel (recesszív jelleg) való keresz-
tezése a 7. ábra szerint írható fel. Az F2 nemzedék típusait és ará-
nyait a 8. ábrán látható Punett-tábla mutatja.

A várt 9:3:3:1 arányú fenotípus-megoszlás megegyezett a ta-
pasztalattal. A fenotípusok között ebben az esetben két olyan is
szerepel (ráncos sárga és gömbölyû zöld), amelyek egyik szülõé-
vel sem azonosak, hanem a szülõi tulajdonságok kombinációi.
Több hasonló eset vizsgálata után Mendel nyomán így fogalmaz-
ták meg a tapasztalatokat (3. Mendel-szabály):

Az F2 nemzedékben a szülõi tulajdonságok minden lehetsé-
ges kombinációja megjelenik (a független kombinálódás elve).
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P AA

F1 Aa

F2 AA

x aa

Aa Aa aa
5. ábra. A csodatölcsér színének öröklõdése (Correns nyomán)
A képen legsötétebbnek látszó virágok a valóságban élénkpirosak, a halványszürke színûek
a rózsaszín valamely árnyalatát mutatják.

Teljes dominancia Teljes recesszivitás

Nem teljes dominancia lehetséges fokozatai

aa

gg

AA

GG
P

a

g

A

G
P ivarsejtjei

F1 ivarsejtjei
A

G

F1

Aa

Gg

A

g

a

G

a

g

7. ábra. Két gén független öröklõdése



Mendelnek ezt a szabályát a tapasztalatok késõbb csak bizonyos esetek-
ben igazolták, érvényessége tehát korlátozott.

A független kombinálódás elvének érvényességét három vagy több tulaj-
donság együttes öröklésének levezetésére is kipróbálhatjuk. Három jelleg
esetén még viszonylag egyszerû a helyzet (64 eset), efölött kezd áttekinthe-
tetlenné válni. Márpedig egy élõlénynek nem három vagy négy, hanem több
ezer öröklõdõ tulajdonsága van! Noha Mendel szabályai mindegyikre érvé-
nyesek, együttes elemzésük még számítógépek számára is nehéz feladat.
Legtöbbször azonban nincs is rá szükség.

1.2.4. Génkölcsönhatások és tünetcsoportok

Egy tulajdonság (fén) öröklését gyakran csak úgy tudjuk magyarázni, ha
feltételezzük, hogy két vagy több gén együttes megjelenésük során kölcsön-
hatásba lép egymással. Egyetlen ilyen fént tehát több gén (allélpár) együtt
alakít ki. (A jelenség tudományos neve: episztázis.)

A génkölcsönhatásnak formailag ellentéte a tünetcsoport (pleiotrópia).
Ez esetben egyetlen gén tulajdonságok egész sorát okozza. Mendel például
megfigyelte, hogy a borsóvirágok színe és a maghéj színe összefügg: ugyan-
az a gén mindkettõt megszabja. Általában azonban nem egy génnek van
többféle funkciója, hanem ugyanaz a termék (a példában a színanyag) a
test különbözõ részein fejti ki hatását. Ha egy tünetcsoport az emberi tulaj-
donságok közt okoz rendellenességet, szindrómának nevezik (szün +
dromosz gör. = közös út).

A Toulouse-Loutrec-tünetcsoport Henri Toulouse-Loutrec francia festõ-
rõl kapta nevét. A betegség tünetei: az állcsúcs hiánya, a koponyacsontok
összeforratlansága, törpenövés, görbe lábak, nehezen gyógyuló csonttöré-
sek. Recesszíven öröklõdõ jelleg. A festõ elõnytelen külsõje ellenére a pári-
zsi mûvészvilág kedvelt alakja lett, szellemi képességei is kitûnõek voltak.
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8. ábra. Feno- és genotípusok két
tulajdonság független öröklése esetén
A vízszintes és a függõleges sorokban az
anyai, illetve apai ivarsejtek lehetséges ge-
notípusait ábrázoljuk. A táblázat nemcsak
az utódnemzedék lehetséges genotípusait
mutatja, hanem ezek arányát is. Ebben a
példában a sárga gömbölyû, zöld gömbölyû,
sárga ráncos és zöld ráncos fenotípusok
aránya 9 : 3 : 3 : 1.

→ kapcsoltság XXIII.2.1.1.

→ nemhez kötött öröklés XXIV.4.1.3.

→ tulajdonságok összehangolt változása
(adaptív táj) XXVII.3.3.1.

9. ábra. Henri Toulouse-Loutrec
önmagáról készített kettõs fényképe



1.2.5. Humángenetika

Az emberi tulajdonságok öröklõdésével a humángenetika foglalkozik.
Ezek öröklésmenete semmiben nem tér el a többi élõlényétõl, vizsgálatuk
mégis más módszert igényel, hiszen az emberek párválasztását nem a tu-
dósok kíváncsisága irányítja. A humángenetikus legfõbb módszere a
klasszikus genetikában a családfaelemzés. Ha a vizsgált tulajdonság elõ-
fordulását egy családon belül, több nemzedéken át követjük nyomon, sok-
szor következtetni tudunk a genotípusokra és az öröklésmenetre is. Sok
családfaelemzés összevetésébõl pedig végeredményben éppolyan biztos
következtetés vonható le, mint Mendel keresztezéses módszerébõl. Az
Rh-vércsoportrendszer öröklésére vonatkozóan például a következõ ada-
tok ismertek (kizárva a mutációk lehetõségét):

a) Rh+ apának és Rh+ anyának lehet Rh+ és Rh– gyermeke is.
b) Rh+ apának és Rh– anyának lehet Rh+ és Rh– gyermeke is.
c) Rh– apának és Rh– anyának csak Rh– gyermeke lehet.

A megoldás kulcsát a c) pont adja, melybõl kiderül, hogy az Rh– jelleg
recesszív, az Rh+ vércsoportúak tehát homo- vagy heterozigóták lehetnek.
Az Rh– vércsoportot egy gén két allélja (R = Rh + és r = Rh–) határozza
meg, domináns-recesszív öröklésmenet szerint.

Példa �

Megoldás
a) Rajzoljuk fel a családfát (ábra), feltüntetve azt, ami a genotípusból biztosan tudható.

A nõ biztosan homozigóta recesszív (rr), a férfit tarthatnánk homo- és heterozigótának
is, ha nem ismernénk a szülei vércsoportját. Abból ugyanis kiderül, hogy édesanyja
Rh– volt (rr), így tõle biztosan kapott egy r allélt. A férfi így biztosan heterozigóta (Rr)
genotípusú.

az apa ivarsejtjei

az anya ivarsejtjei R r

r Rr

Rh+

rr

Rh–

Az AB0 vércsoportrendszer öröklése bonyolultabb. Néhány tapasztalat
(kizárva a mutációkat):

a) AB × 0 = A és B (50-50%)
b) 0 × 0 = 0 (100%)
c) A × 0 = A és 0 (az arány nem jellemzõ)

A tapasztalatok úgy magyarázhatók, ha feltételezzük, hogy a jellegeket itt
egyetlen gén háromféle allélja határozza meg. Mivel a testi sejtek diploidok,
e háromból egyszerre mindig csak kettõ lehet jelen. Ha a 3 allélt így jelöl-
jük: Ia; Ib és i, akkor a lehetséges genotípusok:

Ia Ia Ia i Ib Ib Ib i Ia Ib és i i
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CSALÁDFAELEMZÉS

← Rh-vércsoport XVIII.4.2.2.

← AB0 vércsoportrendszer XVIII.4.2.2.

→ vércsoportok gyakorisága XXVII.3.1.

Rr vagy
RR rr

rrRr

?

Egy házaspár férfi tagja Rh+, a nõ Rh– vércsoportú. A férfi apja Rh+, édesanyja Rh– vércsoportú.
a) Milyen gyermekek és milyen valószínûséggel születhetnek e házasságból?
b) Mit tudhatunk a nõ szüleirõl?

A házasságból tehát 50–50%-os eséllyel születhet Rh+ és Rh– vércsoportú gyermek.

b) A nõ szüleinek fenotípusáról nem tudhatunk semmi biztosat, genotípusukról is csak annyit, hogy mindkettõjüknek hordozniuk kellett
legalább egy r allélt.



Az a) és b) típusú házasságok bizonyítják, hogy az i allél recesszív mind
az Ia-val, mind az Ib-vel szemben, fenotípusban tehát csak homozigóta for-
mában nyilvánulhat meg (az eset neve szakszóval kodominancia, azaz Ia és
Ib egyaránt domináns az i alléllel szemben). Az AB vércsoport puszta léte
pedig azt jelzi, hogy az Ia és Ib allél egymáshoz képest intermedier módon
öröklõdik, hiszen heterozigóta formában mindkettõ hatása megnyilvánul.
A feno- és genotípusok kapcsolatát a táblázat mutatja.

Az emberi AB0 vércsoportrendszer geno- és fenotípusainak kapcsolata

Fenotípusok 0 A B AB

Lehetséges
genotípusok

i i IaIa vagy Ia i IbIb vagy Ib i IaIb

1.2.6. Öröklõdõ betegségek, beltenyésztés

Számos olyan allél ismert, amely – ha a fenotípusban is megnyilvánul – töb-
bé-kevésbé hátrányos hordozójára. Döntõ többségük recesszív. Ilyen például
a teljes bõrfestékhiány, az albinizmus. (Az albínók nagyon érzékenyek az
erõs napsütésre.) Sok betegségnek csak a hajlama öröklõdik (cukorbeteg-
ség, pikkelysömör, skizofrénia). Ez utóbbiak még homozigóta formában is
csak a megnyilvánulás valószínûségét növelik meg, kedvezõtlen környezet-
ben fejtik ki hatásukat. Ritkábbak a dominánsan öröklõdõ rendellenessé-
gek, mint pl. a sokujjúság (polidaktylia) vagy az ujjpercek összenövése.

A sokféle öröklõdõ rendellenesség ellenére viszonylag alacsony a betegek
aránya. Kicsi az esélye annak, hogy két olyan ember kössön házasságot, akik
ugyanarra a génre nézve heterozigóták (hordozók). (A beteg gyermek születé-
sének esélye még ebben az esetben is csak 25%.) A recesszíven öröklõdõ ge-
netikai betegségek megjelenésének valószínûsége akkor nõ meg lényegesen,
ha közeli rokonok kötnek házasságot, hiszen a rokonok génkészlete részben
azonos (a testvérek például 50%-ban, az unokatestvérek 25%-ban azonos ere-
detû allélokat hordoznak). Föltételezik, hogy a rokonházasságok õsi és na-
gyon szigorú tilalmának éppen az lehet az oka, hogy megfigyelték: az ilyen há-
zasságból született gyerekeket a „sors sújtja” a legkülönbözõbb betegségek-
kel. Néha – például az egyiptomi fáraók esetében – kivételt tettek e szabály
alól. A következmény, a gyors genetikai romlás hatása a szoborportrékon és
a múmiák vizsgálatai alapján követhetõ nyomon.
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Példa�
Milyen gyermekek milyen eséllyel születhetnek két AB vércsoportú ember házasságából? (Kizárva a mutációk lehetõségét.)

Megoldás
Mindkét szülõ genotípusa csak IaIb lehet. Fölírható a Punnett-tábla:

I
a

I
b

I
a

I
a
I

a
I

a
I

b

I
b

I
a
I

b
I

b
I

b

A születendõ gyermek tehát 1:1:2 eséllyel A, B vagy AB vércsoportú lesz.

KODOMINANCIA

ÖRÖKLÕDÕ HAJLAMOK

← cukorbetegség XVIII.2.3.2.

→ a trópusi elterjedtség oka
XXVII.3.2./5. feladat

→ a genetika sodródás következményei
XXVII.3.2.4.

A ROKONHÁZASSÁG VESZÉLYEI



Az állattenyésztésben „beltenyésztés” néven ismerik a közeli rokon egye-
dek szaporítását. Az így létrehozott élõlények tulajdonságaikban egysége-
sek, ami önmagában elõnyös lehet. A beltenyésztés révén azonban megnõ
az esélye a recesszíven öröklõdõ hibák megjelenésének, ezért hatására ál-
talában megindul az állomány genetikai romlása.

A beltenyésztéssel ellentétes eredményt ad a fajta keresztezése távoli, eset-
leg „vad” (természetes körülmények közt élõ) rokonával. A betegségekre haj-
lamos, érzékeny kultúrfajták tulajdonságai gyakran javíthatók ezen a mó-
don. E módszer feltétele a hatékony természetvédelem, hiszen ha a vad fajtá-
kat már kipusztították, akkor többé nincs mivel keresztezni a kultúrfajtát.

A klasszikus (mendeli) genetika a fének (jellegek) s ezek öröklõdõ okait, a
gének közti kapcsolatokat kutatja anélkül, hogy a gének szerkezetével
foglalkozna. A magyarázathoz fel kellett tételezni, hogy a testi sejtek
diploidok: bennük minden tulajdonságot (legalább) egy gén két alléljának
kölcsönhatása hoz létre. E kölcsönhatás jellegzetes esetei a domináns/re-
cesszív és az intermedier viszony (nem teljes dominancia). A recesszív jel-
leg csak homozigóta formában nyilvánulhat meg. Mivel sok hibás, káros
allél recesszív, a nagy és genetikailag változatos populációban kicsi az
esélye a betegség megjelenésének. Kisebb populációban, rokonok keresz-
tezése esetén ennek az esélye megnõ (beltenyésztés).

Az ember öröklõdõ sajátságaival foglalkozó humángenetika a mendeli
módszer helyett fõként a származási vonalak vizsgálatával (családfa-
analízis) foglalkozik.

Kérdések, problémák (1.2.)
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a) b)

10. ábra
a) IV. Amenhotep portréja
b) A XVIII. fáraódinasztia és ezen belül
Tutanhamon családfája ismételt rokon-
házasságokat mutat. Teje és III. Amen-
hotep például unokatestvérek voltak, akár-
csak Nofertiti és IV. Amenhotep.

BELTENYÉSZTÉS

← Festetics módszere XXIII.1.1.

→ a biodiverzitás megõrzése XXVI.3.3.3.;
XXIX.5.2.5.

Summa

1. Domináns/recesszív öröklõdés esetén a heterozigóta és a domináns homozigóta egyedek az adott tulajdonság-
ban megegyeznek. A kérdéses egyedek homozigóta recesszívekkel való keresztezése után az utódok tulajdonsá-
gainak eloszlásából következtetni lehet a szülõi genotípusra (tesztelõ keresztezés).
a) Írjuk fel a tesztelõ keresztezés sémáját homozigóta és heterozigóta sárga magvú borsóra! A Punnett-tábla

alapján állapítsuk meg, hogy milyen eloszlás várható az egyik és a másik esetben!
b) Alkalmasak lennének-e tesztelõ keresztezésre a domináns tulajdonságú egyedek is?
c) Alkalmas lenne-e tesztelése az önbeporzás eredménye?
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2. Egy kísérletben a kutatók szarvas és szarvatlan marhákat kereszteztek egymással. Az utódok egyöntetûen
szarvatlanok lettek. Az F1 egyedekkel az alábbi keresztezéseket végezték el:

keresztezés utódok

F1 szarvatlan × P szarvatlan 21 szarvatlan

F1 szarvatlan × F1 szarvatlan 19 szarvatlan 6 szarvalt

F1 szarvatlan × P szarvalt 10 szarvatlan 11 szarvalt

Milyen öröklésmenet ez? Írjuk fel a genotípusokat! Mi az oka, hogy az utódok nem követik pontosan a 3:1 és
1:1 arányt?

3. AB Rh+ férfi és 0 Rh– nõ házasságából milyen vércsoportú gyermekek születhetnek?

4. Charlie Chaplint, a híres filmcsillagot egy kaliforniai bíróság 1945-ben egy gyermek atyjának minõsítette. A bí-
róság 100 000 dollár perköltség és gyermektartás kifizetésére kötelezte Chaplint. A gyermek vércsoportja B
volt, anyjáé A, Chapliné pedig 0. Mi a véleménye a bíróság genetikai szakértelmérõl? (Rédei nyomán)

5. Az ábrán látható családfa egy súlyos szellemi visszamaradottságot okozó öröklõdõ betegség, a fenilketonuria
elõfordulásait mutatja egy családban. � = egészséges; � = beteg egyén.

1� �2

3� �4 5� �6

7� �8 9� �10

a) Milyen öröklésmenetet mutat a fenilketonuria? Mi bizonyítja ezt?
b) Kik a homo- és kik a hereterozigóták? Van-e olyan személy, akinek a családfa alapján nem ítélhetõ meg a ge-

notípusa?
c) Ha a 10. számmal jelölt hölgy feleségül megy egy egészséges, e jellegre nézve heterozigóta férfihoz, milyen

eséllyel lesz fenilketonuriás születendõ gyermekük?

6. a) Toulouse-Loutrec egészséges unokatestvérek házasságából született. Magyarázzuk meg, miért növelte ez a
betegség megjelenésének esélyét!

b) Tegyük fel, hogy a szülõk házasságuk elõtt genetikai tanácsadóhoz fordulnak, aki megállapítja genotípusu-
kat. Milyen volt ez, feltételezve, hogy a tünetcsoportot egyetlen gén recesszív allélja okozza? Milyen eséllyel
születhetett gyermekük ezzel a tünetcsoporttal?

c) Hogyan döntenénk a szülõk helyében a genetikai tanácsadás után?

7. A Hawaii-vadlúd (néjnéj) természetes populációja szinte teljesen kipusztult a XX. század elejére. A néjnéjt
1918-ban kezdte tenyészteni egy telepes. A faj tervszerû megmentéséhez csak 1949–50-ben kezdtek hozzá az
amerikaiak és az angolok. Már 1963-ban 93 állatot telepítettek vissza az angliai Glouchestershire-bõl eredeti
élõhelyére. Ma háromszáznál több néjnéj él szabadon Hawaii két szigetén.



1.3. A mennyiségi jellegek öröklése

1.3.1. Galton eredményei

Az élõlények számos tulajdonsága – például az emberek testmagassága
vagy testsúlya, a tehenek tejhozama, a búza termésmennyisége – látszólag
nem követi a Mendel-szabályokat, hanem folytonos eloszlást mutat.

E tulajdonságok vizsgálatával – néhány korábbi próbálkozás után –
Francis Galton angol biológus foglalkozott részletesebben. Módszere
annyiban hasonlít Mendeléhez, hogy õ is nagyon sok esetet vizsgált, és
ezekbõl valószínûségi jellegû törvényeket vezetett le.

Galton ehhez hasonló módszerekkel több más tulajdonságot is vizsgált,
például az ujjlenyomatot vagy az értelmi képességeket.

Az ilyen jellegek elemzését megnehezíti, hogy erõsen függnek a környe-
zettõl. Így például – függetlenül az öröklött adottságoktól – a jó termõföld
növeli a búza termésátlagát, a rossz pedig csökkenti. E hatások azonban
nem öröklõdnek, így az elemzés elõtt ki kell deríteni, hogy milyen eloszlá-
sok vezethetõk vissza a környezet változatosságára, s melyeknek van örök-
lött alapjuk (a genetikát ez utóbbi érdekli). Ez két módon dönthetõ el. Vagy
azonos körülmények között kell vizsgálni a különbözõ egyedeket, vagy kü-
lönbözõ körülmények között az azonosakat. Maga Galton az utóbbi utat
követte az ikrekrõl írott tanulmányában. Az egypetéjû ikrek ugyanis geneti-
kailag (szinte) azonosak, így különbségeik eltérõ körülményekre, életút-
jukra vezethetõk vissza (például táplálkozás, éghajlat, foglalkozás, de elté-
rések lehetnek akár már a méhen belüli fejlõdésükben is). Ha az ikerpár
két tagja különbözõ környezetben él, megfigyelhetõ, hogy mely tulajdonsá-
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FOLYTONOS ELOSZLÁS

„Képzeljük el, hogy egymillió ember egymás után háttal odaáll egy megfelelõen magas deszkához, olyan-
formán, hogy testmagasságát a deszkán egy ponttal meg lehessen jelölni. A deszka ezután a mellékelt diag-
ramhoz hasonló képet fog mutatni. Az átlagos magasság az a vonal, ami a pontokat két egyenlõ részre osztja,
és – a feltételezett esetben – ez hatvanhat hüvelyknek fel meg. Amint látható, a pontok olyan szabályosan osz-
lanak meg a diagram két oldalán, hogy a diagram alsó fele a felsõnek majdnem tökéletes tükörképe.

Számoljunk meg most fentrõl lefele száz pontot, és húzzunk oda egy vonalat! Feltételezésünk szerint ez a
vonal megfelel a hetvennyolc hüvelyk magasságnak. Ennek a két vonalnak és a középértéktõl való eltérés tör-
vényének ismeretében nagy biztonsággal ismét felírható a deszkán levõ teljes pontrendszer.”

Francis Galton: Az öröklõdõ tehetség (1869)

11. ábra. Az emberi testmagasság eloszlási görbéje
Egy amerikai egyetem (Connecticut) hallgatóit testmagasságuk szerint sorba állították oly
módon, hogy a nagyjából azonos testmagasságúak azonos sorokba kerüljenek. A sorok
magasságátlagának különbsége mindig 1 hüvelyk (2,54 cm) volt.

12. ábra. Sir Francis Galton
(1822–1911) angol biológus
Charles Darwin unokatestvére, a biometria
(számszerû biológia) egyik megteremtõje.
Széles látókörû, fantáziadús kutató volt, ér-
deklõdésének elõterében az emberi tulaj-
donságok álltak (humángenetika). Ismer-
tebb könyvei: Az öröklõdõ tehetség, Az ikrek
eredete, Ujjlenyomatok és még 233 publi-
kált munka.

KÖRNYEZETI HATÁSOK

→ a szelekció hatása a mennyiségi jellegek
eloszlására XXVII.3.2.1.

→ modifikációk XXIII.3.3.4.



gokat befolyásolt erõsen a környezet, s melyeket nem. A gondos vizsgála-
tok azt mutatták, hogy a mennyiségi jellegek akkor is a tapasztalt folytonos
eloszlást mutatják, ha a környezet azonos. A jelenségnek tehát genetikai
alapja van.

A testmagasság példáján: megjósolható-e a szülõk adatainak ismereté-
ben a gyermekek várható testmagassága? Galton – nagyon sok esetet ele-
mezve – rájött, hogy ez a két szülõé között van, de nem pontosan azok
számtani középértéke. Minél jobban eltér ugyanis a „szülõi közép” (a két
szülõ testmagasságának átlaga) az egész populációra jellemzõ átlagmagas-
ságtól, annál erõteljesebben érvényesül a „visszatérés a középhez” tenden-
ciája. Mintha egy láthatatlan kéz igyekezne visszatéríteni az átlagtól túlsá-
gosan eltérõ értékeket.

Galton a jelenségre egységes elmélet formájában is választ adott (az
öröklés „gyökér”-elmélete). Eszerint minden (mennyiségi) tulajdonságot
számtalan apró részecske vagy „csírácska” (gemmula) határoz meg, ame-
lyeket felerészben apjától, felerészben anyjától kap a gyermek. Ez termé-
szetesen igaz a két szülõre is, így azok saját szüleikkel genetikailag szintén
felerészben azonosak. A nagyszülõ és unoka közti hasonlóság viszont már
csak 1/4, a dédszülõvel való csak 1/8 stb. Annak mértékét, hogy két tetszõ-
legesen kiválasztott ember öröklõdõ tulajdonságaiban mennyire hasonlít
egymásra, ezek szerint rokonsági fokuk határozza meg. A szülõi hatás a
legfontosabb, de figyelembe kell venni a nagyszülõk, dédszülõk tulajdonsá-
gait is. A családfa elemzése egy idõ után követhetetlenné válik, de ez fölös-
leges is, hiszen a populáció egésze közös származású, így távoli rokonnak
tekinthetõ.

1.3.2. A mendelisták és a biométerek vitája – szintézis

Galton elmélete – amelyet számos kiváló matematikus és biológus fejlesz-
tett tovább – látszólag ellentétben állt Mendel szabályaival. Ez az ellentét
termékeny tudományos vitává terebélyesedett a két „tábor”: a mendelisták
(Mendel követõi) és a biométerek (Galton követõi) között. A vita vége az
lett, hogy kiderült: látszatellentétrõl van szó. Mendel olyan tulajdonságo-
kat választott, amelyeket mindössze egy-egy gén két-két allélja határoz
meg. Galton viszont olyanokat, amelyeket sok gén kölcsönhatása befolyá-
sol. Ezeket poligénes jellegeknek nevezik. E gének hatása többnyire össze-
adódik (additívak). A mennyiségi jellegek tehát sok génre kiterjedõ génköl-
csönhatás következményei.

A mendeli és a galtoni öröklés közti összefüggést azok az esetek mutat-
ják, amelyekben már elég sok gén hat ahhoz, hogy a tulajdonságok eloszlá-
sának haranggörbe alakja kirajzolódjék, ugyanakkor még elég kevés ah-
hoz, hogy Mendel módszerével elemezhetõ legyen.
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„VISSZATÉRÉS A KÖZÉPHEZ”

← a „láthatatlan kéz” G. Vicónál XIX.1.3.

← „értelemcsírák” (Augustinus) V.3.1.

→ az önzetlen viselkedés rokonszelekciós
modellje XXVII.4.2.3.

→ „mitokondriális Éva” XXVII.2.2.5.

LÁTSZÓLAGOS ELLENTÉT

POLIGÉNES JELLEGEK

← génkölcsönhatás XXIII.1.2.4.

Példa�
A kukoricacsõben a szemek száma öröklõdõ tulajdonság. Legkevesebb 8 szem, legföljebb 20 szem lehet egy sorban. Ha homozigóta
8 szemsoros és 20 szemsoros példányokat keresztezünk, az F1 nemzedék csupa 14 szemsoros heterozigótából fog állni. Az F2 nemzedék-
ben pedig a következõ eloszlást kapjuk:

Fenotípus (szemek száma egy sorban) 8 10 12 14 16 18 20

Gyakoriság 64 egyedbõl 1 6 15 20 15 6 1

Megoldást kínál, ha feltételezzük, hogy a szemek számát három gén két-két allélja határozza meg, oly módon, hogy bármelyik gén „domi-
náns” allélváltozata kettõvel növeli a szemek számát a sorban a „recesszívhez” képest. (Valójában nem domináns-recesszív az öröklésme-
net, de az elnevezések így egyszerûbbek.) Ha a homozigóta „recesszív” változat (aa bb cc) 8 szemet eredményez, úgy a tisztán homozigóta



1.3.3. A hajlam öröklõdésének küszöbmodellje

Sok emberi betegség elõfordulási valószínûsége nagyobb egy családon belül,
mint az átlagos gyakoriság, ugyanakkor azonban nem követi sem az egysze-
rû mendeli, sem a mennyiségi jellegek galtoni modelljét. Átmeneti formáik
gyakran nincsenek: vagy megjelennek, vagy nem. A magyar nyelv találóan
hajlamnak nevezi a valószínûséget növelõ belsõ, genetikai tényezõt. Öröklõ-
dõ hajlamú betegségek például a szájpad nyitottsága: a farkastorok, a csípõ-
ficam, a szívinfarktus, a gyomorfekély, a depresszió, a skizofrénia. A kör-
nyezet is erõsen befolyásolhatja, hogy egy-egy genotípus ténylegesen megjele-
nik-e a fenotípusban is, és ha igen, milyen mértékben. (A genetikusok
áthatolásnak vagy penetranciának nevezik ennek mértékét.)

A hajlamok öröklésének magyarázatára több genetikus úgynevezett kü-
szöbmodellt alkotott. Feltételezésük szerint az ilyen betegséget gének so-
kaságának összeadódó hatása hozza létre, de úgy, hogy a fenotípusban
csak bizonyos számú hibás allél együttes meglétekor jelenik meg. A hibás
allélok mennyiségének tehát el kell érnie egy küszöbértéket ahhoz, hogy a
„hajlam” megnyilvánuljon.

XXIII. 1.3. A mennyiségi jellegek öröklése 165

„domináns” (AA BB CC) valóban 12-vel több szemet, azaz 20-at tartalmaz soronként. Az F1 nemzedék tagjai mindhárom génre nézve
heterozigóták: Aa Bb Cc , így a tisztán recesszív 8 szemhez 6 járul hozzá, azaz a szemek száma 14 lesz. Az F2 nemzedék eloszlását bemuta-
tó Punnett-tábla felírható, figyelembe véve, hogy e jellegre nézve mindegyik F1-beli egyed nyolcféle ivarsejtet azonos eséllyel hozhat létre.

13. ábra. A poligénes öröklés modellje 2, 3 és 4 allélpár esetén
Balra: Két allélpár esetén 1:4:6:4:1 a fenotípus-eloszlás. Középen: Három allélpár esetén 1:6:15:20:15:6:1 eloszlást kapunk. Jobbra: négy
allélpárt feltételezve 1:8:28:56:70:56:28:8:1 a típusok aránya. Elég az allélpárok számát hatra növelni ahhoz, hogy – környezeti hatásokkal
kiegészítve – teljesen folytonos megoszlást kapjunk.

HAJLAMOK ÖRÖKLÉSE

← szívinfarktus X.4.3.

← gyomorfekély XVIII.5.3.

← depresszió XVII.3.1.

KÜSZÖBMODELL

← mennyiség és minõség (Hegel, Marx)
XIX.1.4–5.

Példa �
A „farkastorok” ritka genetikai rendellenesség. Normális magzati fejlõdés során a szájboltozat két oldaláról indul növekedésnek a leendõ száj-
pad két oldala, s ha ezek összeérnek, a szájpad zárul. Ha a záródás nem következik be, rés marad rajta, kialakul a „farkastorok”. Egerekben
– ahol pontosan nyomon követték e betegség létrejöttét – a záródás a magzati élet 10–16. napja között következik be. A geno- és fenotípusok el-
oszlását a 14. ábra mutatja.
Magyarázat
A szájpad záródásának üteme mennyiségi jelleg, Gauss-féle eloszlást (haranggörbét) mutat, melynek maximuma (egerekben) kb. a 13. napnál
van. Azon ritka genotípusok esetén, ahol a záródás idõpontja a 18. napon túli lenne, már nem alakulhat ki zárt szájpad, mert közben a fej egé-
sze gyors növekedésnek indul, a szájboltozat szélei eltávolodnak egymástól. A 18. napos záródás, illetve az ezt meghatározó genotípus tehát a
farkastorok létrejöttének küszöbe: ez alatt egyáltalán nincs, e fölött mindig megjelenik.



A mennyiségi jellegek öröklõdésének kutatói (biométerek) számszerûen
jellemezhetõ tulajdonságokkal foglalkoztak (Galton). Ezek látszólag
nem követik a Mendel-szabályokat, valójában sok gén kölcsönhatásával
magyarázhatók (poligének, additív hatás). Megnyilvánulásukat a kör-
nyezet is erõsen befolyásolja.

Bizonyos betegségek hajlama öröklõdik. Ezek hátterében sokszor szin-
tén poligének állnak, de gyakran úgy, hogy a fenotípusban csak bizonyos
számú hibás allél együttes meglétekor jelennek meg (küszöbmodell).
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14. ábra. A szájpadzáródás utolsó
fázisának idõbeli megoszlása
nagyszámú egérmagzatban
A genotípusok megoszlása folytonos. A szü-
letés utáni fenotípus azonban csak kétféle
lehet: sok ép és néhány szájpadhasadásos
egér figyelhetõ meg. (Czeizel nyomán)

esetszám

genotípus

30

20

10

küszöb

fenotípus

2 normál
szájpad

4 6 8 10 12 14 16 18 20 nap szájpad-
hasadék

Kérdések, problémák

1. Mi az összefüggés a poligénes öröklés és a génkölcsönhatás (pleiotrópia) között?

2. Írjuk fel a kukoricaszemek számára vonatkozó Punnett-táblát az F2 nemzedékre! Az adatokat az 1.3.2. fejezet
példája tartalmazza.

3. Nagy Frigyes gárdája csupa magas legénybõl állt. A különc uralkodó elõírta a gárda tagjainak, hogy csak magas ter-
metû hajadonokkal köthetnek házasságot. Így kívánta elérni, hogy utódaik – udvara büszkeségére – minden addigit
meghaladó magasságúak legyenek. Galton eredményeinek ismeretében sikerülhetett-e Nagy Frigyes terve?

4. Fekete és fehér bõrû emberek házasságából átmeneti (közepesen sötét) bõrszínû mulatt emberek születnek.
Mulattok egymás közti házasságából – sok eset elemzése alapján – az alábbi fenotípusok és arányok várhatók:
sötét (1) – sötét mulatt (4) – közepesen sötét mulatt (6) – halvány mulatt (4) – fehér (1).
a) Milyen típusú öröklésmenetet mutat az emberi bõr színe? Hány gén határozhatja meg? Mi az egyes

fenotípusokra jellemzõ genotípus?
b) Milyen gyermekek milyen arányban várhatók egy közepesen sötét bõrszínû mulatt és egy fehér ember házasságából?

5. Beltenyésztett (homozigóta) egerek között ismert a hosszú farkú (100 mm) és a rövid farkú (50 mm) változat.
Ha ezeket keresztezik egymással, utódaik egyöntetûen köztes (75 mm) farokméretûek lesznek.
a) Mi lenne a legegyszerûbb genetikai formula pusztán e tapasztalat értelmezésére?
b) F1-beli egereket egymás között keresztezve az alábbi formákat kapták az F2 nemzedékben:

farokhossz(mm): 50 62 75 88 100
egyedszám (db): 5 20 30 20 5
Hogyan magyarázható legegyszerûbben ez az eredmény?

c) Mi az F2-beli egyedek valószínû genotípusa? (Perendy – H. Nagy nyomán)

Summa



2. Sejtszintû genetika

2.1. A kromószómák

2.1.1. A kapcsoltság

Egy keresztezési kísérletben a kukoricaszem színét és alakját vizsgálták a
már jól ismert mendeli módszerrel. A jellegekrõl ismert volt, hogy a sárga
szín domináns a színtelennel, a gömbölyû forma a ráncossal szemben. En-
nek alapján a kezdõ lépések:

P AABB × aabb
sárga színtelen

gömbölyû ráncos

F1 AaBb
sárga gömbölyû

Ha az F1 nemzedék tagjait homozigóta recesszív egyedekkel keresztez-
zük (tesztelõ keresztezés), akkor a következõ eloszlást várjuk:

AB Ab aB ab

ab AaBb 25%

sárga gömbölyû

Aabb 25%

sárga ráncos

aaBb 25%

színtelen gömbölyû

aabb 25%

színtelen ráncos

A tapasztalat ezzel szemben a következõ volt:

Fenotípus sárga gömbölyû sárga ráncos színtelen gömbölyû színtelen ráncos

Genotípus AaBb Aabb aaBb aabb

Várt % 25 25 25 25

Tapasztalt % 48 2 2 48

Úgy látszik, Mendel 3. szabálya itt nem érvényes, hiszen szinte kizárólag
(48–48%-ban) csak a szülõi tulajdonságok jelentek meg, ezek szabad kom-
binációi pedig nem (illetve alig). Ha elsõ megközelítésben eltekintünk a
2%-nyi új kombinációtól, akkor azt mondhatjuk, hogy az AB és az ab gének
nem váltak el egymástól, kapcsoltak voltak. A jelenség neve genetikai kap-
csoltság (linkage).

További vizsgálatok kiderítették, hogy nemcsak kettõ, hanem akár több
száz jelleg is mutathat ehhez hasonló öröklésmenetet. Az együtt öröklõdõ
jellegeket, illetve az ezeket meghatározó géneket kapcsoltsági csoportok-
nak nevezik.

A kapcsoltság ténye az öröklõdés anyagi hordozójára irányította a figyel-
met. Kell lennie valamilyen – talán látható – anyagi létezõnek, amelynek ré-
szei az együtt megjelenõ gének.
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15. ábra. Kapcsoltság a kukoricában
A bal oldali csövön a világos szín (szinte) min-
dig zsugorodott formával jár együtt, a sárga
szemek (a fotón sötétszürkék) gömbölydedek.
A másik csövön éppen fordított a helyzet.

← független öröklõdés XXIII.1.2.3.

→ rekombinációk XXIII.2.2.1.

KAPCSOLTSÁG

← Festetics eredményei XXIII.1.1.

KAPCSOLTSÁGI CSOPORTOK

→ mibõl vannak a gének? XXIII.3.2.



2.1.2. A kromoszómák felfedezése

Az öröklõdés eredményét leírták Mendel törvényei, mechanizmusáról, mód-
járól azonban nem mondtak semmit. Hogyan kerül az ivarsejtekbe a szülõk-
bõl származó információ? A XIX. század sok tudósa – köztük Darwin és
Haeckel is – sokáig elfogadhatónak vélt egy még az ókorból származó ötletet.
Eszerint a test minden része „képviseltetné magát” az ivarsejtekben, oly mó-
don, hogy a véráram útján apró „csírácskákat” küldene az ivarszervekbe.

Túl azon, hogy nehéz elképzelni egy ilyen mechanizmust, súlyos elvi ne-
hézség is fölmerült. Eszerint ugyanis a testi változásoknak tükrözõdniük
kellene az ivarsejtekben is. Például a sok edzés következtében megizmoso-
dott apának izmosabb fia kellene hogy szülessen, a rendszeresen levágott
farkú egerek utódainak rövidebb farokkal kellene világra jönniük. Ezt az
elképzelést – a szerzett tulajdonságok örökíthetõségét – azonban kísérleti
bizonyítékkal nem sikerült alátámasztani, így el kellett vetni. A szükséges
következtetést elsõként August Weismann német biológus vonta le csíra-
plazma-elméletében.

„Az elmélet, amelyet én a »csíraplazma folytonosságának« neveznék
el, a következõ feltételezésen nyugszik: az öröklõdés úgy jön létre, hogy
egy adott kémiai szerkezetû és különleges molekuláris felépítésû anyag
nemzedékrõl nemzedékre terjed tovább. Ezt az anyagot »csíraplazmá-
nak« nevezem, különleges, bonyolult finomszerkezetet tulajdonítok
neki, mely képessé teszi arra, hogy bonyolult szervezetté fejlessze ma-
gát. Megkísérlem az öröklõdést azzal magyarázni, hogy minden egyed-
fejlõdés során a szülõi petesejt specifikus csíraplazmájának egy része
nem az utódszervezet felépítésére használódik fel, hanem az új nemze-
dék csírasejtjeinek képzéséhez szolgál változatlanul maradó tartalék-
ként.”

August Weismann: A csíraplazma folytonossága (1885)

Weismann szerint a környezeti hatások befolyásolják ugyan az egész
szervezet – s benne a sejtplazma – állapotát, az öröklõdés hordozója, a csí-
raplazma azonban soha nem alkalmazkodik környezetéhez, hanem saját
törvényeit követi. E törvények megnyilvánulásai a Mendel-szabályok. (Ezt
csak mi tesszük hozzá, utólag, hiszen Mendel eredményeit ekkor éppen a
feledés homálya borította.)

Hol található a „csíraplazma”? A válaszadásban a mind jobb felbontóké-
pességû mikroszkópok segítettek. A XIX. század elsõ felében fedezték fel a
sejtmagot (1833, Robert Brown), s hamarosan megállapították, hogy a bak-
tériumok és kékmoszatok kivételével minden élõ, osztódóképes sejt része.
Amikor – már a XX. században – finom kísérleti eszközökkel kiemelték a
magot a sejtbõl, akkor az elvesztette osztódóképességét, és hamarosan el-
pusztult. Ha viszont egy mag nélküli sejtplazmába másik sejtmagot juttat-
tak, akkor az osztódásnak induló új sejtek az új magra jellemzõ sajátságo-
kat mutatták! Az örökítõanyag tehát a sejtmagban található.

Vajon az egész mag vagy annak valamely része felelõs a jelenségekért?
A XIX. század végén több kutató (Fleming, Hofmeister, Stasburger) jól fes-
tõdõ testeket fedezett fel a sejtekben, amelyeket kromoszómáknak nevez-
tek el (kromosz gör. = színes; szóma gör. = test). Csak a kettéosztódás
idõszakában láthatók, akkor viszont számuk a fajra jellemzõ állandó
(Strasburger, 1873). Ez azt jelenti, hogy egy adott faj minden egyedében és
minden egyed minden testi sejtjében ugyanannyi kromoszóma van. A kro-
moszómák alakja és nagysága eltér egymástól. Egy különleges festési tech-
nikával (sávozás) pontosan azonosíthatóak.
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→ Lamarck elképzelése az evolúcióról
XXVII.1.2.3.

← sejtmag XIII.4.3.

BIZONYÍTÓ KÍSÉRLETEK

→ klónozás XXIII.3.5.

KROMOSZÓMÁK

16. ábra. August Weismann
(1834–1914) német biológus
A freiburgi egyetemen tanított, kísérleti
úton cáfolta a szerzett tulajdonságok örö-
kíthetõségét. Az öröklõdés hordozójaként
önálló örökítõanyagot, „csíraplazmát” téte-
lezett fel (1885). Mint késõbb kiderült, ez az
elmélet helytálló, ha a csíraplazmát a kro-
moszómákkal azonosítjuk.



A kutatók csakhamar elfogadták azt az elképzelést, hogy a gének a kro-
moszómák részei, s összességük alkotja azt az örökítõanyagot, amelyet

Weismann „csíraplazmá”-nak
nevezett el. Ezt a föltevést alátá-
masztotta a kromoszómáknak
a Mendel-szabályokkal egyezõ
száma és viselkedése. Mendel
modelljével összhangban az ál-
latok és a hajtásos növények
testi sejtjei (általában) páros
számú kromoszómát tartal-
maznak (diploidok); az ivarsej-
tek viszont ennek csak a felét
(haploidok). Megfigyelhetõ az

is, hogy a diploid sejtek kromoszómái párokba rendezhetõk. Ezek az úgy-
nevezett homológ kromoszómapárok azonos alakúak és nagyságúak, sá-
vozottságuk is megegyezik. Jó okunk van tehát feltételezni, hogy megfelelõ
helyeiken egyazon gén alléljait hordozzák.

A kromoszómák száma megegyezik a kapcsolódási csoportok számával.
Ennek alapján legegyszerûbb úgy elképzelni a kromoszómákat, hogy ben-
nük az azonos kapcsolódási csoportba tartozó gének összefûzött gyöngy-
sorai futnak végig.

A kromoszómák finomabb felépítése attól is függ, hogy a sejt életének
melyik fázisában pillantottuk meg õket. Az osztódószövetekben az osztó-
dási és a nyugalmi szakasz váltogatja egymást: ez a sejtosztódási ciklus.

A kromoszómák fénymikro-
szkóppal csak az osztódási
szakaszban láthatóak. Az osz-
tódás megindulásakor két,
egymáshoz szorosan tapadó
szál, kromatida figyelhetõ
meg (kétkromatidás állapot).
Az osztódás végén ebbõl az
utódsejtekben csak egy-egy
marad (egykromatidás álla-
pot). Minden kromoszómán
megfigyelhetõ egy befûzõdési
pont vagy tapadási hely, mely
a húzófonalak megkötésére
szolgál.
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17. ábra. Kísérletek a sejtmag örökítõ
szerepének bizonyítására
A két egysejtû moszatfaj (Acetabularia) kö-
zül az egyiknek (A faj) durvábban osztott, a
másiknak (B faj) finomabban tagolt kalapja
van. A kalapot levágva a kalap regeneráló-
dik. Ha azonban az A fajba a B faj sejtmag-
ját juttatják, a kalap levágása után a B-re
jellemzõ kalap jelenik meg. A kalap jellegze-
tességeit tehát nem a sejt egésze, hanem
csak a sejtmag szabja meg.

19. ábra. A sejtciklus mitózis során
Sötéttel jelöltük a „nyugalmi fázis”-t, mely
valójában a gének aktív mûködésének idõ-
szaka. Ezen belül a G1 és G2 szakaszban
csak RNS- (és fehérje-) szintézis zajlik, az S
szakaszban emellett DNS-szintézis is: ek-
kor duplázódik meg a genetikai állomány.
A kromoszómák csak az osztódás szaka-
szában válnak láthatóvá, mert ekkor tömö-
rülnek össze.

A B

B A

Néhány élõlény kromoszómaszáma (testi sejtek)
Bélgilisztafaj 2
Muslica (Drosophila) 8
Cukorrépa 18
Lóbab 12
Bab 22
Mezei tücsök hím 29, nõstény 30
Macska 38
Makákó (Rhesus) majom 42
Ember 46
Csimpánz 48
Gyapjaslepke 62
Gõte (Triturus viridescens) 222
Kígyónyelvpáfrány kb. 1260

18. ábra. Emberi kariogram, azaz a
kromoszómák párba rendezett sora
Az egyes kromoszómák megfelelõ eljárással meg-
festhetõk: a sávok a homológ párok azonos szaka-
szait jelölik.
Lent külön kiemelve az X és Y vagy (or) az X és X iva-
ri kromoszómák.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

181716151413121110

XX

or

Y

X22212019

osztódás

G1

G2

S



2.1.3. A mitózis

A megfigyelések szerint az osztó-
dások leggyakoribb típusában a
kromoszómaszám változatlan ma-
rad: ha a kiindulási sejt diploid
volt, két diploid, ha pedig haploid
volt, két haploid sejt keletkezik.
Ezt számtartó osztódásnak vagy
mitózisnak nevezik. Fázisai az áb-
rán láthatók.

2.1.4. A meiózis

Az osztódás egy különleges típusa diploid sejtekbõl haploid sejteket hoz
létre, ezért számfelezõ osztódásnak is nevezik. Ez a meiózis.

A meiózis módja jól magyarázza a kapcsoltság tényét például a kukori-
cakeresztezési kísérletben, ha feltételezzük, hogy az A és B gén ugyanazon
a kromoszómán van (a 2% új kombinációtól továbbra is eltekintünk).

Jelen tudásunk szerint semmi nem szabja meg, hogy a homológ kromo-
szómapár melyik tagja melyik új sejtbe kerüljön a meiózis során. Az esély
50-50%-os, a véletlen dönt. Mivel ez minden homológ párra igaz, a kromo-
szómák minden lehetséges kombinációja megjelenhet az utód (ivar)sejtek-
ben. Más szóval: Mendel független kombinálódásra vonatkozó szabálya va-
lójában nem a génekre, hanem a kromoszómákra érvényes. Két gén csak
akkor kombinálódik teljesen függetlenül, ha más (nem homológ) kromo-
szómán van.
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20. ábra. A mitózis fázisai (Alexander
Fleming rajza)
a–d: A kétkromatidás kromoszómák látha-
tóvá válnak. A kromoszómák genetikai
anyaga tehát – külön-külön – már korábban,
a nyugalmi szakasz során megkettõzõdött.
e: A sejtközpont kettéosztódik, és a sejt két
ellentétes pólusához vándorol. f–g: A meg-
kettõzõdött kromoszómák rendezõdnek a
sejt egyenlítõi síkjába. h–l: A két sejtköz-
pontból húzófonalak indulnak ki, amelyek a
kromoszómák meghatározott pontjaihoz ta-
padnak, és összehúzódva szétválasztják egy-
mástól a kromatidákat.
A továbbiakban a sejtmembrán befûzõdik,
és kialakul a két új maghártya, majd a két
utódsejt. A következõ nyugalmi szakasz so-
rán a kromoszómák széttekerednek, így
fénymikroszkópban láthatatlanná válnak.
Ha az utódsejt is osztódni fog, a nyugalmi
szakaszban hosszabb-rövidebb idõ múlva
lezajlik a megkettõzõdés, így a kiindulási
sejttel teljesen azonos két új sejt jött létre.

21. ábra. A meiózis lépései
(Fridvalszky Lóránt felvételei)
A kiindulási helyzet a mitózissal azonos, de
most a homológ kromoszómapárok tapad-
nak össze és állnak be a sejt egyenlítõi síkjá-
ba. A húzófonalak ezeket választják szét.
Két különbözõ utódsejt keletkezik, melyek
mindegyikében a homológ kromoszóma-
párnak csak egyik – de még kétkromatidás
– tagja van jelen. Ez az állapot látható az
elsõ fényképen. A következõ lépésben ezek
válnak szét a mitózisra jellemzõ módon. Vé-
gül négy haploid sejt jött létre (második
fénykép). Ezek vagy ivarsejtek, vagy az egye-
sülés elõtt még több-kevesebb mitózissal
osztódnak. Elõbbi az állatokra (és az em-
berre), utóbbi a növényekre jellemzõ.

← független kombinálódás XXIII.1.2.3.

→ szerepe az ivaros szaporodásban
XXIV.1.

a b c
d

e
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g

h
i j

k
l



2.2. A kromoszómák változásai

2.2.1. A rekombináció és a genetikai térképezés

A kromoszómák léte és a meiózis módjának megismerése nem adott vá-
laszt arra a kérdésre, hogy – ha egyszer kapcsoltak – hogyan jelenhettek
meg az elõzõ fejezetben leírt keresztezésben a és b gének Aabb és aaBb
kombinációi. Nem elszigetelt jelenségrõl van szó, mert szinte az összes
kapcsolt gén esetében megjelennek kisebb-nagyobb százalékban ilyen,
rekombinánsnak nevezett egyedek.

A választ a meiózis részletesebb vizsgálata adta meg. A szorosan összeta-
padt homológ kromoszómapárok néha eltörnek, és az egymásnak megfele-
lõ (homológ) kromoszómarészek kicserélõdhetnek. A folyamat neve átke-
resztezõdés (crossing over).
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← rekombinánsok XXIII.2.1.1.

ÁTKERESZTEZÕDÉS

22. ábra. A meiózis elsõ szakaszának szemléltetése
Baloldalt a négy kromoszómapár tagjai a meiózis megkezdõdése elõtt. Sötét színnel és
nagybetûkkel (A, B, D, E) jelöltük az apai, világos színnel és kisbetûkkel (a, b, d, e) az anyai
eredetû kromoszómákat.
Jobbra: A véletlenszerû megoszlásban összetapadt homológ kromoszómapárok a sejt
egyenlítõi síkjába rendezõdnek. A sejtközpontok (sötét körök) húzófonalaikkal már kap-
csolódtak a kromoszómákhoz. Ezen osztódás eredményeként négy haploid sejt jön létre:
kettõbe az aBde; kettõbe pedig az AbDE kromoszómák kerülnek.

A a A

D
e

b

E d

B

a

B b

d D

e E

A B

A B

a b

a b

ba

ba

BA

BA

ba

Ba

bA

BA

23. ábra. Az átkeresztezõdés és következménye
Fent: a kromoszómapár két tagja (mindkettõ kétkromatidás
állapotban).
Lent balra: az A és a B gének között törés és átkeresztezõdés.
Lent jobbra: az átkeresztezõdés következtében létrejött
négyféle ivarsejt-kromoszóma.

Példa�
Hányféle ivarsejt jöhet létre két kromoszóma esetén? Három kromoszóma esetén? Adjuk meg a lehetõségek számát tetszõleges számú (n)
kromoszóma esetére! Hányféle ivarsejtet termelhet egy macska?

Megoldás
Két kromoszóma négyféleképpen rendezõdhet (AB, Ab, aB és ab). Három kromoszóma nyolcféleképpen (ABC, ABc, AbC, aBC, Abc, abC,
aBc, abc). Általánosan: 2n variáció lehetséges. A macska kromoszómaszáma 38 (táblázat a 171. oldalon), így 238-féle ivarsejtet termelhet.
(A rekombinációk valójában emelik a lehetõségek számát, lásd 2.2.1. fejezet.)



Thomas Hunt Morgan amerikai genetikus ér-
deme az, hogy fölismerte: az átkeresztezõdés
következtében létrejött rekombináns egyedek
gyakorisága egyenesen arányos a vizsgált két
gén távolságával a kromoszómán. Minél távo-
labbi két gén, annál nagyobb az esélye, hogy
éppen közöttük törik el a kromoszóma. E föl-
ismerést a géntérképezésben hasznosítják.
Két gén közti távolság jellemzésére az ún.
Morgan-egységet használják, amely 1% re-
kombinánsgyakoriságot jelent.

A rekombinációs géntérképezési módszerrel kapcsolatban föltehetõ el-
lenvetéseket Morgan is jól látta:

2.2.2. Kromoszóma-rendellenességek

A meiózis normális menetében bekövetkezõ zavarok kromoszóma-rendel-
lenességekhez, kromoszómamutációkhoz vezetnek. Ezek egyik típusa a
kromoszómák számát, a másik szerkezetüket változtatja meg.

A kromoszómaszám megváltozása gyakran úgy jön létre, hogy a meiózis
során a homológ pár mindkét tagja ugyanabba a sejtbe jut (a másikból te-
hát ez a kromoszóma hiányozni fog). Ha ez ivari kromoszóma, a hatás álta-
lában meddõség, szellemi visszamaradottság, mindkét X hiánya életképte-
len (letális) kombináció. A lehetõségeket a táblázat foglalja össze.

petesejt

hímivarsejt

nincs X XX

nincs
sem X, sem Y

–
(letális)

X
Turner-tünetcsoport

(meddõ nõ)

XX
egészséges nõ

X X
Turner-tünetcsoport

(meddõ nõ)

XX
egészséges nõ

XXX
Poli-X nõ
(szellemi

fogyatékos)

Y Y
(letális)

XY
egészséges férfi

XXY
Klinefelter-

tünetcsoportú férfi
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24. ábra. Thomas Hunt Morgan
(1866–1945) amerikai genetikus
Gazdag gyároscsaládban született az ameri-
kai Kentucky államban. A kiváló tehetségû
fiú korengedéllyel már húszéves korában
elvégezte az egyetemet. Európai útja során
megismerkedett Hans Drieschsel, akinek a
békapeték embrionális fejlõdésével kapcso-
latos kísérletei fölkeltették érdeklõdését a
genetika iránt. Híres kísérleteit 1904-tõl a
New York-i Columbia Egyetem biológiapro-
fesszoraként végezte. Kedvenc kísérleti álla-
tai a gyümölcslegyek (muslicák) voltak, la-
boratóriumában minden polcot elborítot-
tak a muslicákkal teli üvegek.

KROMOSZÓMAMUTÁCIÓ

→ kromoszomális nem meghatározása
XXIV.3.1.2.; 4.1.3.

„... Itt egy fenntartással kell élnünk, amellyel a genetikusok mindig is tisztában voltak. Feltételeztük, hogy a
géncsere valószínûsége a kromoszóma bármely pontján azonos. Ahogy azonban késõbb látni fogjuk, ez nincs
mindig pontosan így. A jelenség lényege egy vonat menetrendjével érzékeltethetõ. Az idõ, mely egy vonat szá-
mára szükséges két állomás közti távolság megtételéhez, az állomások közti távolság helyes, de nem éppen
pontos mértéke. Hisz a vonat általában különbözõ sebességekkel halad az egyes pontokon, és rövid várakozá-
sok is elõfordulhatnak – ezek mind arra vezetnek, hogy a két állomás közötti út megtételéhez szükséges idõ ne
legyen mindig e távolság pontos mértéke. Hasonlóan lehet a kromoszómatérképeken feltüntetett távolságok-
kal is. Ha a crossing over egyes szakaszokon gyakoribb, a térképeken jelzett távolságok csak megközelítõen
igazak.”

T. H. Morgan: Az öröklõdés genetikai alapjai (1920)



A testi kromoszómák is hiányozhatnak vagy lehetnek fölös számban.
A leggyakoribb ilyen rendellenesség a 21. számú kromoszóma háromszo-
ros száma (triszómiája), mely szellemi visszamaradottságot, fejlõdési hi-
bákat és a szem jellegzetes „mongolredõjét” okozza (Down-kór).

A fajra jellemzõ teljes kromoszómaállomány egész számú többszörözõ-
dése a poliploidia. Növényekben (harasztokban, zárvatermõkben) gyakori
jelenség, az állatvilágban ritka. A poliploid növények gyakran elõnyös tulaj-
donságúak az eredeti változathoz képest, például jobban tûrik a szélsõsé-
ges környezeti változásokat, vagy nagyobb a terméshozamuk. Ezért sok
termesztett növényünk (például a búza) poliploid. A növénynemesítésben
tervszerû módon alkalmazzák e változást.

A kromoszómák szerkezetét megváltoztató mutációk törésekre és újra-
egyesülésekre vezethetõk vissza. A törés következménye nem csak átkereszte-
zõdés lehet (ha a homológ párok megfelelõ szakaszai kerülnek egymás helyé-
re). A kromoszómáról egyszerûen letörhet egy darab, s az vagy elvész, vagy
más helyre tapad, vagy önálló töredékként létezik tovább. Emberben több
ilyen rendellenesség ismert, melyek általában súlyos fejlõdési zavarokat, rá-
kos daganatképzõdést (retinoblasztóma) és korai halált okoznak.

A gének anyagi hordozói a kromoszómák.
A kromoszómák száma fajra jellemzõ állandó, megegyezik a kap-

csoltsági csoportok számával. Eukarióta sejtek osztódásakor szigorú
szabályok szerint mitózissal vagy meiózissal jutnak a kromoszómák az
utódsejtekbe.

Mitózis során a kromoszómaszám változatlan marad (számtartó osz-
tódás), és a kromatidák válnak el egymástól. Meiózis során a kromoszó-
maszám felezõdik (számfelezõ osztódás), és elsõ lépésben a homológ
kromoszómapárok, másodikban a kromatidák válnak el egymástól.

A meiózis során elõfordulhat allélcsere (crossing over) is, amit a gén-
térképezés során hasznosítanak (Morgan).

Kérdések, problémák
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DAWN-KÓR

POLIPLOIDA

→ génmegkettõzés elõnyei XXIX.2.3.

SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK

→ baktériumplazmidok XXIV.3.5.

Summa

1. Létrejöhet-e mitózissal ivarsejt? Létrejöhet-e meiózissal testi sejt? (Részletesebben lásd a növények szaporodá-
sáról szóló részt a XXIV. fejezetben!)

2. a) Az emberben 23 pár kromoszóma van (s ezek mindegyikében akad különbözõ allél). Hányféle hímivarsejtet
termelhet egy férfi, illetve petesejtet egy nõ? (A rekombinációkat nem vesszük figyelembe.)

b) Mekkora az esélye annak, hogy az összes lehetõség közül éppen a megszületendõ gyermek genomja valósult
meg?

c) Mekkora az esélye annak (az egypetéjû ikreket leszámítva), hogy egymás után két, genetikailag egymással
megegyezõ gyermek szülessen ugyanattól a házaspártól?

3. VIII. Henrik angol király feleségeit vádolta azzal, hogy az õ hibájukból nem szültek „neki” fiúgyermeket. Igaza
lehetett-e a királynak?

4. A házi egér testi sejtjeiben 40 kromoszóma van.
a) Hány kromoszómát kapott apai ágról?
b) Hány autoszóma (nem ivari kromoszóma) van az egér ivarsejtjeiben?
c) Hány ivari kromoszóma van az egér petesejtjeiben, illetve testi sejtjeiben?
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5. Az ecetmuslicák ivarmeghatározása az emberéhez hasonló (X és Y ivari kromoszómák). A muslica élénk piros
szemszíne (vermilion, v) és görbült szárnya (c) recesszív jelleg a vad típussal szemben. Élénk piros szemszínû
nõstény és görbült szárnyú hím keresztezésébõl a következõ fenotípusú utódok származtak:
• a nõstények fele vad, fele görbült szárnyú,
• a hímek fele élénk piros szemû, fele élénk piros szemû és görbült szárnyú.
Milyen genotípusúak voltak a keresztezésben szereplõ nõstények, illetve hímek?

6. Egy macskaalomban 8 kiscica közül 3 cirmos és 2 sárga nõstény, valamint 2 sárga és 1 fekete kandúr volt.
Genotípusok: XbXo – cirmos; XbXb – fekete; XoXo – sárga nõstények; XbY – fekete; XoY – sárga kandúrok.
Milyen típusú öröklésmenet ez? Mi a szülõk geno- és fenotípusa?

7. Vessük össze az alábbi emberi tulajdonságok, illetve betegségek öröklését: Rh– vércsoport, AB0 vércsoport, al-
binizmus, fenilketonuria, polidaktylia (sokujjúság), Turner-tünetcsoport, vérzékenység, testsúly! Melyik
mennyiségi, melyik minõségi jelleg? Domonáns, recesszív vagy intermedier módon öröklõdnek? Egy génhez
vagy egy kromoszóma egészéhez köthetõk?

8. A rekombináció többnyire meiózis során lép föl, fölfedeztek azonban mitózissal létrejött rekombináns sejteket
is. Miért meglepõ ez a felfedezés? Mi a feltétele a mitotikus rekombinációnak?



3. Molekuláris genetika

3.1. Egy gén – egy enzim

A genetika Mendel óta a gének és fének közti kapcsolatokat kutatta. Ter-
mészetesen soha nem egy gén hat önmagában, hanem a teljes szervezet tu-
lajdonságai változnak aszerint, hogy az adott génnek melyik allélja van je-
len. Tehát nem „magát a gént”, hanem az allélváltozatok hatása közti kü-
lönbséget észleljük. Sematikusan:

Kérdés, hogy miért okoz az
egyik allél ilyen, a másik pedig
másféle tulajdonságot? Azt,
hogy az öröklõdés és az anyag-
csere egyes lépései között össze-
függés van, már a XIX. század
végén megsejtette és igazolta is
Archibald Garrod angol orvos.
A kísérleti bizonyítás azonban
csak jóval Mendel „újrafelfede-

zése” után vált lehetségessé (Beadle és Tatum 1958-ban kaptak Nobel-díjat
ezt igazoló kísérletsorozatukért). A szervezetet fölépítõ szerves molekulák
közül a XIX. század végén a fehérjék kerültek az érdeklõdés középpontjá-
ba, különösen akkor, amikor kiderült, hogy legtöbbjük enzim sajátságú,
azaz föl tud gyorsítani bizonyos kémiai reakciókat. A folyamat végterméke
aztán valamely tulajdonságot kölcsönöz az élõlénynek, például a fölszapo-
rodó pigmentanyag megadja a borsószem vagy az emberi szem színét.

A fehérjék tulajdonságait fõleg térszerkezetük szabja meg, az viszont
aminosavsorrendjüktõl függ. Az eredeti kérdés („Mi a kapcsolat a gén és a
fén között?”) ezért így finomodott: „Mi a kapcsolat a gén és az általa megha-
tározott enzim aminosavsorrendje között?”

Az „egy gén – egy enzim” elv azt mondja ki, hogy minden egyes enzim szinté-
ziséért egy-egy gén felelõs. A génváltozatok (allélok) közti különbséget azért
érzékeljük, mert az általuk meghatározott enzimek is különböznek. Ez az
elv szabta meg a molekuláris genetika fejlõdésének további irányát. Elmé-
leti fontosságán túl az orvoslás gyakorlatában is hamarosan szerepet ka-
pott. Az öröklött anyagcsere-betegségek egy része ugyanis gyógyítható vagy
elkerülhetõ, ha tudjuk, melyik enzim milyen mûködése hibás (25. ábra).
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→ az „önzõ gén” elmélet és kritikája
XXVII.5.1.

GÉNMÛKÖDÉS ÉS ANYAGCSERE

← Mendel „újrafelfedezése”

← a fehérjék szerkezete XII.8.3.

← szemünk színe XIV.1.8.

GÉN ÉS ENZIM

← a bõr felépítése XVIII.3.2.7.

← albinizmus XXIII.1.2.6.

← a trioxin hatása XXIII.2.1.3.

Gén

Allél1

Allél2

Fén1

Fén2

Aminosav-
sorrend2

Aminosav-
sorrend1

Allél2

Allél1

Gén

Fén1

Fén2

Az 1. enzim
tulajdonságai

A 2. enzim
tulajdonságai

örökítõanyag enzim (anyagcsereutak meghatározója) látható jelleg



A molekuláris genetika a géneket összetett anyagi egységeknek tekinti:
szerkezetüket és mûködésüket kutatja. Az „egy gén – egy enzim” elv sze-
rint minden egyes enzim szintéziséért egy-egy gén (allél) felelõs. Az
allélok hatásának különbségeit az általuk meghatározott fehérjék tulaj-
donságainak különbségével magyarázzuk. A fehérjék aminosavsorrend-
jét eszerint az allélok szerkezetének kell meghatároznia.

3.2. Az örökítõanyag

3.2.1. Fehérjék vagy nukleinsavak?

Miután bizonyossá vált, hogy a gének a kromoszómák részei, és így körül-
határolható anyagi egységek, fölmerült a kérdés: mibõl állnak? Amint az
atomfizika az atomok szerkezetét, úgy a molekuláris genetika a gének szer-
kezetét kezdte vizsgálni.

Milyen tulajdonságú anyag alkothatja a géneket (allélokat)? Schrödinger,
a kiváló atomfizikus, aki egy tanulmányában „kirándult” a biológia területé-
re is, a következõket jósolta:

Az örökítõanyag
a) óriásmolekula – így a szervezetre vonatkozó összes öröklõdõ infor-

mációt hordozni tudja;
b) stabil szerkezetû – így nemzedékek hosszú során át megmaradhat;
c) önmagát lemásolni (reprodukálni) képes – így az öröklõdés ténye

magyarázható;
d) különbözõ alkotóegységekbõl álló (Schrödinger szóhasználatával:

nem periodikus) molekula – így egyes részletei olyan jelek lehetnek, ame-
lyek meghatározzák a fehérjék aminosavsorrendjét. Ha ugyanis csak egyfé-
le jel lenne, az ugyanúgy nem tartalmazna információt, mint egy vaskos
könyv, amelybe például csupa „A” betût nyomtattak.

Ezek a követelmények eleve kizártak egy sor szerves molekulát. „Verseny-
ben” csak két típus maradt: maguk a fehérjék és a nukleinsavak. A kutatók
többsége kezdetben a fehérjék mellett foglalt állást. (Friedrich Engels, aki
kora természettudományos eredményeire figyelõ filozófus volt, az életet „fe-
hérjetestek létezési módjaként” határozta meg.)

Nukleinsavakat a XIX. század végén elemeztek és különítettek el elõször.
Nevüket onnan kapták, hogy a sejtmagban (nucleus) fordulnak elõ legna-
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25. ábra. A fenilalanin nevû aminosav
anyagcseréjének néhány lépése. Az „a”,
„b” és „c” három különbözõ gén által
meghatározott három enzim jele
Az „a”-val jelölt enzim a sejtekbe került
fenilalanin lebontásában vesz részt. Ha mû-
ködésképtelen, a mérgezõ anyagcsereter-
mék miatt kialakuló szellemi leépülés:
fenilketonuria lép föl. Idõben fölismerve
fenilalanin-mentes diétával a betegség tüne-
tei elkerülhetõk.
A „b” jelû enzim a fenilalaninból keletkezõ
tirozint alakítja át tiroxinná. Ha a „b” enzim
hibás, a tiroxin hiánya csökkent anyagcse-
rét, szellemi visszamaradottságot okoz. Ez
tiroxinadagolással szintén megelõzhetõ.
Végül a „c” enzim hatására keletkezik a bõr
és a haj színanyaga, a melanin. Hiánya
okozza az albinizmust.

Summa

MIBÕL VANNAK A GÉNEK?

← Schrödinger mint atomfizikus XXI.4.

SCHRÖDINGER JÓSLATA

→ információ típusai XXIX.1.1.4.; XXX.2.

→ koacervátumok XXIX.1.2.1.

NUKLEINSAVAK

Vér

A táplálék
fehérjetartalma Fenilalanin (aminosav)

A gyomor és
a bélrendszer
fehérjebontó

enzimei

Fenilalanin

TirozinTiroxin Melanin

Köztes
anyagcsere-

termék

Sejt
a

b c



gyobb mennyiségben. Két fajtájuk közül a DNS (dezoxiribonukleinsav) fõként
a kromoszómákban, az RNS (ribonukleinsav) pedig a sejtplazmában és a
mag más részein fordul elõ. Hamarosan megállapították, hogy a nukleinsavak
foszfortartalmú óriásmolekulák. Mindaddig azonban csekély érdeklõdést
mutattak finomabb szerkezetük iránt, amíg bizonyossá nem vált, hogy a nuk-
leinsavak a genetikai információ hordozói.

3.2.2. Baktériumok átalakulása

Frederick Griffith (1789–1941) angol bakteriológus 1928-ban a tüdõgyulla-
dást okozó Pneumococcus baktériummal kísérletezett. Ennek a baktérium-
nak két változata van. Az egyik, a „vad” típus vastag tokot képez, amely
megóvja a baktériumot a gazdaszervezet immunrendszerétõl. Ez a változat
halálos fertõzést okoz, a tok nélküli típus viszont ártalmatlan. Hõkezelés
hatására a baktériumsejtek szétesnek, így ezután már a tokképzõ változat
sem fertõz.

A meglepetés ezután következett: ha a hõvel elölt tokképzõ és a kezeletlen
tok nélküli változatot együtt fecskendezték be a kísérleti állatokba, akkor
néhány esetben szintén bekövetkezett a fertõzés. A jelenséget a baktériumok
átalakulásának (transzformációjának) nevezték el. Griffith, a kísérletet
végzõ kutató magyarázata szerint az átalakulás során az örökítõanyag egy
része átkerült a szétesõ „vad” sejtbõl a tok nélküli változatba. Ez az anyag
tartalmazhatta a „tokképzés” génjét is. A kérdés csupán az, hogy milyen mo-
lekula hordozhatta e gént.

A választ adó zárókísérletet 1944-ben végezte el Oswald Avery kanadai
kutató két társával. Ha az oldathoz fehérjebontó vagy RNS-bontó enzimet
adott, az átalakulás bekövetkezett, ha ellenben DNS-bontó enzimet, akkor
elmaradt. Eszerint az örökítõanyag a DNS.

26. ábra. A tüdõgyulladást okozó batériumok átváltozása (transzformációja) – a
kísérletek sémája
A tokképzõ „vad” változat (A) elpusztítja, a tok nélküli (B) nem pusztítja el az egereket.
A hõvel elölt tokképzõ (C) változat sem öli meg a kísérleti állatokat. Ha a C és a B változatot
keverik, az elegyben némely esetben kialakulnak a veszedelmes „vad” tokképzõ változatok
is – végbement a transzformáció. Ezt igazolja, hogy a tokképzõ baktérium tenyészetben
megõrzi ezt a tulajdonságát. A kísérlet záró részében Avery bontóenzimeket (E) kevert az
elegyhez. Ha DNS-bontó enzimet alkalmazott, a transzformáció minden esetben elmaradt,
mert az enzim lebontotta az örökítõanyagot (nyíl).
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← kromoszómák XXIII.2.1.2.

← kemoton XX.3.3.3.

→ hiperciklusok XXIX.1.2.2.

← immunrendszer XVIII.4.

BAKTÉRIUM-TRANSZFORMÁCIÓ

← az enzimek specifikus hatása XII.8.3.

27. ábra. Oswald Avery (1877–1955)
kanadai származású amerikai
orvos-fizikus
Az immunkémia egyik megalapítója.
1944-ben – befejezve Griffith kísérletét –
igazolta, hogy a baktériumtranszformációt
okozó anyag csak a DNS lehet, ez tehát az
örökítõanyag.

A B C C

B

A

néhány
elpusztul

tovább
szaporítható

elpusztul él E
B

C



3.2.3. A vírusok

A DNS örökítõ szerepét a víruskutatás (virológia) eredményei is megerõsí-
tették. A vírusok az érdeklõdés elõterében álltak – és állnak ma is – mint
veszedelmes betegségokozók (influenza, himlõ, sárgaláz, mumpsz stb.).
E fertõzések valódi természetérõl azonban sokáig semmi érdemlegeset
nem tudtak mondani. Jenner elõállította ugyan a himlõ elleni védõoltást,
Pasteur pedig a veszettség elleni oltóanyagot, azonban nem találták a fertõ-
zést okozó mikrobát.

A továbblépést egy orosz bakteriológus, Dmitrij Ivanovszkij kísérlete jelen-
tette. Ivanovszkij egy növényi betegséget, a dohány levélfoltosságát (mozaikos-
ságát) vizsgálta. A beteg levelekbõl kipréselt nedvet mázatlan porcelánon szí-
vatta át, amely a baktériumokat biztosan kiszûri minden folyadékból. A szûr-
let ennek ellenére fertõzõ maradt. Ivanovszkij ebbõl arra következtetett, hogy
a betegséget egy, a folyadékban maradt mérgezõ anyag okozza (virus lat. =
méreg). A méreganyag azonban csak egyszer hat, nem terjed egyik egyedrõl a
másikra, mint a mozaikbetegség vagy a többi vírusos fertõzés. Egy holland
kutató, Beijerinck – Ivanovszkij kísérleteit megismételve – arra a következte-
tésre jutott, hogy a vírus „élõ, fertõzõ folyadék” (1898).

A mai vizsgálatok kimutatták, hogy a vírusok nem élõlények, hanem pa-
rányi, kikristályosítható részecskék, amelyek kristályos formában elvben
korlátlan ideig eltarthatók anélkül, hogy eközben elveszítenék fertõzõké-
pességüket. A kémiai analízis kimutatta, hogy minden vírus fehérjeburok-
ból és nukleinsav-„magból” áll (ennek anyaga lehet DNS vagy RNS). El-
dönthetõ-e, hogy melyiknek mi a szerepe?

Amerikai kutatók – Alfred Hershey és Martha Chase – Hevesy György mód-
szerét, a radioaktív izotópos jelölési módszert alkalmazták a kérdés megoldá-
sára. Abból indultak ki, hogy a nukleinsav mindig tartalmaz foszfort is, a fe-
hérjeburok viszont nem. A radioaktív P ezért csak a nukleinsavba épül be.
Hasonló okból – a kéntartalmú cisztein és metionin aminosavak miatt – a ra-
dioaktív kén csak a fehérjékben lehet jelen. A kutatók baktériumokat fertõzõ
vírusokkal: bakteriofágokkal (röviden fágokkal) kísérleteztek. A baktériumte-
nyészethez olyan vírusokat adtak, melyeknek nukleinsava radioaktív foszfort,
fehérjerésze pedig radioaktív kénatomokat tartalmazott. A kutatók tudták,
hogy a vírusrészecskék megtapadnak a baktériumok felszínén, de erõs rázás-
sal el is távolíthatók onnét. Bizonyos idõ eltelte után a rázással eltávolított ví-
rusokban már nem találtak radioaktív foszfort: csak az üres fehérjeburok
maradt a sejten kívül. A foszfortartalmú nukleinsav teljes mennyisége tehát
bejutott a gazdasejtbe, és ott hamarosan megindította a vírusra jellemzõ fe-
hérjeburkok gyártását. Ezzel párhuzamosan zajlott a vírus-DNS sokszorozó-
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← védõoltások XVIII.4.2.

← baktériumok és vírusok XVIII.4.1.4

A VÍRUSOK FÖLFEDEZÉSE

← enzimmérgek XII.8.3.6.; XIII.3.2.1.

28. ábra. Dmitrij Ivanovszkij
(1864–1920) orosz bakteriológus
A szentpétervári, majd a varsói és a rosztovi
egyetemen dolgozott. 1887-ben ismerte föl,
hogy a dohánymozaik betegség kórokozója
baktériumszûrõvel nem különíthetõ el.
A holland Martinus Beijerinck (1851–1931)
Ivanovszkijtól függetlenül jutott ugyanerre
az eredményre, s tovább is fejlesztette azt.

A VÍRUSOK SZERKEZETE

← radioaktív izotópok XXI.6.5.;
XXII.1.3.1.

← aminosavak XII.8.2.

FÁGOK

← a vírusfertõzés és az immunrendszer
XVIII.4.2.4.



dása is. Mikor a sejt már teljesen megtelt vírusrészecskékkel, fölszakadt a
sejthártya, és a fágok kiáramlottak a közegbe. A folyamatban a fehérjeburok-
nak csak védõ és nem információhordozó szerepe volt.

Örökítõanyag csak nem periodikus szerkezetû, stabil óriásmolekula le-
het (Schrödinger). A XIX. század végére e feladatra két „jelölt” maradt: a
fehérjék és a nukleinsavak.

A baktériumátváltozási (transzformációs) kísérletek (Griffith és
Avery) bizonyították, hogy a transzformáció során végbement változáso-
kat a baktérium DNS-e okozza.

Egy másik kísérletsorozatban (Hershey és Chase) vírusokat használ-
tak fel a nukleinsavak örökítõ szerepének bizonyítására. A radioaktív
P-atomokkal jelölt nukleinsav okozta a fertõzést, a fehérjeburok a bak-
tériumokról lerázható, anélkül, hogy ez a fertõzést megakadályozná, ha
a nukleinsav már bejutott a gazdasejtbe.

3.2.4. A DNS szerkezete

A nukleinsavak óriásmolekulák. A hidrolízisük során nyert építõegysége-
ket nukleotidoknak nevezik. A DNS és az RNS nukleotidjainak alkotóré-
szeit a 31. ábra mutatja. A nukleotidokat a cukor-foszfát-kötések kapcsol-
ják össze a 32. ábrán látható módon.

A négyféle DNS-bázis arányát vizsgálva az amerikai Erwin Chargaff fon-
tos megfigyelést tett: a DNS-ben az adeninek száma mindig megegyezett a
timinekével, a guaninoké pedig a citozinokéval: A = T és G = C. Az
(A+T)/(G+C) arány fajonként különbözõ volt, egy adott fajban azonban
mindig állandó maradt.

Ezeknek az úgynevezett Chargaff-szabályoknak egy ideig sem õ, sem má-
sok nem tudták a magyarázatát.
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Summa

NUKLEOTIDOK

CHARGAFF-SZABÁLY

gazdasejt-DNS

vírus-DNS

32P

35S

fág
(vírus)

29. ábra. Alfred Hershey (1908–1997) és Martha Chase (1927–2003) amerikai
biológusok 1953-ban
Hershey fõ kutatási területe a fágok vizsgálata volt. Híressé a DNS örökítõ szerepét bizonyí-
tó kísérlete tette, melyet fiatal asszisztensével, Martha Chase-zel közösen végzett el. Ered-
ményeit 1969-ben Nobel-díjjal ismerték el.

30. ábra. Hershey és Chase kísérlete
A gazdaszervezet (baktérium) belsejébe
csak a radioaktív 32P-vel jelölt vírus-DNS ju-
tott be, a 35S-tel jelölt fehérjeburok nem.



A kutatások másik vonalán a röntgensugarak szóródásából következtet-
tek a DNS térszerkezetére. E módszer a röntgensugarak interferenciáján
alapul. A kapott képbõl – bonyolult számítások segítségével – következtetni
lehet a vizsgált szerkezetre. Ezek a vizsgálatok azt mutatták, hogy a DNS
valószínûleg helikális (csavarvonalban futó) szerkezetû molekula, amelyet
2 vagy 3 párhuzamosan futó cukor-foszfát-lánc alkot (Maurice Wilkins és
Rosalind Franklin, 1952). Az eredményeket Francis Crick és James
Watson egyesítették eredeti elméletté. A felfedezés körülményeirõl maga
Watson számol be híressé vált könyvében, „A kettõs spirál”-ban:
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DNS RNS

RNS-nukleotidDNS-nukleotid

szerves
bázis

foszforsavcukor:
dezoxiribóz

szerves
bázis

cukor:
ribóz

adenin (A)

guanin (G)

citozin (C)

uracil (U)timin (T)

31. ábra. A nukleotidok típusai és
alkotórészei
Sötét háttérrel jelöltük azokat az alkotóré-
szeket, amelyek eltérnek a kétféle nuklein-
savban.

← a ribóz szerkezete XII.7.1.2.

← hidrogénkötés (H-híd) XXII.2.2.2.

← foszforsav és foszfotidok XII.4.3.4.

bázis

bázis

bázis

Citozin
Guanin

Dezoxiribóz

Timin

Hidrogénkötés

Adenin

a) b)

32. ábra
a) Három nukleotid kapcsolódása egy

DNS-molekularészletben

A bázisok helyén a négy lehetõség (adenin,
timin, guanin és citozin) bármelyike lehet.
b) A négyféle DNS-bázis szerkezete a

köztük kialakuló hidrogénkötésekkel

33. ábra. Erwin Chargaff (1905–2002)
osztrák származású amerikai
biokémikus és esszéíró
Bécsi klasszika-filológiai és kémiai tanulmá-
nyok után 1933-tól Párizsban, a Pasteur Inté-
zetben, majd 1935-tõl az Egyesült Államokban
dolgozott. A nevéhez fûzõdõ szabályok fontos
szerepet játszottak a DNS szerkezetének földe-
rítésében. Élete második felében fõként tudo-
mányos témájú esszéíróként vált ismertté.

„Francis még be sem lépett az ajtón, máris áradt belõlem a szó: mindenre megvan a megoldás! Elvbõl ugyan
szkeptikus volt pár pillanatig, de a hasonló alakú A–T és C–G párok megtették a hatást. Hiába próbálta különbözõ
módon összehozni a bázisokat, nem talált a Chargaff-szabályoknak megfelelõ egyéb megoldást. (...)



A Watson–Crick-féle DNS-modellben a DNS alakja szabályos kettõs
hélix, a cukor-foszfát-gerinc kívül fut, a lánc belsejében a bázisok párba áll-
va alkotják a csigalépcsõ fokait a bázispárosodás szabályai szerint. Ezek:
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a) b)

34. ábra
a) Rosalind Franklin (1921–1958),

a londoni King’s College munkatársa

Korai halála miatt nem részesülhetett a
DNS szerkezetének felismeréséért õt is
megilletõ elismerésben.
b) A DNS b-formájának röntgenképe.

Rosalind Franklin felvétele (1952)

A kép alapján szabályos, kettõs vagy hár-
mas helikálisan csavarodó láncra lehetett
következtetni.

36. ábra. Csigalépcsõ

A csigalépcsõ fölépítése emlékeztet a DNS
Watson–Crick-féle modelljére: a lépcsõfo-
kok azonos hosszúságát a modellben az
biztosítja, hogy kétgyûrûs bázissal (purin-
bázissal) szemben mindig egygyûrûs bázis
(pirimidinbázis) áll.

35. ábra. James Watson és Francis Crick a DNS-modellel
Felfedezésükért – Maurice Wilkinsszel együtt – 1962-ben kaptak Nobel-díjat.

Most az volt a kérdés, vajon az A–T és G–C bázispárok könnyen megfelelnek-e annak a gerinckonfigurációnak,
amelyet az elmúlt két héten kieszeltünk. Elsõ pillantásra olyan volt ez, mint egy jó fogadás, hiszen középen nagy,
szabad helyet hagytam a bázisoknak. De mindketten tudtuk, hogy haza nem megyünk addig, amíg olyan modellt
nem építünk, amely sztereokémiailag tökéletesen megfelelõ. Azt is tudtuk, hogy sokkal fontosabb dologról van
szó, semmint hogy vaklármát csapjunk. Még a gyomrom is émelygett, amikor (másnap) Francis berobbant az
Eagle-be, hogy minden hallótávolban ülõ vendégnek elmondja: felfedeztük az élet titkát."

J. Watson: A kettõs spirál (1953)



a) Kétgyûrûs bázissal (adeninnel vagy guaninnal) szemben mindig egy-
gyûrûs bázis áll (timin vagy citozin). Így a hélix két lánca mindig azonos tá-
volságban fut.

b) Adeninnel timin, guaninnal citozin alkot bázispárt. Ennek szerke-
zeti magyarázata az, hogy az A–T pár két, míg a G–C pár három hidrogén-
híd létrehozására képes.

3.2.5. A megkettõzõdés

„Nem kerülte el a figyelmünket, hogy az általunk hangoztatott specifi-
kus párosodás közvetlenül egy lehetséges másoló mechanizmust sugall
a genetikai anyag számára.” (Watson és Crick)

Az „élet titkát”, az öröklõdõ anyag sejtrõl sejtre adásának módját szinte
sugallta a Watson–Crick-modell. A kettõs hélix mindkét szálában megvan
az információ a másik, kiegészítõ szál elkészítéséhez. Watson és Crick sej-
tése elméleti modelljükbõl következett. Kísérletileg néhány évvel késõbb
több kutató is bizonyította.
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A CHARGAFF-SZABÁLY
MAGYARÁZATA

← hidrogén-híd XXII.2.2.2.

← Schrödinger sejtése XXIII.3.2.1.

37. ábra. A DNS megkettõzõdése
Az ábra jelzi a DNS-szálak futásának irá-
nyát is: a dezoxiribóz 3. szénatomjától (3’)
az 5. szénatomja felé (5’). (Lásd a 32. áb-
rán). Mivel a DNS szintetizáló enzim csak
az 5’>3’ irányba képes összekapcsolni a
nukleotidokat, a két új szál eltérõ módon
képzõdik: egyik folyamatosan, a másik ki-
sebb darabokból, melyeket egy enzim utó-
lag kapcsol össze. (Ezek a darabok valójá-
ban az ábrázoltnál jóval hosszabbak: né-
hány száz vagy ezer nukleotidból állnak.)

37. ábra. Matthew Meselson és Franklin Stahl kísérlete a DNS osztódási

módjának bizonyítására (1958)
E két biológus kólibaktériumokat több generáción át olyan táptalajon tenyésztett, amely nitro-
génforrásként 15-ös tömegszámú nitrogénizotópot tartalmazott. A baktériumok csak ezt a
„nehéz” nitrogént tudták beépíteni DNS-ük bázisaiba. Ez az izotóp ugyan nem radioaktív, de
nagyobb tömege miatt ultracentrifugával elválasztható a közönséges (14-es) nitrogént tartal-
mazó DNS-tõl. Osztódás után a kutatók a baktériumokat olyan táptalajra helyezték, amely a
14-es „könnyû” nitrogént tartalmazta. A szaporodás gondos ellenõrzése mellett idõnként min-
tákat vettek a tenyészetbõl, s megvizsgálták a „könnyû” és a „nehéz” nitrogénû DNS-ek arányát.
Az elsõ generáció DNS-ei 50–50%-ban tartalmazták a két izotópot, a második generációban el-
tûntek a „nehéz” változatok, és 50–50%-ban „könnyû” és „vegyes” DNS-eket találtak, a további
nemzedékekben a „vegyes” DNS-ek aránya folyamatosan csökkent, majd eltûnt.

N15 N15

15 14 1514

14 151415 14



3.2.6. A fehérjeszintézis

A kromoszómák DNS-e a sejtmagban van, a fehérjeszintézis viszont a ci-
toplazmában, a riboszómák felszínén folyik. Kell tehát lennie valamilyen
üzenettovábbító, „hírvivõ” molekulának, amely az információt eljuttatja a
magból a sejtplazmába.

Sikerült bizonyítani, hogy az RNS-molekulák – megfelelõ kiindulási
anyagok jelenlétében – mesterséges körülmények között is megindították
a fehérjeszintézist, RNS nélkül a DNS-molekulák viszont nem. Az „üze-
nettovábbító” molekula tehát egy RNS, amelyet hírvivõ vagy messenger
RNS-nek (mRNS) neveztek el. Az mRNS szintézise a eukariótákban a sejt-
magban történik a megfelelõ DNS-szál mintája alapján, a bázispárosodás
szabályai szerint. A kész mRNS a sejtmaghártyán át elhagyja a sejtmagot
és a citoplazmába jut.

Egy-egy elkészült mRNS-szál néha csak egy fehérje szerkezetére vonat-
kozó információt hordoz, de vannak „közös”, tehát több fehérjét meghatá-
rozó mRNS-ek is. Az mRNS mintahû másolat, tehát ugyanazt az információt
hordozza, mint a megfelelõ DNS-szál, de ez még nem elegendõ ahhoz, hogy
kialakuljon a kívánt aminosavsorrend. Ehhez az kell, hogy egy újabb
RNS-féleség, a szállító vagy transzfer RNS (tRNS) fölismerje, mintegy leol-
vassa a küldött üzenetet. A tRNS-molekulák viszonylag szerény méretûek,
és két speciális szakaszuk van: az egyik – enzimek segítségével – megköt
egy bizonyos fajta aminosavat, s egy másik – az úgynevezett antikodon – föl-
ismeri az mRNS megfelelõ szakaszát, a kodont. A felismerés alapja szintén
a bázispárosodás elve. Az ily módon megfelelõ sorrendben egymás mellé
került aminosavakat egy enzim összekapcsolja, a fölöslegessé vált tRNS le-
válik, az mRNS-szál pedig kissé továbbcsúszik a riboszómán. A folyamat
addig tart, amíg a megállást jelzõ DNS-szakaszhoz nem ér (STOP kodon).
Ekkor a kész fehérje leválik a riboszómáról. A fehérjeszintézis energiaigé-
nyes folyamat. Ezt az igényt aminosavanként 1-1 molekula ATP elbontásá-
val fedezi a szervezet. Ismereteinket az információáramlás irányáról és
helyszíneirõl az alábbi egyszerûsített ábra foglalja össze:

39. ábra. Információáramlás a fehérjeszintézis során
Az átírás helyszíne természetesen csak eukariótákban a sejtmag. A szaggatott nyíl néhány
kivételre utal. Az RNS-vírusok (retrovírusok) RNS-érõl ugyanis készülhet DNS-másolat.
Fehérjérõl nukleinsav-másolat azonban – jelen ismereteink szerint – soha. A rajzon csillag
jelöli, hogy a leolvasás elõtt az mRNS gyakran további átalakulásokon megy át (lásd a 3.4.3.
fejezetben).

3.2.7. A genetikai kód megfejtése

A fehérjeszintézis mechanizmusának földerítésével egy idõben fölmerült az
igény a DNS-ben rejlõ kódok jelentésének tisztázására. A kódszótárat
Ghobind Khorana indiai és Marshall Nirenberg (1927–2010) amerikai ku-
tatók fejtették meg. Elméleti kiindulásuk szerint a DNS-ben található négy-
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sejtmag

mRNSDNS átírás
(transzkripció) leolvasás

(transzláció)
*

fehérje TULAJDONSÁG

riboszóma
(rRNS)

tRNS

← a sejt felépítése XIII.4.2.2.

HÍRVIVÕ RNS

→ ribozimek XXIX.1.1.4.

→ exonok és intronok XXIII.3.4.3.

SZÁLLÍTÓ RNS

KODON–ANTIKODON

← a fehérjék további sorsa XXII.8.3.7.;
XIII.4.2.2.

← ATP XIII.2.2.

HÁNY BETÛS A KÓD?



féle bázis (A, T, G, C) sorrendje önmagában (külön-külön) kevés lenne az
élõlényekben elõforduló húszféle aminosav sorrendjének kódolásához.
Még az is kevés, ha megengedjük, hogy két bázisból álló csoportok határoz-
zanak meg egy-egy aminosavat, hiszen ekkor is csak 42 = 16-féle kombiná-
ció állítható elõ. Ha azonban bázishármasokat (tripleteket) tételezünk fel,
akkor 43 = 64 lehetõség adódik, ami már több, mint elég. Pusztán elméleti
úton tehát a következõ eredményre jutottak a kutatók: a DNS-ben bázis-
hármasok (tripletek) határoznak meg egy-egy aminosavat. E bázishárma-
sokat kódoknak nevezik, mert ezekben van kódolva – mintegy rejtjelezve –
az egyes aminosavakra vonatkozó információ.

A sejtést bizonyító kísérletsorozata elsõ részében Nirenberg olyan mes-
terséges mRNS-t szintetizált, amely csupa uracilbázist tartalmazott
(poli-U). Ennek hatására kizárólag fenilalanin nevû aminosavból álló lánc
jött létre. Elfogadva a bázishármasokat, eszerint a kodonszótár elsõ meg-
fejtett szava:

A U
A U fenilalanin
A U

DNS-kód mRNS kodon aminosav

U C A G

U

UUU phe
UUC phe
UUA leu
UUG leu

UCU ser
UCC ser
UCA ser
UCG ser

UAU tyr
UAC tyr

UAA STOP
UAG STOP

UGU cys
UGC cys

UGA STOP
UGG trp

U
C
A
G

C

CUU leu
CUC leu
CUA leu
CUG leu

CCU pro
CCC pro
CCA pro
AAG pro

CAU his
CAC his
CAA gln
CAG gln

CGU arg
CGC arg
CGA arg
CGG arg

U
C
A
G

A

AUU ile
AUC ile
AUA ile

AUG met

ACU thr
ACC thr
ACA thr
ACG thr

AAU asn
AAC asn
AAA lys
AAG lys

AGU ser
AGC ser
AGA arg
AGG arg

U
C
A
G

G

GUU val
GUC val
GUA val
GUG val

GCU ala
GCC ala
GCA ala
GCG ala

GAU asp
GAC asp
GAA glu
GAG glu

GGU gly
GGC gly
GGA gly
GGG gly

U
C
A
G
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40. ábra. Har Gobind Khorana (1922–2011) indiai származású amerikai biokémikus és a kodonszótár
Khorana más módszerrel dolgozott mint Nierenberg, de azanos eredményre jutottak.

Példa a további kísérletekre �
Ha olyan elegyet készítünk, melyben adenint (A) és uracilt (U) tartalmazó bázisok aránya 2:1, akkor gyakoriságuk p(A) = 2/3 és q(U) = 1/3 lesz.
Milyen eséllyel keletkezik egy ilyen elegybõl AAA, UUU és AAU bázishármas, föltételezve, hogy kapcsolódásuk véletlenszerû?

Megoldás:
Az összesített valószínûség az egyedi valószínûségek szorzata:
x(AAA) = p(A)

3 = (2/3)3 = 8/27
y(UUU) = q(U)

3 = (1/3)3 = 1/27
Két A és 1 U háromféleképpen kapcsolódhat (AAU, AUA és UAA, a sorrend nem mindegy!).
Mindegyik valószínûsége azonos:
z(AAU) = p(A)

2 q(U) = (2/3)2 (1/3) = 4/27
Ha a keletkezett polipeptidláncban megvizsgáljuk az egyes aminosavak arányát, ebbõl következtetni tudunk arra, hogy melyiket melyik bá-
zishármas kódolta. Például ebben a kísérletben 4/27 (14,81%) volt az aszparaginok (asn) aránya, ezt tehát egy olyan bázishármas kódolhat-
ja, amely két A-t és egy U-t tartalmaz. A többi eloszlásból kikövetkeztethetõ, hogy ez az AAU kombináció eredménye.

ELMÉLETI MEGFONTOLÁSOK

→ kódolás és dekódolás XXX.2.

BIZONYÍTÓ KÍSÉRLET

KÓD – KODON



Néhány fontos megállapítás:
a) A kod(on)szótár minden élõlényre érvényes, univerzális. (Néhány bak-

térium és amitokondrium DNS-ének kivételével, ahol két eltérõ kód van.)
b) Egy aminosavat több bázishármas is kódol(hat) (ismétléses, redun-

dáns kód).
c) Van három olyan kód, amelyik nem aminosavat határoz meg, ha-

nem leállítja a szintézist (STOP jelek).
d) Van olyan kód, amelyik indítja a szintézist (START jel). Mivel ez

egyúttal a metionin nevû aminosavat határozza meg, elvben minden fehér-
jének metioninnal kellene kezdõdnie. Valójában egy enzim utólag gyakran
lehasítja ezt a „kezdõbetût”.

e) A bázishármasok között nincs átfedés, más szóval: egy nukleotid
mindig csak egy bázishármas része.

f) A kódok csak a DNS kettõs hélix egyik szálán lehetnek, a kiegészítõ
szálról készült mRNS mûködésképtelen, „értelmetlen” fehérjét kódolna.
A DNS-en belül ezért el kell különülnie egy „beszélõ” és egy „hallgató” szál-
részletnek. A kódokat a „beszélõ” szál tartalmazza.

A DNS-molekula szerkezetérõl biokémiai és röngenkrisztallográfiai
úton szereztek ismereteket. A biokémiai vizsgálatok bizonyították, hogy
a DNS nukleotidokból áll (hidrolízis), ezek négyféle bázis valamelyikét
tartalmazzák (adenin, timin, guanin vagy citozin). Chargaff szabálya
szerint A = T és G = C, a kétgyûrûs purin és az egygyûrûs pirimidin-
bázisok száma megegyezik. A röntgendifrakciós vizsgálatok szerint a
DNS-molekula szabályos helikális szerkezetû, láncai párhuzamosan
futnak (M. Wilkins, R. Franklin).

A kétféle kutatási irányt J. Watson és F. Crick modellje foglalta egy-
ségbe. Eszerint a DNS kettõs spirál, melynek gerincét a dezoxiribóz-
foszfát-kötések, „lépcsõfokait” pedig az egymással szemben álló purin-
és pirimidinbázisok alkotják.

A DNS képes felnyílni és a bázispárosodás szabályai szerint reprodu-
kálni önmagát (megkettõzõdés).

A fehérjék szerkezetét aminosavsorrendjük, az aminosavsorrendet
pedig a DNS bázissorrendje szabja meg. Ez úgy valósulhat meg, hogy há-
rom DNS-bázis alkot egy egységet (triplet). Mivel a fehérjeszintézis a ri-
boszómákon (a sejt citoplazmájában) zajlik, a DNS pedig a sejtmagban
van, az információt elõbb egy RNS-molekula, a hírvivõ (messenger) RNS
veszi át (átírás). Az mRNS kodonjait egy másik RNS, a szállító (transz-
fer) RNS ismeri fel antikodonjai segítségével. A tRNS-ek által szállított
aminosavak tehát a kodon-antikodon bázispárosodásai révén kapcso-
lódnak össze a helyes sorrendben (Khorana, Nirenberg).
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UNIVERZÁLIS KÓD

→ az evolúció biokémiai bizonyítékai
XXVII.2.2.4.

START ÉS STOP JEL

ÁTFEDÉSMENTESSÉG

BESZÉLÕ ÉS HALLGATÓ SZÁL

Summa

Példa a kodonszótár használatára �
Probléma: egy mRNS-molekularészlet bázissorrendje a következõ (a kodonhatárokat pont jelzi): CCA. GGC. UCU. UAG.
a) Mi a létrejövõ fehérje megfelelõ szakaszának aminosavsorrendje?
b) Melyek a megfelelõ DNS-kódok?
c) Milyen antikodonú tRNS-ek kapcsolódnak e szakaszhoz?

Megoldás
a) pro. gly. ser. (STOP) (Egy peptidlánc vége.)
b) GGT. CCG. AGA. ATC.
c) GGU. CCG. AGA. – (Nincs a STOP jelnek megfelelõ antikodon.)
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Problémák, feladatok (3.1.–3.2.)

1. Vessük össze Démokritosz és Rutherford elképzelését az atomról, valamint Mendel és Watson elképzelését a
génrõl! Mi a rokonság és a különbség e modellek között?

2. Figyelembe véve a cukrok és bázisok különbségeit is: összesen hányféle nukleinsav-nukleotid létezhet? Hány-
féle DNS- és hányféle RNS-nukleotid van?

3. Mi a kémiai oka annak, hogy a nukleinsavak savak? Vessük össze szerkezetüket a foszforsav szerkezetével!

4. Milyen technikai feltételei voltak a Meselson–Stahl-kísérlet sikerének? Milyen eredmények cáfolhatták volna a
megkettõzõdés Watson–Crick-féle modelljét?

5. Watson és Crick sejtését a DNS megkettõzõdésérõl Meselson és Stahl utólag igazolták kísérletileg. Keressünk
más példákat ilyen típusú kutatásra a tudományok történetébõl!

6. Állítsuk össze azon berendezések, találmányok listáját, amelyek a molekuláris genetika kialakulásához elengedhe-
tetlenül szükségesek voltak! Az elméleti fizika és a szerves kémia mely eredményeit használták fel a biológusok?

7. Watson híressé vált könyvének eredeti címe: „The double helix”, amit magyarra „A kettõs spirál” néven fordí-
tottak. Miért félrevezetõ a magyar cím?

8. Figyeljük meg a 36. ábrán alaposan a csigalépcsõt, és vessük össze alakját a DNS kettõs hélixszel! Mi a fõ kü-
lönbség?

9. Vajon hogyan érte el kísérletében Hershey és Chase, hogy radioaktív foszfort és kénatomokat tartalmazó víru-
sok álljanak rendelkezésükre?

10. A kodonszótár és a bázispárosodás szabályai alapján állapítsuk meg, hogy
a) hányféle DNS-kód, mRNS-kodon és tRNS-antikodon létezik;
b) van-e olyan kód, ami nem ismétléses (redundáns);
c) milyen szabályosság figyelhetõ meg az ugyanazon aminosavat kódoló kodonok szerkezetében!

11. A STOP jelet is figyelembe véve: (legalább) hány DNS-nukleotid kódol egy húsz aminosavból álló peptidet?

12. Igazak-e az alábbi állítások?
a) Minden tRNS, melynek antikodonja különbözõ, különbözõ aminosavat hordoz.
b) Minden tRNS, mely különbözõ aminosavat hordoz, antikodonjában is különbözik.

13. Egy DNS-lánc bázissorrendje a következõ: AAA. TTT. CCC. GGG.
a) Mi a megfelelõ mRNS- és tRNS-bázissorrend?
b) Milyen aminosavsorrendet kódol ez a szakasz?

14. a) Kiegészítendõ az alábbi táblázat (a kodonszótár segítségével)

sorszám > 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
DNS hallgató szál
DNS beszélõ szál (kód) . . G A G A C . . A T T T . .
mRNS kodon . . U . . G
tRNS antikodon C G A . U . . . A . A .
aminosav CISZTEIN GLICIN

b) Milyen változást eredményeznek az aminosavsorrendben az alábbi mutációk?
• Az 1. kód 3. helyén G helyett T épül be.
• A 2. kód 3. nukleotidja kiesik.
• A 4. kód 3. nukleotidja G-ra változik.



3.3. Mutáció és modifikáció

3.3.1. A mutációk keletkezése és sorsa

A gének a meiózis során változatos módon kombinálódhatnak, azonban
maguk a gének (allélok) e folyamat során nem változnak meg. A tapasztalat
azonban azt mutatta, hogy néha váratlanul olyan tulajdonság jelenik meg,
melynek semmiféle genetikai elõzménye nem volt (tehát nem lehet
recesszív tulajdonság vagy génkölcsönhatás eredménye sem). Így például
egy sarkiróka-tenyészetben a tenyésztõ fölfigyelt egy platinaszürke bundá-
jú kis rókára, amely ezt az új – és értékes – jellegzetességét örökítette is
utódaira. A XX. század fordulóján Hugo de Vries holland genetikus az
öröklõdõ genetikai változásokat mutációknak, az új fenotípusú egyedet
mutánsnak nevezte el.

A mutációk okát a mai molekuláris genetika a DNS szerkezetének meg-
változására vezeti vissza. Egyetlen megtermékenyített petesejtbõl soroza-
tos osztódások után több millió sejtbõl álló szervezet jön létre. E folyamat
során – a vizsgálatok szerint – a DNS megkettõzõdése igen pontosan megy
végbe. Néha (átlagosan minden százezredik gén átírása közben) azonban
mégis bekövetkezik egy-egy hiba, mely a továbbiakban minden új osztó-
dással továbbadódik. A molekuláris genetikában a genetikai anyag (infor-
máció) változásait nevezik mutációknak. Tágabb értelemben mutációk az
olyan rendellenességek is, amelyek a kromoszómák szerkezetét érintik
(kromoszómamutációk). Szûkebb értelemben csak az egyes géneken belül
bekövetkezõ bázissorrend-változást tekintik annak. Ez utóbbi a gén- (vagy
pont)mutáció.

A mutációk sorsa változatos lehet. A szervezetünkben mûködõ javító
enzimrendszer az egyik szálon bekövetkezõ hibák nagy részét fölismeri és
az ép szál alapján kijavítja. Így a mutáció létre sem jön. Ennek az enzim-
rendszernek a hatékonysága azonban korlátozott: egy határérték fölött
nem képes megbirkózni a hibákkal, sõt maga is növeli azok számát.

Ha a mutáció testi sejtben következik be (és az élõlény ivarosan szaporo-
dik), akkor nem örökölhetõ, noha a mutáns egyed életét gyakran erõsen
befolyásolja. A testi mutáció sokszor csak a szervezet egy részére terjed ki,
így tulajdonságmozaikot okoz. Például a mutáns virágban eltérõ színû fol-
tok jelenhetnek meg, néhány embernek eltérõ színû a jobb és bal szeme.
Testi mutáció rákos daganatot is okozhat.

Az ivarsejtekben bekövetkezõ mutáció örökölhetõ, ám ennek kicsi az
esélye. A mutáns ivarsejtek többnyire torzak, életképtelenek, így nem ter-
mékenyülnek vagy termékenyítenek. Az is elõfordulhat, hogy a megtermé-
kenyített mutáns petesejt nem tud beágyazódni, vagy a fejlõdés korai sza-
kaszában spontán vetélés következtében pusztul el az új egyed.

→ ideális populáció XXVII.3.1.

→ elõnyös vagy hátrányos hatás
XXIII.3.3.3.

MUTÁCIÓK

KROMOSZÓMAMUTÁCIÓK

→ kromoszóma-rendellenességek
XXIII.2.2.2.

→ ploida XXIX.2.3.

TESTI MUTÁCIÓ

→ szerepe az öregedésben XXIV.5.2.5.

→ daganatképzõdés
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41. ábra. Javító (reparáló) enzimrendszer
mûködésének vázlata
a) Hibátlan kettõs szálú DNS. A szál épségét ellenõrzõ felis-

merõ enzim nem talál hibát.
b) Sugárzás hatására két szomszédos timin összekapcsoló-

dott. A DNS-hélix alakja e ponton torzult. A felismerõ en-
zim azonban érzékelte az alakváltozást.

c) A felismerõ enzim aktiválta a rendszer következõ tagját, a
vágó enzimet (endonukleázt). Ez belevág a hibás DNS-szál-
ba (szaggatott vonalak), és kihasít belõle egy szakaszt.

d) A hibajavító enzim (háromszög) a kiegészítõ szál alapján
helyreállítja az eredeti, hibátlan szálat. A kapcsoló (ligáz)
enzim helyreállítja a kötést. A kivágott hibás részt a sejt
lebontja.



Mivel a mutáns allélok többnyire recesszívek, a megváltozott jelleg nem
feltétlenül jelenik meg az utód fenotípusában. Ilyenkor az elsõ homozigóta
egyedek megjelenéséig rejtve marad.

3.3.2. Mutagén hatások

A mutációk véletlen események. Ezért soha nem derül ki egy-egy egyedi
mutáció közvetlen oka, kimutatható viszont bizonyos mutagén (mutáció-
keltõ) hatásoknak a mutációs gyakoriságot (rátát) növelõ szerepe. Ezeket
Hermann J. Muller tanulmányozta elõször kísérletileg (1927). Muller rönt-
gensugarakkal kezelt muslicák között talált feltûnõen nagy számú torz és
különleges egyedet. Módszerét – az indukált (mesterséges) mutációkat –
ma is alkalmazzák például a növénynemesítõk. A kísérletek azt bizonyítot-
ták, hogy az elnyelt sugárzás dózisával egyenes arányban emelkedik a ge-
netikai rendellenességek száma. A káros sugárzásnak tehát nincs küszöb-
értéke, a természetes háttérsugárzáshoz adódó legkisebb többlet is kocká-
zatot növelõ tényezõ.

Az ember számára legveszélyesebb sugárforrások:
a) Az intenzív napsugárzás, különösen tavasszal és a magas hegysé-

gekben (ekkor az ultraibolya sugárzás aránya nagyobb). A túlságosan erõs
ultraibolya sugárzás a bõrrák kockázatát növeli. Fokozódik a veszély az
ózonpajzs vékonyodása miatt. A világos bõrûek érzékenyebbek. Ajánlatos
a napszemüveg, sapka és a könnyû ruha viselete, a mértékletes napozás.
Az ózonpajzs védelme az egész Földre kiterjedõ összefogást igényel.

b) Mesterséges sugárforrások: UV lámpák (kvarclámpa, szolárium,
röntgenvizsgálatok). Legfõbb szabály a mértékletesség.

c) Radioaktív sugárszennyezések: atomkísérletek, atomerõmû-bal-
esetek, radioaktív hulladékok gondatlan kezelése. Sokszor az építõanyag
(pl. kohósalak) radioaktív, s ez a falba kerülve gyenge, de folyamatos dózis-
sal sugároz. A kétes eredetû építõanyag elõzetes vizsgálata ajánlott.

Néhány mutagén vegyületcsoport

Vegyülettípus
Felhasználás

mezõgazdaság gyógyászat ipar, egyéb

mustárgáz vegyi fegyver

aziridinek rovarirtó szer fertõtlenítés, rák-
terápia

festék, gumi,
üzemanyag,
nyomdák

epoxidok,
aldehidek növényvédõ szer altatók mûanyag oldószer

peroxidok fertõtlenítés textil- és mûanyag-
ipar, hajszõkítés

nehézfémsók vetõmagcsávázás,
gombairtás kohászat

aromás szénhidro-
gének (policiklus)

dohány, füstölt
hús, pörkölt kávé

ipari füst, kipufo-
gógáz, azbeszt

klórozott
szénhidrogének rovarirtó szer

Vegyületek is lehetnek mutagén hatásúak. Ezek az anyagok gyakran rák-
keltõk (karcinogének) is, ezért használatukkal kapcsolatban a legnagyobb
óvatosság (lenne) indokolt. Jellemzõ veszélyforrás az önmagukban esetleg
nem káros vegyszerek kölcsönhatása következtében másodlagosan kiala-
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→ megtermékenyítés XXIV.5.1.1.

→ beágyazódás XXIV.5.1.1.

← beltenyésztés XXIII.1.2.6.

→ sodródás XXVII.3.2.4.

MUTÁCIÓS RÁTA

← röntgensugárzás XV.3.7.4.

← radioaktív sugárzás mértékegységei és
hatása XXI.6.5.3.

← ózonpajzs VIII.2.3.

← freon XII.3.3.2.

→ az ózontéteg kialakulása az evolúcióban
XXIX.3.3.1.

← atomerõmûvek XXII.6.6.3.

0
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2000 4000

42. ábra. Az X-kromoszóma súlyos
(halálos) mutációinak aránya az
elnyelt röntgensugárzás dózisának
függvényében
A vízszintes tengelyen a sugárzás erõssége
Röntgenben (R), a függõleges tengelyen a
10 000 ivarsejtre jutó mutációk száma. Nyíl
jelzi a spontán mutációs ráta értékét: ennyi
a mutációszám akkor, ha semmilyen embe-
ri eredetû röntgensugárzás nem éri a rovar
szervezetét, csak az úgynevezett természe-
tes háttérsugárzás.

R

n



kuló mutagén hatás. Így például a nitritionok (NO2
–) önmagukban valószí-

nûleg nem mutagének, aminok jelenlétében azonban veszélyes nitrogénve-
gyületek képzõdnek belõlük.

3.3.3. A mutációk hatásai

A mutációk egy része csak a DNS-bázissorrendet változtatja meg, az ami-
nosavat nem (ezek a „csendes mutációk”). Elõfordulhat az is, hogy ugyan-
azon a helyen bekövetkezõ újabb mutáció hatására „visszamutál” a sejt. Ez
ritka eset.

A mutációk jelentõs része egy vagy több bázis kiesését, betoldását vagy
cseréjét eredményezi. Hatásuk különbözõ. Egy báziscsere gyakran nem
okoz jelentõs változást (egy aminosav megváltozik). Egy bázis kiesése vagy
betoldása viszont az egész további szakaszt értelmetlenné teszi, hiszen a
kodonhatárokat végig eltolja, s a nem odavaló aminosavak miatt a kódolt
fehérje mûködésképtelen lesz (kereteltolódás, angolul frame shift).

EREDETI SZÖVEG IPA FAI PAP FIA PAP PAP APA PAP FIA –

BÁZISCSERE IPA FAI PAF FIA PAP PAP APA PAP FIA –

STOPMUTÁCIÓ IPA FAI PAP FIA STOP – – – – –

BÁZISKIESÉS IPA FAI PPF IAP APP APA PAP APF IA –

BÁZISBETOLDÁS IPA FAI PAP FIA PAA PPA PAP APA PFI A– –

KIESÉS + BETOLDÁS IPA FAP APF PIA PAP PAP APA PAP FIA –

43. ábra. A mutációk hatásának szemléltetése (Rédei nyomán)
Csak négy betût alkalmaztunk, ahogy a DNS-ben is csak négyféle bázis van. A betûket – a
kódoknak megfelelõen – hármas csoportokba rendeztük.

Hogy egy mutáció hasznos legyen, arra körülbelül annyi az esély, mint
arra, hogy egy véletlenszerû sajtóhiba élvezetesebbé tegyen egy szép verset.
A megváltozott gén (új allél) tehát általában rendellenességet, betegséget
okoz. A rendellenesség lehet szemmel látható (pl. albinizmus), valamely
mûködés hiányossága (pl. sarlósejtes vérszegénység), valamely igény kiala-
kulása (pl. esszenciálissá válik egy aminosav) vagy akár magatartásbeli vál-
tozás (pl. a „nem higiénikus” méhek, amelyek nem tisztítják ki a lépbõl az
elhalt lárvákat). A rendellenesség szélsõ esete a letális (halálos) mutáció.

Elõfordulhat az is, hogy a mutáns egyed nem jár se jobban, se rosszab-
bul, egyszerûen más lesz (pl. szemszín, vércsoportok). Vitatott, hogy a mu-
tációk hány százaléka ilyen semleges (neutrális) hatású, és mennyi a káros.
Az biztos, hogy adott környezetben e kettõ teszi ki a döntõ többséget, hi-
szen a kedvezõ hatású mutációk többsége a faj múltja során már rögzült.
Ha viszont változik a környezet, akkor hirtelen tér nyílhat az eddig kevésbé
elõnyös változatok számára is. Példa erre a platinaszínû sarki róka esete,
mely a természetben hamarosan elpusztult volna feltûnõ színû bundájá-
ban, a különleges szõrméket kedvelõ hölgyek érdeklõdése azonban meg-
változtatta a helyzetet. A platinaróka tenyésztése jó üzlet lett, a pároztatá-
sért nagy összegeket fizettek, és a „platina” allél hamarosan elterjedt az ál-
latfarmokon.

XXIII. 3.3. Mutáció és modifikáció 189

CSENDES MUTÁCIÓK

KERETELTOLÓDÁS

RITKA ELÕNY

← albinizmus XXIII.1.2.6.

← esszenciális aminósavak XIII.4.1.2.

SEMLEGES MUTÁCIÓ

→ biokémiai törzsfa XXVII.2.2.5.

→ populációgenetika XXVII.3.

→ poliploida, génkettõzõdés XXIX.2.3.



3.3.4. A modifikációk

A fenotípus anélkül is megváltozhat, hogy a genetikai anyag információja
(a DNS bázissorrendje) módosulna. Az ilyen változásokat összefoglalóan
modifikációknak nevezik. A modifikációk a genetika szemszögébõl nézve
a génállomány megnyilvánulásai változó környezetben és változó idõpontok-
ban. Maga a „megszokott fenotípus” csak a „megszokott körülmények”
között jön létre. Így például ha egy B-vitamin-igényes mutáns növényt
B-vitamin-tartalmú táptalajon nevelünk, semmiben sem fog különbözni
társaitól. Ha ellenben kezd kimerülni a B-vitamin-készlet, a mutáns nö-
vény levelei elszürkülnek, növekedésében visszamarad. A megjelenõ
fenotípus tehát a környezet (itt: a táptalaj) és a növény génállományának
kölcsönhatása.

A modifikációk egy része ideiglenes változás (pl. a bõr lebarnulása napo-
zás során), más részük azonban életre szóló, de nem örökíthetõ a követke-
zõ nemzedékre. Ilyen például bármilyen nem regenerálódó sérülés vagy
egy, a magzati élet során elszenvedett fertõzés. A mennyiségi jellegek örök-
lését általában erõsen befolyásolja a környezet, itt tehát az öröklõdõ „belsõ
hatás” és a modifikációt kiváltó „környezeti tényezõ” kölcsönhatása külö-
nösen jól látható.

A következõ fejezetek a modifikációk két fontos típusát elemzik részlete-
sebben: a szabályozás és a differenciálódás genetikáját.
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Problémák, feladatok

1. Mi a jelentõsége a mutációk szempontjából annak a ténynek, hogy
a) a DNS kettõs szálú hélix,
b) a legtöbb szervezet diploid,
c) a legtöbb élõlény ivarosan (is) szaporodik,
d) a populáció létszáma nagy, így a közeli rokonok párosodásának kicsi az esélye?

2. Milyen következményekkel járhat, ha a reparáló enzimrendszer génjei mutálnak?

3. A mutáns egyedek sokszor a mutagén hatástól térben és idõben távol jelennek meg. Mi ennek a jelenségnek az
oka? Milyen problémát jelent a hatékony környezetvédelem szempontjából?

4. Sok élelmiszert baktériumölõ hatású szerrel, Na-nitrittel (NaNO2) tartósítanak. Milyen veszélyt jelent ez? Mi a
teendõ abban az esetben, ha a tartósított élelmiszeren nem szerepel az alkalmazott tartósítószer neve?

5. Mely esetben jelent egy aminosav esszenciálissá válása letális mutációt, s mely esetekben maradhat észrevét-
len? Milyen környezetben jelent egy méreg lebontásának képessége elõnyt egy baktérium számára, s mely ese-
tekben közömbös e tulajdonság? Jelenthet-e számára hátrányt?

6. Elemezzük a mutációk következményeit bemutató 42. ábrát abból a szempontból, hogy mely változások
okozták a legnagyobb és a legkisebb változásokat a szövegben! Hogyan fordulhat elõ, hogy két mutáció együt-
tes hatása kisebb, mint egyetlené?

7. Mi a különbség a csendes és a semleges hatású mutáció között? Milyen módszerrel fedezhetõ fel az egyik és a
másik? Elõfordulhat-e, hogy egy semleges mutáció nem jelenik meg a fenotípusban? Elõfordulhat-e, hogy egy
semleges mutáció más környezetben hátrányossá vagy elõnyössé válik? Elõfordulhat-e ugyanez a csendes
mutációkkal?

GENOM – KÖRNYEZET
KÖLCSÖNHATÁSOK

→ indikáció az ökológiában XXVI.1.4.

← mennyiségi jellegek öröklése XXIII.1.3.



3.4. A génmûködés szabályozása

3.4.1. Az operon

Az élõ sejt – bizonyos határok között – képes alkalmazkodni környezeté-
hez. Ez csak úgy képzelhetõ el, ha mûködéseit szabályozni tudja. A szabá-
lyozás vagy a fehérjeszintézis ütemét (s ezáltal a fehérjék mennyiségét) be-
folyásolja, vagy a már létrejött enzimek aktivitását. Mindkettõre találtak
példát.

A kólibaktérium (Escherichia coli) egyszerû szervezet, a külvilág változá-
saira mégis gyorsan reagál. Ha táptalajába csak glükózt kevernek,
glükózbontó enzimeket termel, ha viszont laktózt (tejcukrot), akkor
laktózbontó enzimeket. Bármelyik táplálékforrást vonjuk meg tõle, felhagy
a fölöslegessé vált enzimek szintézisével. Mivel a fehérjeszintézis energia-
igényes folyamat, ez a mechanizmus hasznos a baktérium számára.

A jelenség magyarázatát Francis Jacob és Jacques Monod francia kutatók
találták meg operonelméletükkel (Nobel-díj: 1965). Kiindulópontjuk az a fel-
tételezés volt, hogy a DNS nemcsak fehérjeszintézisért felelõs géneket (úgyne-
vezett struktúrgéneket) tartalmaz, hanem szabályozó szerepû szakaszokat is.
Ezek nem feltétlenül fekszenek egymás szomszédságában, mégis mûködési
egységet alkotnak. E mûködési egységet nevezték el operonnak.

A tejcukor lebontásában három fehérje vesz részt: közülük kettõ (S1 és
S3) lebontja, a harmadik (S2) pedig a sejtbe jutását segíti elõ. E három
struktúrgén egymás mellett fekszik, s – mivel mindháromra egyszerre van
szükség – szabályozásuk is közös. Elõttük két szabályozó DNS-szakasz
van: az indító (promoter) és az operátor régió. Az
mRNS szintézise nem az S1 gén kezdetén, hanem az
indító régióban indul meg, végigszalad az operátoron,
s csak ezután jöhetnek a struktúrgének. A DNS másik
részén mûködik a regulátor (szabályozó) gén. Ennek
alapján egy olyan fehérje épül föl, amely képes az ope-
rátor régióhoz kötõdni, s így megakadályozni az S1-2-3

gének átírását.
Ha azonban szõlõcukor helyett tejcukrot kap a bakté-

rium, a helyzet megváltozik. A tejcukor képes a gátló fe-
hérjéhez kötõdni, mire annak szerkezete úgy módosul,
hogy többé nem illeszkedik az operátor régióhoz. Így
megindulhat a tejcukor bontásában részt vevõ fehérjék
szintézise, és éppen erre volt szükség. A szintézis mind-
addig tart, amíg van tejcukor. Ha elfogyott, a gátló fehér-
je ismét kötõdhet az operátor szakaszhoz, s így leállítja a
struktúrgének immár fölöslegessé vált mûködését.

← kibernetika XVIII.1.

← enzimaktivitás módosítása
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45. ábra. Francis Jacob (balra) (1920–)

és Jacques Monod (1910–1976), az

operonelmélet kidolgozói

Jacob francia biológus a világháború által
megszakított orvosi tanulmányait 1947-ben
fejezte be Párizsban, majd a Pasteur Inté-
zetben dolgozott, André Lwoff laboratóriu-
mában. A baktériumok szabályozó mûkö-
déseinek felderítéséért Lwoff-fal és
Monod-val együtt 1965-ben Nobel-díjat ka-
pott. Szépirodalmi igénnyel megírt bioló-
giatörténeti könyve, „A Tojás és a tyúk”, va-
lamint három tanulmánya („A lehetséges
és a tényleges valóság”) magyarul is olvas-
ható.

44. ábra
Fönt: A tejcukor- (laktóz-) operon

mûködése tejcukor hiányában

Lent: A tejcukor- (laktóz-) operon

mûködése tejcukor jelenlétében

R = regulátor (szabályozó) szakasz; I = in-
dító szakasz; O = operátor szakasz; S =
struktúrgének; T = tejcukor; G = gátló fe-
hérje; F = fehérjék.
Az I és az O régiók mRNS-részlete késõbb
már fölösleges, ez lehasad az mRNS-mo-
lekuláról. A fehérjék közül az E1 és E3 en-
zim bontja a tejcukrot, míg az F2 membrán-
fehérje elõsegíti újabb tejcukor-molekulák-
nak a sejtbe jutását.



3.4.2. A génmûködés szabályozása a soksejtû szervezetben

Az operon fölismerése fontos szemléleti változást hozott. Az egyes géneket
ettõl kezdve nem elkülönülten vizsgálták, hanem egy nagyobb rendszer ele-
meiként látták. A gének mûködése a közös feladat érdekében összehan-
golt, visszacsatolások, gátló és serkentõ hatások révén befolyásolják egy-
más mûködését.

A soksejtû szervezetek sejtjeinek – például egy ember idegsejtjének –
más feladatokkal kell megküzdeniük, mint egy baktériumnak. Kevésbé
szélsõségesek a környezet változásai, hiszen a szervezet határértékek
között tartja az ingadozásokat. Az idegsejt például normális körülmé-
nyek között mindig hozzájut elegendõ szõlõcukorhoz, nincs szükség te-
hát a tejcukoroperonhoz hasonló genetikai szabályozó rendszerre.
Szükség van viszont a szervezet részeinek összehangolt mûködésére. Az
egyes sejteknek meg kell adni, hogy hol, mikor, melyik fehérjébõl és
mennyit hozzanak létre. Ennek érdekében minden egyes gén mûködését
folyamatosan szabályozni és vezérelni kell. A szabályozás szerveit – álla-
tokban az idegi és hormonális rendszert – régóta tanulmányozták, azt
azonban sokáig nem tudták, hogy az idegsejtek és a hormonok hogyan
hatnak a génekre. Maga a hormonmolekula nem mindig jut a sejt belse-
jébe, így közvetíteni kell a hatást. Ma több közvetítõ rendszer ismert. Az
adrenalin a célsejt membránján található receptorfehérjéhez kötõdik,
ami az ATP-bõl egy cAMP (ciklikus adenozin-monofoszfát) nevû moleku-
lát készít, a cAMP pedig aktivál egy olyan enzimet, amely a glükogént glü-
kózzá bontja le. Az eredmény: a vérbe glükóz kerül. Ugyanez az anyag (a
cAMP) más hatásokat is kiválthat, szintjének változása például hat a
sejtosztódásra.

Más hormonok – például a szteránvázasok – bejutnak a sejt belsejébe,
sõt a sejtmagba is, és ott – egy fehérjemolekulához kötõdve – közvetlenül
indítják meg a DNS megfelelõ szakaszán a szintézist. Hasonló hatást vált ki
erõsebb ingerlés az idegsejtekben.

3.4.3. Az eukarióta génmûködés sajátságai

Az eukarióták génállományáról (genomjáról) a Human Genom Program
(HGP) jóvoltából nyertünk sok új információt. E nagyszabású kutatás vég-
célja az ember teljes génkészletének föltérképezése volt, amit 2001. feb-
ruár 15-én nyilvánosságra is hoztak.

Az eukarióta szervezetek vizsgálata néhány meglepõ különbséget tárt fel a
baktériumok és a eukarióta szervezetek génállománya közt. Kiderült, hogy
az eukariótákban képzõdõ mRNS-molekulákat egy enzim sokszor utólag je-
lentõsen megrövidíti úgy, hogy hosszú szakaszokat kivág belõle, a maradé-
kokat pedig összekapcsolja. („Vágás és kapcsolás”, angolul: splicing mecha-
nizmus). Az mRNS csak ekkor válik „éretté”, így képzõdhet róla mûködõké-
pes fehérje. Génjeinkbe eszerint be van toldva egy sor fölösleges (vagy annak
látszó) szakasz: ezeket intronoknak, az „értelmes” maradékot pedig exo-
noknak nevezték el. E rejtélyes jelenség okát néhányan abban látják, hogy az
intronok olyan vírusok DNS-eibõl származnak, amelyek behatoltak a sejtbe,
de nem pusztították el azt, hanem nemzedékrõl nemzedékre továbbszapo-
ríttatták magukat. A sejt úgy védekezik e nemkívánatos DNS ellen, hogy a fe-
hérjeszintézis elõtt kivágja az arról készült mRNS-szakaszokat. Más kuta-
tók nem fogadják el ezt a magyarázatot, arra hivatkozva, hogy mára már
több fölöslegesnek („szemétnek”) vélt szakaszról kiderült: valójában fontos
szerepet játszik a génmûködés szabályozásában.
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← negatív és pozitív visszacsatolások
XVIII.1.2.

ÖSSZEHANGOLT GÉNMÛKÖDÉS

→ differenciálódás XXIII.3.5.2.

← neurohormonális rendszer XVIII.2–3.

← hormon-receptor kötõdés XVIII.2.2.2.

→ szteránvázas nemi hormonok
XXIV.4.1.1.

HUMÁN GENOM PROGRAM



Az eukarióta DNS jellegzetessége az is, hogy egy-egy gén nem egy, hanem
sok – néha több ezer – példányban van jelen. Ezen ismétlõdõ (repetitív)
szakaszok szerepérõl is többféle elképzelés ismert. Sokszor a termék
szükséges nagy mennyisége is indokolja, hogy egyszerre több helyen foly-
jon az átírás és a fehérjeszintézis. Ha a szakaszok nem pontosan azonos in-
formációtartalmúak, lehetõség nyílhat többféle mutáns allél egyidejû ki-
próbálására, hiszen az ismétlõdõ szakaszok egyikében-másikában bekö-
vetkezõ mutációk hátrányos hatása nem jelentkezik, ha jelen van az
eredeti „egészséges” változat is. Feltehetõ, hogy sok hasonló szerkezetû
peptid (pl. az oxitocin és az ADH) egy „õsgén” megsokszorozódásából és
utólagos mutációiból származtatható. Elképzelhetõ az is, hogy a példá-
nyok egyike-másika vírus-DNS-t rejt, s a szervezet a fertõzött példányok
tartós gátlásával védi ki a vírus nemkívánatos hatását.

Sok olyan DNS-szakaszt is találtak, melyek egyáltalán nem íródnak át.
Ezek szerepe vagy a kromoszómák szerkezetének fenntartása lehet
(centromera, húzófonal-tapadási hely), vagy a kódoló szakaszok védelme
és az osztódások számának szabályozása (telomerák, végszakaszok).
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ISMÉTLÕDÕ SZAKASZOK

← a mutációk hatása

← ADH XIII.8.3.2.

→ oxitocin XVIII.2.4.4.; XXIV.5.1.3.

← a vírusok szaporodása XXIII.3.2.3.

→ a telomerák szerepe XXIV.5.2.4.

45. ábra. Két nukleinsavlánc

összetapadása

Richard J. Roberts (1943–) angol vegyész
és biológus kísérleteit az egyesült államok-
beli Cold Spring Harbor laboratóriumban
végezte. Sejtése az volt, hogy a DNS és a róla
készült mRNS-másolat nem azonos
hosszúságú: az mRNS – mire a fehérjeszin-
tézisre sor kerül – jelentõsen megrövidül.
A föltevést a hibridizáció módszerével el-
lenõrizte. Eszerint egy oldatban két nuk-
leinsavlánc azokon a szakaszokon tapad
össze – hibridizálódik –, ahol bázissorrend-
jük egymást kiegészíti. Roberts munkatár-
sai a DNS-bõl egyszálú változatot készítet-
tek (a kettõs hélix szálait finoman szétvá-
lasztották, anélkül, hogy az egyes szálak

egyszálú
DNS

hurkok

mRNS

E1
E2

E3

E4

E5

E6

E1

46. ábra. Egy átlagos eukarióta gén és

a róla készült RNS sorsa („splicing”)

A gén elején és végén egy-egy sötéttel jelölt
DNS-szakasz van, amely nem íródik át.
A génen belül beékelt szakaszok (intronok,
I) váltakoznak a hasznos (a fehérje amino-
savsorrendjét meghatározó) szakaszokkal
(exonok, E). A fehérjeszintézis során elõ-
ször az exonokat és intronokat is tartalma-
zó „éretlen” RNS keletkezik, amelyet hete-
rogén nukleáris (hn) RNS-nek is neveznek.
Az intronok kezdõ- és végszakaszai illesz-
kedõ bázispársorozatokat tartalmaznak,
ezért hurkokká záródnak, melyeket egy en-
zim kihasít. Az exonok összekapcsolódása
után alakul ki a végleges, érett mRNS, mely
a riboszómákhoz vándorol. Egy génrõl való-
jában többféle érett mRNS (s ezek alapján
többféle fehérje) is keletkezhet, aszerint,
hogy az intronok kihasítása milyen mintá-
zat szerint megy végbe.

I
E1

I
E2 E3

I
E4

I
E5

I
E6

I I DNS

„éretlen”
(hn)RNS

az intronok kihasítása

az exonok kapcsolása

érett mRNS

sérültek volna). Ezt keverték össze az adott DNS-rõl készült mRNS-sel. Az elektronmikroszkópos felvétel – melynek vázlatát egy eukarióta
sejtben az ábra mutatja – azt bizonyította, hogy a DNS csak néhány rövid szakaszon hibridizálódott az mRNS-sel. A „fölösleges” DNS-szaka-
szok a várakozásnak megfelelõen hosszú hurkokat képeztek. Roberts a tõle függetlenül azonos eredményre jutott Philipp Sharppal (1944–)
együtt felfedezéséért 1993-ban kapott Nobel-díjat.
Az ábra kinagyított részlete mutatja, hogy a két nukleinsavlánc csak ott tapad össze, ahol a bázisok egymás kiegészítõi. E1–E6: az exonok.
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Az élõ sejt mûködései szabályozása révén alkalmazkodni tud változó
környezetéhez.

A génmûködés szabályozásának példája a kólibaktérium tejcukorope-
ronja (Jacob–Monod). Az operonban együttmûködõ gének csak a megfe-
lelõ szubsztrát jelenlétében kezdik meg a bontóenzimek termelését.
A DNS eszerint az enzimeket kódoló struktúrgének mellett szabályozó
szerepû szakaszokat is tartalmaz (regulátor és operátor régió).

Soksejtû szervezetben a sejtek összehangolt mûködését a neuro-
hormonális rendszer biztosítja. Ennek jelzéseit vagy közvetítõmoleku-
lák veszik át és továbbítják a sejten belül (cAMP), vagy bejutnak a sejtbe,
és közvetlenül hatnak a DNS-re (szteránvázasok).

Az eukarióta génmûködés sajátosságai: a DNS „fölösleges” információt
tartalmaz (intronok), az mRNS, illetve a fehérje utólag megrövidül
(„érés”); egyetlen gén igen sok példányban lehet jelen.

3.5. A differenciálódás genetikája

3.5.1. A genetikai program

Az élõlények alkalmazkodnak a változó környezetükhöz, ugyanakkor fej-
lõdnek is. Az egyedfejlõdés egyirányú, visszafordíthatatlan folyamat. A her-
nyóból báb, majd lepke lesz, a gyermekbõl serdülõ, felnõtt, majd öreg. Bár
a külsõ körülmények módosítása erõsen befolyásolhatja a fejlõdés mene-
tét (például hitvány tápon kicsiny, beteges állatok fejlõdnek), az egyedfejlõ-
dést mégis belsõ program vezérli. Ez a belsõ program szabja meg a génmû-
ködések egymásutánját, aktivitásuk idõbeli mintázatát. E program bizto-
sítja azt, hogy a zigótából sokféle sejt szoros szövetsége: szervezet jöhessen
létre. A különbözõ alakú és mûködésû sejtek (szövetek, szervek) kialaku-
lását differenciálódásnak nevezik (differentia l = különbség). A differenci-
álódás kutatása a modern genetika gyorsan fejlõdõ ága, amit néhány példá-
val mutatunk be.

A megtermékenyített petesejtbõl kialakuló sejtek bizonyos mûködésre
„szakosodnak”: specializálódnak (species l = faj, fajta, jelleg). Így például
az izomfehérjéket (aktint és miozint) az izomrostok termelik, az inzulint a
hasnyálmirigy Langerhans-szigetei. A differenciálódás és a specializálódás
feltételezi egymást: ha nem lennének különbözõ specializált szövetek és
sejtek, nem alakulhatna ki ezek összességébõl a „sokszínû”, differenciált
szervezet sem.

Kézenfekvõnek látszott, hogy a specializálódás során az adott sejt szá-
mára szükségtelen információ „elvész”, kiesik. Ez a föltevés azonban el-
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Summa

Kérdések, problémák

1. Milyen következménye lehet, ha a tejcukoroperon
• struktúrgénjeiben,
• szabályozó (regulátor) génjében,
• indító régiójában,
• operátor szakaszában
következik be mutáció? Hogyan vehetõ észre a mutáció hatása? Tervezzünk kísérletet, amellyel eldönthetõ,
hogy van-e ilyen operonmutáns baktérium a tenyészetben!

2. A tejcukoroperon mûködésében negatív és pozitív visszacsatolásos mechanizmus is felfedezhetõ. Melyek
ezek? Melyiknek mi a biológiai szerepe?

48. ábra. A differenciálódás eredménye
(séma)
Bár minden sejtünk közel azonos genetikai
információt hordoz, a gének többségének
mûködését tartósan gátolja a szervezet (a
gátlást az ábrán sötét csíkkal jelölt gátlófe-
hérjék okozzák). A hajhagymákban – töb-
bek között – a hajszálakat alkotó keratin-
(K) fehérjét meghatározó gén mûködik.
A könnymirigyben lizozim (L) keletkezik. Az
izomrostokban az aktin (A) és a miozin (M)
génje aktív.



lentmond a mitózis mechanizmusának, ami pedig általános érvényûnek
bizonyult. Eszerint minden testi sejtben mindig megvan az összes informá-
ció, de ennek nagy része nem nyilvánul meg, mert tartós gátlás alá kerül.
Ezt a föltevést kísérletileg is igazolták.

3.5.2. Differenciálódás

Mi és hogyan szabja meg, hogy egy kialakuló szervezetben mi lesz egy sejt
sorsa? Hogyan alakítja ki a genetikai információ a szervezet háromdimen-
ziós, térbeli rendjét? Az e kérdésekkel foglalkozó elsõ kutatók (Wilhelm
Roux és Hans Driesch, 1885) a differenciálódás kezdõpontját keresték.
Driesch finom fonállal barázdálódó tengerisünpetéket
osztott ketté az elsõ néhány osztódás után, s azt ta-
pasztalta, hogy a részekbõl ép tengerisünök fejlõdnek.
E sejtek tehát ekkor még nem specializálódtak vissza-
fordíthatatlanul: még magukban rejtették a fejlõdés
minden lehetséges útját. (A megtermékenyített pete-
sejtet „totipotensnek”, azaz a „lehetõségek teljességét
hordozónak” is nevezik.) Ez késõbb már nem lehetsé-
ges: az egyedfejlõdés során a lehetõségek köre szûkül.
Így például az embriót burkoló sejtrétegbõl (az ekto-
dermából) még lehet ideg- vagy hámszövet, izom- vagy
májsejt azonban nem. Végül a specializált sejtek már
csak egyvalamire képesek (unipotensek). Sokszor
osztódóképességüket is elvesztik, mint az idegsejtek
vagy a vörösvérsejtek.
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49. ábra. John R. Gurdon (1933–) angol
biológus és kísérlete
A kísérlet azt bizonyítja, hogy a differenciá-
lódott sejtekben is megvan az összes geneti-
kai információ. Az ebihal bélhámsejtjeibõl
(differenciált szövet) kiemelt sejtmagokat
olyan petesejtbe ültették, amelybõl eltávolí-
tották a sejtmagot. Az így nyert sejtek több-
sége ugyan elpusztult, ám belõlük néha nor-
mális ebihalak fejlõdtek ki, melyek a diffe-
renciálódás összes fázisán keresztülmentek
és egészséges békává váltak.
Gurdon kísérlete – elméleti jelentõségén túl
– gyakorlati szempontból is fontos: ez nyi-
totta meg az utat a genetikailag módosított
állatok tömeges ivartalan szaporítása,
klónozása elõtt.
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450. ábra. Az emberi szervezet sejtjeinek elkötelezõdése (specializálódása)

A zigóta totipotens, azaz „a lehetõségek teljességét hordozza”. Hasonló állapotban maradnak az õssejtek, és ilyen állapotba kerül az ivarsej-
tekbõl keletkezõ újabb zigóta is. Az embrió sejtrétegei (ekto-, mezo- és entoderma) multipotensek, azaz lehetõségeik köre szûkült, de még
mindig sok minden lehet belõlük. A felnõtt szervezet szövetei és szervei specializált sejtekbõl állnak. Az egyirányú folyamat alól a vegetatív
szaporítás jelent részleges kivételt.

specializálódás



Driesch azt is észrevette, hogy sok élõlény (szivacsok, csalánozók, fér-
gek, de kismértékben az ember is) jól regenerálódnak, vagyis testük elvesz-
tett darabjait, szöveteit a környezõ testi sejtekbõl pótolják. Hasonlít ehhez
a vegetatív szaporodás sokféle típusa. Ezek bizonyítják, hogy – bár az
egyedfejlõdés egésze visszafordíthatatlan – egyes sejtek „megfiatalodhat-
nak”, azaz kevésbé specializált állapotba kerülhetnek. A jelenséget ma ki is
használják genetikailag tökéletesen azonos egyedek tömegének elõállításá-
ra (sejtklónozás). Különösen a növénynemesítõk hoztak létre sokféle
klónozott fajtát (gabonafélék, kukorica, nemesnyárak). Sok növényt õs-
idõktõl csak így szaporítanak (burgonya), másoknál a fajta fenntartásának
eszköze (szõlõ, gyümölcsfajták). Kis számban minden soksejtû, így a fel-
nõtt ember szervezete is õriz nem specializálódott sejteket, úgynevezett õs-
sejteket. Az õssejtek kutatása ma a kísérleti orvostudomány egyik fontos
célja, hiszen egy személy megõrzött õssejtjeibõl elvben bármely sérült szö-
vet pótolható.

A differenciálódás másik német kutatója, Hans Spemann állatembrió-
kon végzett aprólékos és ötletgazdag mûtéteket. Ezekben egy sejtcsoportot
eredeti helyérõl kiemelt és az embrió más részébe ültetett át, figyelve a ha-
tást. Egyik kísérletében azonos eredetû ektodermadarabokat ültetett egy
embrió velõcsövének feji, illetve egy másik példány farki részébe. Az egyik
átültetett darab agyszövetté, a másik gerincvelõvé alakult. Ha nem fiatal,
hanem már erõsen specializálódott sejtcsoportot ültetett át, akkor az nem
alakult át sem aggyá, sem gerincvelõvé. Spemann kísérleteit értelmezve
arra a következtetésre jutott, hogy bizonyos életszakaszokban a fejlõdés
irányát nem egyedül maga a sejtcsoport, hanem a közvetlen környezetével
való kölcsönhatás szabja meg (organizátorelmélet). Túljutva ezen az érzé-
keny idõszakon, az illetõ sejteket már nem változtatja meg a környezet mó-
dosítása.

Spemann-nak és követõinek kísérletei rávilágítottak arra, hogy az egyed-
fejlõdés genetikai programot követ, melynek hátterében gének nagy cso-
portjainak összehangolt, együttes mûködése áll. A csibe nem rejtõzik eleve
megformáltan a tojásban (ahogy a preformációtan hívei gondolták), ám ter-
mészetes körülmények között a lépések sorozata az ép, egészséges csibét
hozza létre. Tragikus emberi példák bizonyítják, hogy e folyamat érzékeny
szakaszaiban tévútra juthat. A molekuláris genetika eredményei segíthet-
nek abban, hogy tudatosan biztosítsuk mindazt, amire a magzatnak szük-
sége van, és kerüljük mindazokat a hatásokat (például röntgensugárzás,
bizonyos gyógyszerek, vírusfertõzések), melyek az érzékeny szakaszokban
árthatnak neki.
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52. ábra. Hans Spemann (1869–1941)

német biológus, az embrionális

fejlõdés törvényeinek kutatója

Heidelberg, majd Würzburg, Berlin, Ros-
tock és Freiburg egyetemein dolgozott.
Munkásságát 1935-ben Nobel-díjjal ismer-
ték el.

51. ábra. Kísérletek kétéltûpetéken

A fonallal szétválasztott fejlõdõ petékbõl két
teljes, ép lárva keletkezik. Ha a szétválasz-
tás nem teljes, „sziámi ikrek” keletkeznek.

A differenciálódás környezetfüggésére drámai példák a fejlõdési rendellenességek.
A Németországban 1956-ban bevezetett Contergan (Thalidomid) nevû nyugtató látszólag
ártalmatlan volt, a patkánykísérletek sem jeleztek veszélyt. Azok a terhes nõk azonban,
akik a terhesség 27. és 33. napja között szedték ezt a szert, súlyos fejlõdési rendellenes-
séggel született utódoknak adtak életet. A Contergant azonnal betiltották, ez azonban már
nem segített a közel 3000 csökevényes kezû és lábú újszülöttön. A hatás szerencsére nem
öröklõdött: az azóta felnõtt „Contergan-bébik” közül már sokan szültek egészséges gyer-
meket. A Contergan hatóanyaga éppen a végtagkezdemények differenciálódásának idõ-
szakában zavarta meg a természetes környezetet alkotó sejtcsoportok irányító hatását. Az
is fontos (utólagos) tanulság, hogy a Contergan állatkísérletekben teljesen hatástalan volt
patkányokra, békákra vagy tyúkokra, nyulakban viszont az emberéhez hasonló hatást ho-
zott létre. A differenciálódás mikéntje tehát fajtól is függ.



3.5.3. Látható minták

A muslicák nyálmirigyében különleges, óriás méretû kromoszómákra
bukkantak. (Ezek sokszoros kromoszómakettõzõdésen mennek át, anél-
kül, hogy a sejt is osztódott volna. 10 osztódás után már 210, azaz
1024-szeres vastagságot érnek el.) Az óriáskromoszómák szerencsés mó-
don az osztódások közti szakaszban is láthatók. Egyes szakaszaikon fény-
mikroszkóppal is észlelhetõ laza kitüremkedéseket, úgynevezett puffokat
figyeltek meg. A puffok képzõdése úgy magyarázható, hogy itt a DNS átíró-
dik, ezért széttekeredik, szemben a tömör, nem mûködõ szakaszokkal. Így
a puffok megmutatják az éppen mûködõ géncsoportokat.

A génmûködés fázisait leglátványosabban a rovarok átalakulását irányító
hormonok segítségével tették láthatóvá. Az átváltozást rovarokban az ekdizon
nevû hormon indítja be. Ha ekdizont juttatnak egy lárvába, az rövid idõn belül
bebábozódik, még akkor is, ha nem érte el az ehhez szükséges normális nagy-
ságot. Ekdizon hatására az óriáskromoszómákon öt percen belül új puff jele-
nik meg. Ennek fehérjetermékei (több génrõl van szó) egyrészt megindítják az
átalakulás kezdõ fázisában a szükséges folyamatokat, másrészt új puffok ke-
letkezését váltják ki. Ugyanakkor azonban – negatív visszacsatolás révén – gá-
tolják saját további termelõdésüket is, így ez az elsõ puff lassan elsorvad. Az
új (második) puff termékei a rájuk jellemzõ reakciókon kívül beindítják a
harmadik puff mûködését is, emellett fenntartják az elsõ gátlá-
sát. A mechanizmust lépcsõzetes szabályozásnak nevezik. Va-
lószínûleg szerepet játszik sok fejlõdési folyamatban, de sok
más szabályozási és vezérlési móddal együtt. A tejcukorope-
ronhoz képest a döntõ különbség az, hogy bizonyos gének (il-
letve géncsoportok) egyszeri mûködés után végleg elhallgat-
nak, a gátlás tartós. Ez biztosítja a differenciálódás visszafor-
díthatatlanságát.

3.5.4. Engedelmes és lázadó sejtek

Az egyedfejlõdésben a differenciálódás és a specializálódás ugyanaz a fo-
lyamat: elõbbi az egész, utóbbi a részek felõl szemlélve. Az összetett egész,
a szervezet harmóniája csak azon az áron jöhet létre, hogy benne az egyes
sejtek lehetõségei fokozatosan szûkülnek. Ezt jól mutatja az idegsejtek éré-
se. Egy kisagyi Purkinje-sejt újszülöttekben még több mint százezer szi-
napszissal kapcsolódik más sejtekhez, érése során ez a szám a felére csök-
ken. Ha az idegrendszer nem lenne képes válogatni (szelektálni) a lehetsé-
ges kapcsolatok közt, nem tudnánk alkalmazkodni környezetünkhöz.

XXIII. 3.5. A differenciálódás genetikája 197

← kromoszómamutációk XXIII.2.2.2.

ÓRIÁSKROMOSZÓMÁK

← hiány vagy megfosztottság (skolasztika)
V.2.4.

← szinapszisok XVIII.3.1.3.

← reflexek kialakulása XVIII.3.5.1.

hormon receptor

1. puff

tulajdonságok

fehérjék

mRNS-ek

fehérjék

egyéb hatások

mRNS-ek

2. puff

53. ábra. A muslica-óriáskromoszómák puffképzõdésének

irányítása (Watson nyomán, modell)
A folyamatot egy hormon (pl. az ekdizon) indítja meg, amely egy
receptorfehérjére hat.
Az 1. puff fehérjetermékei közül némelyek az adott fejlõdési szakasz testi
tulajdonságait okozzák. Más fehérjék a kromoszóma új helyein indítják
meg a puffképzõdést, azaz a következõ fejlõdési szakaszra jellemzõ fehér-
jék szintézisét. Végül néhány fehérje negatív visszacsatolás útján gátolja az
1. puff mûködését, így az lassan elsorvad. A gátlás tartós lesz, ha az új puff
termékei is fenntartják.
A valóságban sokkal több, egymással is kölcsönható serkentõ és gátló
fehérje összjátéka szabja meg az egyes gének aktivitását. A folyamatot
külsõ hatások is fölerõsíthetik vagy gátolhatják.
A „+” jelek az ábrán serkentést, a „–” jelek gátlást jelölnek.



A lehetõségek szûkülésének szélsõ esete a fölösleges sejtek pusztulása: a
programozott sejthalál. A folyamat 1972-ben adott tudományos neve apoptó-
zis. (A görög apo + ptoszis = falevelek hullása kifejezés az õszi levélhullást idé-
zi föl.) A „programozott” jelzõ utal arra, hogy ezt a folyamatot genetikailag rögzí-
tett lépések sora vezérli, és úgy látszik, hogy a normális egyedfejlõdés szüksé-
ges eleme. Ilyen programozott „öngyilkosságot” követnek el például az ebihal
faroksejtjei, miközben kialakul a béka, vagy az emberi magzat ujjait elválasztó
sejtek a kéz fejlõdése során. Apoptózishoz vezethet a sejtmag örökítõanyagá-
nak sérülése vagy vírusfertõzés is. Ilyenkor aktiválódnak „halálfehérjéink”, me-
lyek elpusztítják a sérült sejtet. A programozott sejthalál és a sejtek osztódásos
szaporodása egyaránt természetes folyamat. Az osztódás ellenõrzött túlsúlya
növekedést, a sejthalál túlsúlya sorvadást okoz. Ha ütemük azonos, a szervezet
egyensúlyban van. Az ellenõrzés alól elszabadult sejtpusztulás vagy sejtosztó-
dás ellenben súlyos veszélyek, melyek minden soksejtû lényt fenyegetnek.

A kóros sejtpusztulás (nekrózis) sérülés, fertõzés vagy oxigénhiány miatt
következhet be. Gyulladással jár, és ha a szervezet nem tud gátat szabni a
pusztulásnak, végzetessé is válhat (infarktus, elfertõzõdött sebek üszkösö-
dése). Ha a sejtek egy csoportjának osztódása válik szabályozatlanná, rákos
góc (daganat) alakul ki. Bármely sejt válhat rákos góccá. Ha a szervezet föl-
ismeri és elszigeteli e gócot, jóindulatú daganatról beszélünk. Ezek keletke-
zési helyükön maradnak. A rosszindulatú ráktípusok ellenben leszakadó
sejtjeik révén a véráramba kerülve messzire juthatnak, s a szervezet távoli
pontjain képezhetnek újabb gócokat. Ezek az áttétek (metasztázisok).

Mivel a daganatos betegségek a nyugati világ vezetõ halálokai, sok kutató és
intézmény dolgozik okaik kiderítésén és gyógyításukon. Vizsgálták a rákkeltõ
(karcinogén) és a mutációfokozó (mutagén) hatásokat, s úgy találták, hogy ezek
sokszor azonosak. Ez nem véletlen, ha föltesszük, hogy a daganat megjelenését
a sejtosztódást szabályozó génszakaszok mutációja okozza. Bizonyított az
összefüggés a mutációkeltõ kockázati tényezõk – például a dohányzás – és a
légúti rákok gyakorisága között. A megelõzés tehát szükséges is, lehetséges is.

Ezzel a magyarázattal látszólag szemben állt az a fölfedezés, hogy egyes ví-
rusok is rákkeltõ hatásúak. Ezek „rákkeltõ géneket” (onkogéneket) építenek
be a fertõzött sejtekbe. Nagy meglepetés volt, amikor kiderült, hogy az
onkogének lényegében azonosak a szabályos és egészséges emberi génekkel.
Ezeket a vírusok csak kiszakították, hordozták és más helyre építették be.
Rákhoz az vezet, ha új helyükön szabályozatlanul és nagy mennyiségben kez-
dik termelni azt a fehérjét, amely normális körülmények közt a szabályozott
sejtosztódást szolgálja.
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APOPTÓZIS

PROGRAMOZOTT SEJTHALÁL

→ magzati fejlõdés XXIV.5.1.3.

← stacionális állapot és homeosztázis
XVIII.1.3.2.

NEKRÓZIS

← infarktus okai X.4.3.5.; XVIII.5.2.

DAGANAT

← mutagén hatások XXIII.3.3.2.

ONKOGÉNEK

normális növekedés és fejlõdés

normális mûködés

osztódást
serkentõ

gének

megnövekedett
mûködés

nem megfelelõ
mûködés

rákkeltõ
hatások

mutációk
sugárzás
vagy kémiai
mutagének
hatására

rákos góc

retrovírus
(RNS-vírus)

RNS-vírus-
fertõzés

54. ábra. A rákos góc kialakulása és a

mai onkogénelmélet kapcsolata

(Venetianer Pál nyomán)
Az ábra erõsen egyszerûsített. Valójában
többlépcsõs rendszer gondoskodik arról,
hogy a keletkezõ rákos gócot a szervezet föl-
ismerje és elpusztítsa. A daganat csak ak-
kor maradhat fenn, ha ugyanabban a sejt-
ben egyidejûleg az ellenõrzõ-szabályozó
génrendszer több tagja is károsodik. Ennek
szerencsére kicsi az esélye, ám az életkorral
és föl nem ismert daganat esetén a valószí-
nûség nõ.



A rák sok típusa korai stádiumban fölismerhetõ, ekkor a gyógyulás esélye
sokkal nagyobb. Gyanús a szokatlan duzzanat (például az emlõn), a bõrön fris-
sen keletkezett, terjeszkedõ, határozatlan körvonalú folt vagy a vérzõ, gyógyulni
nem akaró seb. Ilyet észlelve azonnal orvoshoz kell fordulni. A rák gyógyításá-
ban a sebészi megoldás, a daganat eltávolítása segít, ha (még) nem képzõdtek
áttétek. A további lehetõségek drasztikusak. A sugárkezelés elpusztíthatja a da-
ganatot, de maga is rákkeltõ. A sejtosztódást gátló szerek (citosztatikumok) bé-
nítják a sejtanyagcserét, ami lassítja a daganatok burjánzását, de tönkreteszi az
ép, osztódó sejteket is. Ezek a kezelések aktiválhatják a szervezet védekezõ, da-
ganatokat elpusztító rendszereit is, ha azok még mûködõképesek. A gyógyulás
kulcsát – mint annyi más esetben – sokan az immunrendszer megerõsítésében
látják. Az immunrendszer ugyanis a fejlõdésnek induló rákos gócokat is képes
elpusztítani, ha azokat a megváltozott felszíni antigének miatt felismeri. Sajnos
sokszor éppen azok a mutációk rákkeltõk, amelyek védelmi rendszerünk egy
vagy több tagját mûködésképtelenné tették.

Az egyedfejlõdés egyirányú folyamat. Lépéseit – a környezettel kölcsön-
hatásban – belsõ program szabja meg. Az egyes sejtek az osztódások so-
rán specializált mûködésûvé lesznek (szövetek, szervek), az egész szer-
vezet eközben differenciálódik. A specializálódás egyes DNS-szakaszok
hosszabb-rövidebb mûködése, mások tartós gátlása révén valósul meg.
A folyamat idõbeli elõrehaladása a muslicák óriáskromoszómáin figyel-
hetõ meg (puffképzõdés).

Azt, hogy melyik sejt milyen mûködésre specializálódjon, közvetlen
környezete szabja meg (organizátorelmélet, Spemann). Az egyedfejlõdés
környezeti hatásokra való érzékenysége idõhöz kötött (érzékeny szaka-
szok, probléma esetén: fejlõdési rendellenességek).

A differenciáció folyamatából kiszakadt sejtek rákos daganatot képez-
hetnek. A mutagén és a rákkeltõ (karcinogén) hatások sokszor megegyez-
nek, a legbiztosabb megelõzési mód ezek kerülése, illetve megszüntetése.
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JELEK

← a bõr felépítése XVIII.3.2.7.

← sejtanyagcsere-mérgek XIII.3.2.2.; 3.3.2.

← antigén-antitest reakció XVIII.4.

Summa

John Michael Bishop (1936–) amerikai biológus más kutatókkal együtt fölismerte a vírusok által közvetített rák hatásmechanizmu-
sát. Eredményeik alapján már hatékony gyógyszer is készült bizonyos ráktípusok kezelésére.

Evangélikus lelkészcsaládból származott, fiatal korában fõként az egyházi zene érdekelte. Elemi iskoláit egy két osztályterembõl álló
falusi iskolában végezte. Késõbb az orvosi pálya mellett döntött, Hamburgban, majd a Kaliforniai Egyetemen dolgozott. Itt született ered-
ményeiért kapta – Eliot Varmusszal (1930–) együtt 1989-ben az orvosi Nobel-díjat.

Bishop és munkatársai már ismertek rákkeltõ géneket (onkogéneket) hordozó RNS-vírusokat. Arra voltak kíváncsiak, vajon kimu-
tatható-e ez a gén a fertõzésre fogékony csirke sejtjeiben is. A DNS hibridizációs módszerrel (lásd: 45. ábra) igazolták, hogy az onkogén
(illetve egy ahhoz nagyon hasonló gén) egészséges csirkesejtekben is jelen van, sõt kimutatták halakban és emberben is. Az is valószínû,
hogy a gerincesek genomjába nem korábbi vírusfertõzések maradványaként került, mert a vírus hordozta onkogén egy darabból áll, míg
a gerincesekben szétdarabolt, intronok formájában létezik (lásd: 45. ábra).

1. Mi a különbség a génmûködés szabályozása és a genetikai program megvalósulása között?

2. Vessük össze a kromoszomális nem és a nemi jellegek kapcsolatát (lásd a XXIV.4.1.3. fejezetben) a génmûkö-
dés differenciálódásával! Mi az ok és mi az okozat ezekben a folyamatokban?

3. Milyen hasonlóságot és különbséget fedezhetünk fel az imprinting (Lorenz) és a Contergan-eset által feltárt
egyedfejlõdési lépések között?

4. Hogyan magyarázható, hogy a regenerációban részt vevõ sejtek többnyire nem válnak daganatok kiindulópontjává?

5. Mi az oka annak, hogy sok mutagén anyag egyben rákkeltõ is?

6. Miért nagyobb az esélye a korán felfedezett daganat gyógyításának?



4. A genom átformálása

4.1. Az eugenika története

4.1.1. Az utópia

Francis Galton nemcsak a mennyiségi jellegek öröklését fedezte fel és írta
le, hanem tevékeny részese lett a darwini evolúciós elmélet terjesztésének
is. Érdeklõdésének középpontjában az emberi öröklõdés (humángeneti-
ka) állt. Sikerült bizonyítania, hogy nemcsak testi jellegek, hanem a szelle-
mi képességek is – legalább részben – öröklöttek. Darwin elméletét elfo-
gadva látta, hogy a tervszerû állat- és növénynemesítés lényegében a megfe-
lelõ genetikai állományú egyedek kiválogatása és továbbszaporítása. Az
alkalmasabb allélok így elterjeszthetõk, a hibásak visszaszoríthatók. Ezen
tapasztalatok és megfontolások alapján Galton arra a következtetésre ju-
tott, hogy ugyanezt lehetséges és hasznos lenne megtenni az emberi fajjal
is. Galton tervbe vett célja kettõs volt: egyrészt az öröklõdõ betegségek és
hajlamok visszaszorítása, másrészt a szellemi és testi képességek javítása.
A genetika ilyen célú gyakorlati alkalmazását eugenikának (eu gör. = jó)
nevezte el.

„Az eugenika tudománya mindazokkal a hatásokkal foglalkozik, me-
lyek egy faj veleszületett tulajdonságait javítják, és amelyek e tulajdon-
ságok lehetõ legelõnyösebb kifejlõdését elõsegíthetik” – írta (idézi:
Czeizel E.). E terv tehát magában foglalta a társadalmi feltételek javítását
is (mint például a higiénés viszonyok, a lakáskörülmények, az iskolázta-
tás), ebbõl a szempontból megegyezett sok más politikai mozgalom célki-
tûzéseivel. Újdonságot a genetikai javítás gondolata jelentett, amit Galton
a párválasztás és a gyermeknemzés szabályozása útján kívánt elérni. El-
képzelése szerint a legkiválóbb adottságú embereket felvilágosítással és
gazdasági támogatással kellene nagyobb számú gyermek vállalására ösztö-
nözni (pozitív eugenika), másrészt pedig az örökletes genetikai betegségek-
ben szenvedõket le kellene beszélni utódok nemzésérõl (negatív eugenika).
Galton látta, hogy javaslata etikai buktatókat rejt magában, ezért kiemelte,
hogy a felvilágosítás nem jelentheti kényszer alkalmazását, így például
„senkinek nincs joga megtiltani, hogy testi fogyatékos embereknek utó-
dai legyenek”.

Az eugenika tudományos megalapozottságát már Galton kortársai kö-
zött is sokan vitatták. A program elsõ megfogalmazásakor (1865-ben,
Mendel felfedezéseivel egy idõben) még a genetika alaptörvényei sem voltak
ismertek. A késõbbiekben, a századforduló után pedig egyre több minõségi
jellegrõl derült ki, hogy bonyolult, sokgénes öröklésû és a környezet hatása
is sokkal erõsebb, mint azt Galton gondolta. Ennek ellenére 1907-tõl mind
több országban (Nagy-Britannia, Egyesült Államok, Szovjetunió, Svédor-
szág, Németország) eugenikai egyesületek vagy hivatalok alakultak. Ezek a
szervezetek szükségesnek tartották a gyakorlati lépéseket akkor is, ha az
elméleti háttér hiányzott, vagy erõsen vitatták.

4.1.2. Tragikus fejlemények

Az eugenika gondolatát a XX. század elején felkarolták azok a politikai
mozgalmak, melyek a társadalom számára terhet jelentõ személyek szá-
mát és arányát igyekeztek csökkenteni. Ilyennek tekintették az elmebeteg-
ségeket, a vérbajt és tüdõbajt, az epilepsziát de a bûnözésre való hajlamot
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is. A következõ módszereket alkalmazták: házassági és bevándorlási tila-
lom, intézeti elkülönítés és sterilizáció (utóbbi az ondóvezeték, ill. nõkben
a petevezeték elmetszését jelentette, meghagyva a nemi aktivitás lehetõsé-
gét, de terméketlenséget okozva). Elõször az Egyesült Államokban, majd
Kanadában, Svájcban, a skandináv államokban és Németországban hoz-
tak kényszersterilizációs törvényeket. Az intézkedéseknek különösen az
Egyesült Államokban és a hitleri Németországban volt sok – több tízezer –
áldozata. Németországban ez a program összekapcsolódott a rasszista
„fajelmélettel” is, amivel az eugenika maradék hitelét is elvesztette. A sztáli-
ni Szovjetunióban az ilyen beavatkozások tilosak voltak, viszont gyakorla-
tilag szabad teret engedtek az abortuszoknak, ami hasonló mértékû népes-
ségfogyást okozott, igaz, mindenfajta tervezettség nélkül. A második világ-
háború után ezek a módszerek Európában és Észak-Amerikában
megszûntek, ám Ázsia egyes országaiban – például Indiában – továbbra is
kiterjedten alkalmazták a többé-kevésbé önkéntes jelentkezõkön a sterili-
zációt. Ennek fõ célja azonban már nem eugenikai változás elõidézése volt,
hanem a népességszám robbanásszerû növekedésének a megállítása.
Ugyanez a szándék vezette Ázsiában és Afrikában a családtervezési progra-
mokat, melyek propaganda és fogamzásgátló szerek alkalmazásával az
ideálisnak tekintett (alacsony) családonkénti gyerekszámot igyekeztek el-
érni. Ehhez a központi irányítású országokban (Kína) törvényi szankciók
is járultak: gyakorlatilag megtiltották a családoknak egynél több gyermek
fölnevelését.

Az eugenika eredeti formájában embertelen és hatástalan volt, ezért mára
kudarcba fulladt. A fölvetett problémák azonban tovább élnek azokban az
éles vitákban, melyek ma az emberi élet kezdetérõl és végérõl folynak.

4.2. Irányított beavatkozás: az elsõ kísérletek

4.2.1. A genetikailag módosított lények (GMO)

Az eugenika balsikerû próbálkozását a növénynemesítés hagyományai ih-
lették. Ebben az ember a természetes úton létrejött változatok szelekciójá-
val az allélok gyakoriságát befolyásolja. A természetben és a hagyományos
nemesítés során azonban csak közeli rokon fajok génjei kombinálhatók,
mert az ivaros szaporodás csak egy fajon belül vagy közel rokon fajok kö-
zött lehetséges.

A genetika fejlõdése a XX. század végére új eszközöket adott az ember
kezébe és új gondolatokat szült ezek alkalmazására. Ha egy allél hibás: ki-
javítható. Ha elõnyösebb génkombinációt állíthatunk elõ, mint ami a ter-
mészetben lehetséges: hasznunkra fordíthatjuk. Az ezt célzó módszerek
összefoglaló neve géntechnológia vagy genetikai manipuláció (az angol
genetic engineering „génmérnökség” szó a folyamat tervezhetõségét emeli
ki). Az olyan élõlényeket melyekbe új géneket vittek be vagy eredeti génjei-
ket eltávolították, genetikailag módosított szervezeteknek (Genetically
Modified Organism = GMO) nevezik. Az idegen fajokból átvitt gének a
transzgének (transferred genetic material).

Az eljárás technikai alapját svájci és amerikai kutatók fedezték föl
(Werner Arber, Daniel Nathans és Hamilton Smith 1978-ban kaptak No-
bel-díjat eredményeikért). E kutatók bizonyították, hogy egyes enzimek – a
restrikciós endonukleázok – a DNS-t bizonyos meghatározott bázissorren-
dû részeknél hasítják. Az elhasított DNS-en „ragadós végek” keletkeznek,
amelyek megfelelõ enzim jelenlétében minden más, hasonlóan ragadós végû
DNS-sel képesek összekapcsolódni. Ezen enzimek az élõ szervezetben a
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vírus-DNS-ek elleni védekezés eszközei (az idegen nukleinsavakat hasítják),
a genetikusok azonban más célra használják. Ha ugyanis két különbözõ ere-
detû DNS-láncot ilyen enzimekkel hasítanak, majd az oldatokat összekeve-
rik, a DNS-törmelékek mindenféle kombinációkban összekapcsolódhat-
nak. Ezek közül kell kiválasztani a kívántat. Ha a célszervezet az így nyert
DNS-t befogadja, másolja és meg is jeleníti, akkor génmódosított példányt
állítottunk elõ.

A megfelelõ transzgén felszaporítását és bejuttatását általában vírusok
vagy baktérium-DNS-darabok (plazmidok) segítségével végzik (ezeket
„vektoroknak” is nevezik). Emellett más megoldás is létezik (például „gén-
puska” segítségével belõhetik a célsejt belsejébe).
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55. ábra. A DNS-hasító enzimek (restrikciós endonukleázok) mûködése és felhasználásuk

Az EcoI jelû endonukleáz enzim az ábrán látható helyeken hasítja a DNS-molekulákat, akár emberbõl, akár baktériumból származzanak is
azok. Mivel az elhasított láncok végein „ragadós szakaszok” keletkeznek, a különbözõ eredetû DNS-ek megfelelõ enzimmel összekapcsol-
hatók. Az eredmény: rekombináns (részben emberi, részben bakteriális eredetû) DNS-molekula.

56. ábra. Baktérium plazmidjába (DNS-darabjába)

beépített idegen gének

A másoltatni kívánt transzgént (például az emberi inzulin
génjét) egy megfelelõ indító (promóter) szakasszal együtt
kell beépíteni, hogy másolása folyamatos legyen. Ilyen
promóter származhat például egy mozaikvírusból, mely a
fertõzött növényekben a vírus tömeges, szabályozatlan ter-
melését idézi elõ. Szükséges egy jelzõ (marker vagy ripor-
ter) gén is, melyet a transzgénhez kapcsolnak, és segítségé-
vel megállapítható, hogy a kérdéses gének csakugyan be-
épültek-e a célsejtbe. Ilyen jelzõ lehet egy antibiotikummal
szembeni védettséget (rezisztenciát) adó gén. Az ezt hordo-
zó sejtek ugyanis antibiotikum-tartalmú táptalajon is sza-
porodnak, így könnyen elkülöníthetõk.

karfiol-
mozaikvírusból

rezisztens
baktériumból

transzgén

záró
(stop)

a baktérium saját
eredeti génjei

indító
(promóter)

jelzõ

← vírusok XXIII.3.2.3.



4.2.2. Géntechnológia a gyakorlatban

A génmódosított élõlények egyik felhasználási területe a gyógyászat. A be-
tegségek egy része valamely anyag – például a növekedési hormon – hiányá-
val függ össze. A hormon szintézise kémiai úton is megoldható, de drága.
Ha azonban például egy kólibaktériumba sikerül bejuttatni a növekedési
hormon génjét, úgy a tenyészetben szaporodó baktériumok nagy mennyi-
ségben hozzák létre ezt az anyagot. Ma már ipari méretekben állítanak elõ
növekedési hormont és inzulint genetikailag módosított baktériumokkal.
Ígéretes kísérletek folynak burgonyába vagy banánba beépített oltóanyagot
(vakcinát) termelõ génnel. Legelõnyösebb lenne a géntechnológia közvetlen
alkalmazása, azaz a hibás gén kicserélése egészségesre a beteg ember szer-
vezetében. Az elsõ kísérletek megtörténtek: 1990 óta egyre több ember él,
akikbe módosított retrovírus segítségével egészséges emberi gént ültettek
be. Néhány esetben érzékelhetõ volt a gyógyulás (megindult a hormonter-
melés), ha a teljes gyógyulás nem is következett be. Az ilyen kísérletek nagy
kockázata miatt ma a genetikai manipulációt emberen csak kivételes ese-
tekben engedélyezik.

Az állat- és növénykísérletekben az elhullás kockázata nem okoz gondot.
A gyógyszerkutatásban mindennapossá váltak a „génkiütött” (knock out)
egerek, melyeknek egy vagy több génjét hatástalanították. A hiányból lehet
következtetni az egészséges gén feladatára, nemcsak egérben, hanem em-
berben is. A hibás allélok megismerése genetikai beavatkozás nélkül is segít-
het az emberi betegségek kezelésében vagy megelõzésében. Az egyes szemé-
lyek genomjának ismeretében megbecsülhetõ bizonyos betegségek kockáza-
ta. Ez elõnyös, mert célzott, személyre szabott kezelést tesz lehetõvé. Az
adatokkal ugyanakkor vissza is élhetnek magánszemélyek vagy vállalatok
(például biztosítótársaságok). Az emberi genom átalakítása pedig kérdéses-
sé teszi, hogy milyen beavatkozásokat, kinek a hozzájárulásával és milyen
ellenszolgáltatásért hajthatnak végre az orvos-genetikusok. E problémák
már nem biológiaiak: a személyiség jogaival, szabadságával függenek össze.

Génmódosított élõlényeket nem csak a gyógyászatban használnak.
A vegyiparban például szennyezõdéseket lebontó és lebomló mûanyagokat
termelõ baktériumokkal kísérleteznek. A mezõgazdaságban a rovarkárte-
võkkel és vegyszerekkel szemben ellenálló, értékesebb tápanyagokat tar-
talmazó kukorica és szója bevezetése túljutott a kísérleti fázison: ezeket
már óriási területeken termesztik, különösen az Egyesült Államokban.
A környezetvédõ szervezetek azonban tiltakoznak az eljárás ellen, és sok
ország kormánya moratóriumot hirdetett a GMO-termékekre (azaz azok
nem termeszthetõk az ország területén).
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57. ábra. Kukoricamoly hernyója a kukoricaszár belsejében

A tiltakozás okát jól szemlélteti a génkezelt kukorica története. A kukoricát – különösen ott, ahol hatalmas területe-
ken azonos génállományú egyedeit termesztik – többféle rovar károsítja. A kukoricamoly ellen a hagyományos rovar-
irtó szerek mellett gyakran alkalmazzák a Bacillus thuringiensis nevû baktériumot is. Ez olyan mérget termel (Bt-to-
xin), mely a rovarokat elpusztítja, de emlõsökre (legalábbis az alkalmazott mennyiségben) ártalmatlan. Ezért ezt a vé-
dekezési módot még a biogazdálkodásban is elfogadják. A GMO-kukoricát elõállító cég a mérget termelõ
baktériumgént bejuttatta a kukoricába, így annak minden sejtje folyamatosan termeli a Bt-toxint. A cég képviselõi
szerint az új kukoricafajta környezetkímélõ, hiszen nem kell permetezni, ráadásul a méreganyag „természetes” ere-
detû. Ez igaz, ám az egyszeri permetezés méreganyagai levegõn gyorsan lebomlanak, a GMO-kukorica viszont min-
den sejtjében folyamatosan termeli a Bt-toxint, mely így több mint ezerszeres koncentrációban halmozódik fel. E
megoldás csak rövid távon lehet hatásos, hiszen a méreganyaggal szemben ellenálló mutáns rovarok az erõs és állan-
dó szelekció hatására elõbb-utóbb szükségképpen megjelennek, és elözönlik a génkezelt kukoricát éppúgy, mint a
hagyományos fajtákat. Kérdéses a GMO-kukorica biológiai ártalmatlansága is. A szer engedélyezésekor az USA-ban a
„lényegi azonosság elvébõl” indultak ki: föltételezték, hogy az átalakított növény „lényegileg” azonos az eredetivel, te-
hát csak a bevitt gén által termelt anyag hatását kell elemezni. A Bt-toxin önmagában valóban rovarokat károsít, ám
nem biztos, hogy a genetikai manipuláció hatása csak egy génre terjed ki. A beépítés befolyásolhatott szabályozó sza-
kaszokat is, ami elõre nem látható következményekkel járhat, például bekapcsolhat nyugvó vírusgéneket. Hogy így
van-e, csak az új növény teljes körû vizsgálata döntheti el, a „lényegi azonosság elve” tehát nem megalapozott.



A géntechnológia olyan súlyos etikai kérdéseket vet föl, amelyek ebben a
formában ismeretlenek voltak az emberiség számára. Lényegében új fajok
elõállítására nyílik lehetõség, ezek esetleg elszaporodva ismeretlen beteg-
ségek hordozói, az életközösségek kapcsolatainak felborítói lehetnek.
A transzgének a célzott élõlényeken kívül kiszámíthatatlan módon átjut-
hatnak másokba. (A jelzõként használt antibiotikumrezisztencia-gének
például átkerülhetnek kórokozó baktériumokba, a transzgéntartalmú pol-
len is messzire száll.) Az egyeduralkodó helyzetbe került óriáscégek tönk-
retehetik a hagyományos módon gazdálkodó országok mezõgazdaságát,
ami segítség helyett súlyos társadalmi feszültségeket kelt. Egyes kutatók
ezért az ilyen irányú kísérletek leállítását vagy korlátozását követelik. Má-
sok úgy érvelnek, hogy a génállomány átalakulása az evolúció során amúgy
is végbemegy, az ember csak megkísérli irányítani és gyorsítani e folyama-
tokat. Szerintük a tiltakozások hátterében egyszerûen gyávaság, az újtól
való félelem áll.

4.3. Új utakon: genomika

Mára a DNS bázissorrendjét gyorsan, már rutinszerûen határozzák meg,
az adattömeget pedig számítógép segítségével dolgozzák fel. A technikai fej-
lõdés szemléletváltozást is hozott, új tudományág, a genomika születésé-
hez vezetett. A genom szó az élõlényekben, illetve azok egyetlen sejtjében
található öröklési anyag (azaz DNS) teljes állományát jelenti, tehát nem-
csak az ismert funkciójú géneket, hanem a DNS nagyobbik, (még) ismeret-
len szerepû szakaszát is.

A genetika tudománya Mendel óta az egyes tulajdonságok öröklésével
foglalkozott, az ismert funkciókat (tulajdonságokat, féneket) meghatározó
géneket kereste. A genomika, éppen ellenkezõleg, elõbb határozza meg a
DNS-szerkezetet, és ezután keresi az egyes DNS-szakaszok funkcióit (ezt
nevezik funkcionális genomikának). A hagyományos genetika fõleg úgy kö-
vetkeztetett az egyes gének szerepére, hogy vizsgálta azok hibáinak (mutá-
ciók) vagy kiesésének hatását („génkiütött” egerek). A genomika ezzel
szemben a teljes, mûködõ genom elemzésére vállalkozik. Amennyiben fény
derül a bonyolult szabályozó hálózatok mûködésére, jobban meg lehet
majd ítélni az egyes genetikai beavatkozások kockázatát is. A beteg
DNS-ének ismeretében személyre szabott gyógykezelést ajánlhat az orvos,
hiszen a különbözõ genomú páciensek eltérõ módon reagálhatnak például
ugyanarra a gyógyszerre. A számítógép segítségével különbözõ élõlények
teljes genomjai is összehasonlíthatók, ami értékes segítséget jelent az evo-
lúciós kapcsolatok földerítésében (összehasonlító genomika).

Az emberi génállomány tudatos, irányított átalakítására tett elsõ kísérle-
tet, az eugenikai mozgalmat embertelen ideológiák állították szolgála-
tukba.

A génkezelés (genetikai manipuláció) az egyes gének tervszerû átala-
kítását (cseréjét, gátlását vagy beépítését) tûzi ki célul. A genetikailag
módosított élõlények (GMO) a gyógyászatban és a kutatásban ma már
nélkülözhetetlenek, mezõgazdasági felhasználásukat viták kísérik.

A teljes génállomány (genom) mûködését vizsgáló genomika megkí-
sérli a DNS-elemzés során nyert adatokat értelmezni, ami várhatóan új
utakat nyit a gyógyászatban és az evolúciókutatásban is.
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1. Bertrand Russel, a neves angol matematikus és filozófus szellemes és világos ítéletet mondott az eugenikáról:
„Ha isten ments úgy adódna, hogy eugenikusnak kellene lennem, akkor semmi esetre sem pocsékolnám
az idõmet a gyengeelméjûek elkülönítésére. Akiket zár alá helyeznék, azok éppen a mások sorsába erõ-
szakosan beavatkozó eugenikusok lennének.” (Eugenika és más gonoszságok. Idézi: Czeizel E.) Mi Russel
legfõbb ellenérve az eugenikával szemben? Természettudományos vagy etikai jellegû ez az érv?

2. Egyes vélemények szerint a genetikai manipuláció az állat- és növénynemesítés hagyományos módjának egy-
szerû kiterjesztése. Elfogadható-e ez az állítás?

3. A géntechnológia orvosi alkalmazását ma – megfelelõ biztonsági szabályok mellett – kevesen ellenzik, mezõ-
gazdasági felhasználása ellen viszont erõs a tiltakozás. Mi a különbségtétel oka?

4. A géntechnológiára sokféle szinonim elnevezést használnak. Hasonlítsuk össze a géntechnológia, a genetikai
manipuláció, a génszennyezés, a genetic eingeneerig, a génsebészet kifejezéseket! Melyik mit sugall az eljárás
biztonságával, tervezhetõségével kapcsolatban? Mely kifejezéseket használhatják az ellenzõk, melyeket az
anyagilag érdekeltek? Melyiket válasszák a jogalkotók?

5. A biológiai fegyverek – például baktériumok – alkalmazását a hadviselésben ma nemzetközi egyezmények tilt-
ják, a lehetõség azonban fennáll. Milyen összefüggésben állhat ez a felhasználás a géntechnológiával? Milyen
veszélyeket rejt magában?

6. Ha a kívánt gént géntechnológiai úton sikerül is bejuttatni egy gazdasejtbe, az nem biztos, hogy termelni is fog-
ja az adott enzimet. Miért?

7. Egy személy genomjának ismeretében nemcsak a gyógykezelés válhat hatékonyabbá, hanem az egyes betegsé-
gek megjelenésének kockázata is jobban megbecsülhetõ. Milyen következményekkel járna, ha ezek az adatok
a betegbiztosító társaságok birtokába jutnának?
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ÁDÁM

Könnyû neked beszélni tûrelemrõl,
Elõtted egy öröklét van kitárva,
De én az élet fájából nem ettem,
Arasznyi lét, mi sietésre int.

LUCIFER

Minden, mi él, az egyenlõ soká él,
A százados fa s egynapos rovar.
Eszmél, örül, szeret és elbukik,
Midõn napszámát s vágyait betölté.
Nem az idõ halad: mi változunk,
Egy század, egy nap szinte egyre megy.
Ne félj, betöltöd célodat te is,
Csak azt ne hidd, hogy e sártestbe van
Szorítva az ember egyénisége.
Látád a hangyát és a méherajt:
Ezer munkás jár dõrén össze-vissza
Vakon cselekszik, téved, elbukik,
De az egész, mint állandó egyén,
Együttleges szellemben él, cselekszik,
Kitûzött tervét bizton létesíti,
Mig eljön a vég, s az egész eláll. –
Portested is széthulland így, igaz,
De száz alakban újolag felélsz,
És nem kell újra semmit kezdened:
Ha vétkezél, fiadban bûnhödöl,
Köszvényedet õbenne folytatod,
Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz,
Évmilliókra lesz tulajdonod.

Madách: Az ember tragédiája. Harmadik szín

A kör határa – kompozíció M. C. Esher fametszetének felhasználásával (Kreislimit III., 1958)
Egymást váltó életciklusok hozzák létre a nemzedékek sorát. Tanulmányozásuk közben ismerték föl az örök-
lõdés törvényeit, az ivaros szaporodás, az egyedfejlõdés és a halandóság biológiai szerepét is.
(Illés-Hórvölgyi Eszter szíves hozzájárulásával)



1. Szaporodásformák
Az élõlények szaporodása feltûnõ jelenség. Módjáról sokáig fennmaradt az
az elképzelés, hogy a „nagy” állatok (emlõsök, madarak) az emberhez ha-
sonlóan nemzés útján jönnek létre, apróbb lények azonban spontán, õs-
nemzés útján is megjelenhetnek. Ezt csak Spallanzani, majd Pasteur kí-
sérletei cáfolták egyértelmûen a XVIII. és XIX. században. A XVII. századig
a természetkutatókra Arisztotelész filozófiája gyakorolta a legnagyobb ha-
tást. Arisztotelész szerint az élõ szervezet anyag és forma egysége, az
anyagot a nõ, a formát pedig a férfi szolgáltatja. Ez a leírás összhangban
volt azzal a tapasztalattal, hogy a petét vagy tojást a nõstény állat rakja, em-
lõsöknél is a nõstények szülik és szoptatják az utódokat. Nem magyarázza
viszont azt, hogy az utódokban nemcsak az apa, hanem az anya tulajdon-
ságai is fölismerhetõk, tehát a „forma” mindkét szülõtõl származik.

A XVII. században William Harvey a vérkeringés feltételezésén kívül ar-
ról is írt, hogy a madarakhoz hasonlóan az emlõs nõstények szervezetében
is apró „tojáskák”, „ovulumok” ülnek a petefészekben. 1672-ben egy hol-
land orvos, Regnier de Graaf már mikroszkópot használt vizsgálódásai-
hoz. Házinyulakat boncolt fel, és petefészkükben apró hólyagokat pillan-
tott meg, melyeket a nyúl ovulumainak (petéinek) vélt. Mai ismereteink
szerint azokat a folyadékkal telt hólyagokat, a tüszõket fedezte fel, melyek-
ben valóban ott vannak a jóval kisebb petesejtek. Az „ovulista” irányzat hí-
vei szerint minden fejlõdés a nõi szervezetbõl indul ki, az elõre megformált
embrió a petefészekben várakozik a hím spermára, mely csupán kezdõ lö-
kést ad kifejlõdéséhez. Velük szemben az „animalkulisták” a sperma sze-
repét tartották fontosabbnak. Ez az irányzat Antony van Leeuwenhoeknek
(1632–1723) (illetve tanítványának, Stephen Hammnek) azon fölfedezésén
alapult, hogy a hím állatok és az ember spermájában mikroszkóp alatt
apró „állatkák”, „animalculusok” vagy spematozoák tömege pillantható
meg. Az animalkulisták természetesen a hím állatkákban vélték megpillan-
tani a „homunculust”, a leendõ ember parányi mását.

A két vitázó irányzat eredményeit Lazzaro Spallanzani egyesítette a
XVIII. században. Békák szaporodását vizsgálva kísérletileg igazolta, hogy
a megtermékenyítéshez mind az „ovulumokra”, mind az „animalculusok-
ra”, azaz mind a hím-, mind a nõi ivarsejtekre szükség van. Spallanzani a
megtermékenyítetlen nõstény békából nyert petéket két, vízzel telt edénybe
helyezte. Az egyik edénybe hím békák ivarszervébõl nyert váladékot csep-
pentett. Ezekbõl a petékbõl kis ebihalak bújtak elõ, míg a másik üvegben
tartott megtermékenyítetlen peték hamarosan elpusztultak. Spallanzani
azt is igazolta, hogy az ondó sokféle összetevõje közül a termékenyítéshez
magukra a hímivarsejtekre van szükség. Ha itatóspapíron szûrte át az on-
dót, az ivarsejtek fennakadtak a papíron. Az átcsöpögõ sejtmentes oldat
nem termékenyített, a papíron fennmaradó sûrû spermium- (ivarsejt-) tö-
meg viszont igen.
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← az õsnemzésrõl Lucretius III.10.2.1.

← Spallanzani kísérlete X.2.1.

← Pasteur kísérlete X.2.1.

← anyag és forma (Arisztotelész) III.9.1.1.

← vérkeringés X.4.2.

PREFORMÁCIÓ

← a preformációtan és a filozófia (Leibniz)
VII.3.2.1.

← Arisztoltelész véleménye III.10.2.1.

1. ábra. Lazzaro Spallanzani (1729–1799) olasz természettudós szobra
szülõvárosában, Scandianóban
A szokatlan szobor kutatás közben idézi föl a polihisztor tudós alakját: kezében nagyító,
amellyel éppen egy békát vizsgál. Spallanzani a jezsuita rend tagjaként tevékeny szerepet
játszott a kor tudományos életében. Bejárta Törökországot, Szicíliát, a Lipari-szigeteken
tanulmányozta a vulkanizmust. Újjászervezte a Paviai Egyetemet. Levelezett a kor számos
tudósával, például Voltaire-rel, Buffonnal. Tudományos eredményei közül ismertebb lett
az õsnemzést cáfoló kísérlete, a hímivarsejtek termékenyítõ szerepét és a denevérek ultra-
hangos tájékozódását bizonyító vizsgálata.



2. ábra. Emberi petesejt és hímivarsejt fölépítése mai tudásunk szerint
Az emberi petesejt (P) és hímivarsejt (H) fölépítése. A petesejtben a sejtmagot (s) és a
mitokondriumokat (m) tüntettük fel. A sejthártyát kívülrõl a fényes burok (fb, zona
pellucida) burkolja, mely fõleg szénhidrátokból áll. Legkívül a tápláló tüszõsejtekbõl álló
réteg (t, corona radiata) veszi körül.
A hímivarsejten belül a süveg vagy akroszóma (a) tartalmazza a petesejt burkolatát föloldó
enzimeket, a fej (b) a sejtmagot, a nyak (c) a sejtközpontot, a köztes rész (d) a szabályosan
elrendezõdõ mitokondriumokat, a farok (e) pedig a mozgást okozó fehérjefonalakat. Ezek
elrendezõdése az egysejtû ostorhoz hasonlít, amelyet a keresztmetszeti rajz szemléltet.

A további vizsgálatoknak a sejtelmélet szabott irányt. Ha valóban min-
den sejt sejtbõl lesz, akkor az új élõlény legelsõ sejtje is így keletkezik. Ezt
vagy egyetlen szülõ testi sejtje hozza létre – ekkor a szaporodás ivartalan –,
vagy ivarsejtek egyesülése elõzi meg – ez az ivaros szaporodás.

A kromoszómák és a sejtosztódás fölfedezése után vált világossá, hogy
az ivarosan szaporodó élõlények elsõ sejtjében – a zigótában – felerészben
anyai, felerészben pedig apai kromoszómák vannak, az utód tulajdonságai-
hoz tehát mindkét szülõ (közel) azonos arányban járul hozzá. A genetikai
sokféleség fenntartását a meiózis és a megtermékenyítés folyamata bizto-
sítja. Meiózissal haploid sejtek jönnek létre. A megtermékenyítés során a
haploid sejtek diploid zigótává egyesülnek.

Az ivarsejtek néha azonos alakúak és mûködésûek, például néhány egy-
sejtû moszat esetén (izogámia). Sokkal gyakoribb azonban, hogy feltûnõen
különböznek egymástól (anizogámia). Ekkor a nagyobb és mozdulatlan
ivarsejtet nevezik petesejtnek, a kicsi és mozgékony ivarsejtet pedig hím-
ivarsejtnek.
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3. ábra. Ivartalan szaporodás (balra)
és ivaros folyamat (jobbra) vázlata
Ivartalan szaporodáskor mitózissal új, ge-
netikailag azonos egyedek jönnek létre. Iva-
ros folyamat során a szülõk (A és B) ivarsej-
teket hoznak létre, ezek zigótává (z) egye-
sülnek, mely létrehozza a szülõk genetikai
tulajdonságait ötvözõ C egyedet. A két szülõ
eltérõ genetikai állományát a sejtmagok fe-
kete, illetve fehér színe jelzi.

s



2. Ivartalan szaporodás

2.1. Ivartalan folyamatok a természetben

Ivartalan szaporodáskor új egyed jön létre anélkül, hogy azt két sejt egye-
sülése elõzné meg. A szaporítósejtek és a testi sejtek vonala ilyenkor nem
különül el egymástól élesen, azaz a testi sejtek vagy azok egy része hozza
létre az új egyedet. Az ivartalan szaporodás általánosan elterjedt a bakté-
riumok, egysejtû eukarióták és gombák közt, gyakori a növényvilágban, és
elõfordul az állatok körében is (például sarjadzás, bimbózás a csalánozók-
nál). A mitózis mechanizmusa biztosítja, hogy az ivartalan osztódások csu-
pa genetikailag azonos sejtet eredményezzenek. (A prokarióták nem
mitózissal, hanem hasadással szaporodnak, és bizonyos eukarióta sejtek-
ben – így skorpiókban, szalamandrákban, emberi izomrostokban is – egy
ettõl eltérõ osztódási formát, az amitózist figyeltek meg. A genetikai infor-
máció azonban ezen osztódások közben is változatlan marad.)

Ivartalan szaporodásnak tekintik a spóraképzést is, ám a spórák általá-
ban meiózissal jönnek létre (meiospórák), így az abból kifejlõdõ utódok ge-
netikailag sokfélék. Az ivartalan szaporodás útján rövid idõ alatt sok élõlény
keletkezhet, így azok gyorsan betölthetik a rendelkezésükre álló életteret.
Egyetlen egyedbõl is kiindulhat a láncolat, ha ez az adott környezetben élet-
képes volt, úgy utódai is mind azok lesznek.

A genetikai egyöntetûség azonban hátrányt is jelenthet. Az utódok csak
az adott környezetben lesznek életképesek, ha az kedvezõtlenre fordul
(például egy járvány idején), azonos eséllyel és többnyire nagy számban
pusztulnak el. Az ivartalan úton szaporodó lények ezért szinte valamennyien
élnek az ivaros folyamat (szexualitás) nyújtotta genetikai elõnyökkel is. Iva-
ros folyamat során mindig bekövetkezik a gének újrarendezõdése, ami
egymástól többé-kevésbé eltérõ utódok sokaságát eredményezi. Ez a gyors
változások lehetõségét adja: a populáció egésze így képes alkalmazkodni és
sikerrel versengeni más populációkkal.

2.2. Ivartalan szaporítás

Az ivartalan szaporodás elõnyeit õsidõktõl kezdve látta és hasznosította az
ember az ivartalan szaporítás során. Ennek ma is használt õsi módjai a
burgonya gumóról történõ szaporítása, a tõosztás (pl. dísznövényeknél)
vagy a bujtás (szõlõ). A megfelelõ minõségû bor, sör, sajt vagy joghurt elõál-
lítása érdekében gondosan tenyésztett baktérium- vagy gombatörzsekkel
oltják be az alapanyagot. A díszfák szaporításának elterjedt módja az oltás
és a szemzés. A – többnyire keresztezéssel létrehozott – nemes gyümölcs-
fajták ivaros úton (magról) nem örökítenék tovább kedvezõ tulajdonságai-
kat, ezért kis hajtásdarabjaikat (oltás) vagy rügyeiket (szemzés) egy megfe-
lelõ vad alany kérge alá illesztik. A legmodernebb ivartalan szaporítási
mód, a klónozás elõnyeit és hátrányait a genetika differenciálódásról szóló
fejezete írja le.
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IVARTALAN SZAPORODÁS

← mitózis XXIII.2.1.

SPÓRAKÉPZÉS

→ szexualitás és evolúció sebessége
XXVII.5.2.3.

KERTÉSZETI MÓDSZEREK

← erjesztõ mikrobák XIII.3.1.

KLÓNOZÁS



Ivartalan szaporodáskor új élõ egyed jön létre anélkül, hogy azt két sejt
egyesülése elõzné meg. Ivaros folyamat során mindig bekövetkezik a gé-
nek újrarendezõdése, ami egymástól többé-kevésbé eltérõ utódok soka-
ságát eredményezi.

Ivartalan úton nagyszámú, genetikailag azonos utód jöhet létre (bak-
tériumok, gombák, tarackos növények). Az ember ki is használja ennek
lehetõségét (oltás, szemzés, klónozás).

A szexualitás funkciója a faj szempontjából a genetikai változatosság
megteremtése-fenntartása a kromoszómák véletlenszerû szétválása, a
rekombináció és az egyes ivarsejtek kombinálódása útján. Euka-
riótákban az ivaros szaporodás feltételezi a diploid sejtek számfelezõ
osztódását (meiózis), majd két ivarsejt egybeolvadását (fogamzás,
zigótaképzõdés). Az ivarsejtek ritkán azonosak, gyakrabban alakilag is
különböznek: hím- és nõi ivarsejtek.
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Kérdések, problémák

1. A prokarióták nem mitózissal, hanem a DNS megkettõzõdése utáni osztódással szaporodnak. Milyen mecha-
nizmus biztosítja bennük az utódsejtek genetikai azonosságát?

2. Miért szükségszerû, hogy a (meio)spóraképzést ivaros folyamat (az ivarsejtek egyesülése) kövesse, illetve elõz-
ze meg?

3. Egy mocsárrét 1 négyzetméterén megszámlálhatók a fûszálak, azonban nem mindig könnyû eldönteni, hogy
ezek (genetikai értelemben) hány növényegyedhez tartoznak. Miért? Milyen vizsgálattal lehetne egyértelmû vá-
laszt adni?

4. Tételezzük fel, hogy egy faj (pl. baktérium) pusztán ivartalanul szaporodik. Mi hozta létre ebben az esetben ge-
netikai változatosságát?

5. Hasonlítsuk össze Arisztotelész egyedfejlõdésrõl vallott elképzelését (III.10.2.1.) a differenciálódásról szóló
mai genetikai eredményekkel (XXIII.3.5.1.)! Mi az, amiben hasonlít a két leírás? Mi a fõ különbség?

6. A Gánti-féle chemoton (XX.3.3.3.) rendszeresen megkettõzõdik. Tekinthetõ-e ez ivartalan szaporodásnak?

7. Az ivarsejtek mindig haploidok, de nem minden haploid sejt ivarsejt. Mi az, ami egyértelmûen jelzi, hogy ivar-
sejtekrõl van szó?

Summa



3. A nemiség formái az élõvilágban

3.1. Az ivaros folyamat

3.1.1. A növényi szexualitás fölismerése

Bár a datolyapálmák mesterséges megporzását ismerték és gyakorolták már
az ókori babilóniaiak is, a növényi és állati szaporodás hasonlóságának meg-
fogalmazására a XVII. századig nem került sor. Az állati ivarsejtek fölfedezé-
sét követõen nem sokkal, 1694-ben igazolta Rudolph Jacob Camerarius
(1665–1721) német természetbúvár, hogy a virágos növények magképzése is
ivaros folyamat. A Levelek a növények szexualitásáról címû mûvében leírja,
hogy bizonyos növények, mint a csalán vagy a szélfû kétlakiak: a példányok
egy része csak termõs, másik része csak porzós virágot hoz. Mag csak a ter-
mõs virágokon képzõdik, ha azonban megakadályozzuk a beporzást, a mag-
fejlõdés elmarad. Tehát a termékenyítõ, vagyis a hím princípium a hím szélfû
porzóiban, mégpedig a porzók virágporában van.

A virágpor jelentõségét fölismerve Thomas Fairchild angol botanikus
1720-ban mesterséges beporzással szakállas szegfût kerti szegfûvel ke-
resztezett, létrehozva így az elsõ hibrid élõlényt. A kertészek körében ha-
marosan divattá vált a színes és érdekes formájú hibridek elõállítása.
A próbálkozások azonban csak a közeli rokon fajok esetében sikerültek,
és a hibridek gyakran terméketlenek voltak. A virág tehát õrzi a fajok közti
határokat, olyannyira, hogy a XVIII. század elején Carl von Linné a virágok
fölépítésére alapozta növényrendszertanát (Systema Naturae, 1735).

A virágtalan növények ivaros szaporodásának földerítéséhez már mik-
roszkópra volt szükség. Johann Hedwig erdélyi szász származású botani-
kus ismerte föl és nevezte el a mohák ivarsejtjeit termelõ apró archegóniu-
mokat és antheridiumokat. Ugyancsak az õ nevéhez fûzõdik a spóra és a
spóratartó szerv (sporangium) szó, ezzel azt jelezte, hogy a spórák nem egy-
szerûen parányi magok, hanem más módon, ivartalan úton jönnek létre.

Johann Hedwig (1730–1799) német botanikus Brassóban, szász családban született,
de munkássága nagyrészt Lipcséhez kötõdik. Orvosi tanulmányok után a lipcsei egyetem
botanikus kertjének lett a vezetõje. Kutatásaihoz – melyek fõleg a virágtalan növényekre
irányultak – mikroszkópot is használt. Eredményeit a Theoria generationis et fructi-

ficationis plantarum cryptogamicarum Linnaei címû mûvében tette közzé (1798).

Hedwig munkásságát a XIX. században olasz, német és angol kutatók
sora követte, akik valamennyi növénycsoportban és a gombák között is le-
írták az ivaros folyamat lépéseit. A legkisebb élõlények, a baktériumok iva-
ros jellegû folyamataira csak a XX. század közepén derült fény. Az ismere-
tek eközben nemcsak mennyiségileg gyarapodtak, hanem egy, a kutatáso-
kat irányító új szemléletmód is meghonosodott. Az összehasonlító alaktan
(morfológia) mûvelõi a növények életét ivaros és ivartalan szakaszok sza-
bályos sorozataként kezdték látni, és azt vizsgálták, hogy melyik lépés mi-
lyen formában valósul meg az egyes növénycsoportokban. Az eredménye-
ket összevetve rajzolódott ki a sokféleség mögött az életciklusok azonos
elve, amely a rokonságra és közös leszármazásra vonatkozó gondolatme-
netek kiindulópontja lett.
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→ a gombák életciklusa XXIV.3.3.

→ a baktériumok szaporodása XXIV.3.5.

5. ábra. Középajtai Benkõ József
(1740–1814) lelkész, teológus,
botanikus, történetíró és nyelvész
Elsõként alkalmazta Linné kettõs nevezék-
tanát magyar nyelven. Középajtai reformá-
tus lelkészi szolgálata mellett szenvedélyes
növénygyûjtõ volt: kertjében hatszáznál is
több fajt nevelt. Fõ mûve a korabeli Erdély
leírása, a mûvelõdéstörténet, néprajztudo-
mány és családtörténet máig használt for-
rásmunkája.

4. ábra. Rudolph Jacob Camerarius
(1665–1721), a növényi szexualitás
kísérleti tanulmányozója és elsõ
leírója

Magyar nyelven Benkõ József erdélyi lelkész és botanikus fogalmazta meg elõször a növények ivaros szaporodásának lényegét egy
1777-ben írott beszédében. A leírás érzékletesen mutatja be a növények azon típusait, melyeket ma egylakinak és kétlakinak, illetve
azon virágokat, melyeket kétivarúnak, illetve egyivarúnak nevezünk.

„Továbbá, amily igaz és tudva való dolog az, hogy az emberi nemzet férfiaknak és asszonyoknak indulatjuk által szaporodik, és ezen két
nem nélkül nem terjedhet, hasonló igazságnak állíttatik az is a füvésztudománynak mostani nevezetes tanitóitól, hogy a füvek is az önnön vi-
rágjaikban lévõ himi és nõstényi tagocskák által termesztik a tovább-tovább való szaporodásra megkivántató magokat. Bizonyos is az, hogy



3.1.2. Az ivari különbségek háttere

A váltivarú állatok és kétlaki növények hím- és nõnemû egyedekbõl állnak.
A különbözõ nemû egyedek az ivarszerveken kívül sokszor testi jellem-
zõikben is feltûnõen különböznek egymástól, ezt a jelenséget ivari kétala-
kúságnak (szexuális dimorfizmusnak) nevezik.

Az élõlények másik csoportjában – a hímnõs állatokban, illetve az egy-
laki növényekben – mindkét ivarszerv ugyanabban az egyedben fejlõdik
ki. Ezek az élõlények kölcsönösen termékenyítik meg egymást, ritkábban
önmegtermékenyítés (állatoknál szûznemzés) is elõfordulhat.

A növények közt gyakori, hogy a hím- és nõi ivarsejteket termelõ levelek
(porzók, illetve termõk) egyetlen szervbe, virágba tömörülnek. Ezek a két-
ivarú virágok. Ritkább a porzós és termõs virágok elkülönülése, az egy-
ivarú virág. Az önmegtermékenyítés mindkét virágtípusban ritka, mert a
porzók és a termõk általában nem egyszerre „érnek”, vagy valamilyen más
gátja van az önmegtermékenyítésnek.

A sejtosztódás és az örökítõanyag tulajdonságainak megismerése után a
kutatók magyarázatot kerestek az egyedszintû nemi különbségek okára is.

Hímnõs állatokban és kétivarú virágú, illetve egylaki növényekben az
élõlény összes sejtje – a hím- és nõi ivarszerveké is – azonos géneket tartal-
maz (hiszen egyetlen zigótából mitózisokkal jöttek létre). Az ivarszervek
(és ivarsejtek) különbsége ebben az esetben úgy magyarázható, hogy ben-
nük más DNS-szakaszok lépnek mûködésbe.

A váltivarú állatok és a kétlaki növények hím és nõi egyedekre különül-
nek el. A nemek néha csak fenotípusban különböznek, azaz köztük nincs
genetikai (kromoszomális) eltérés, csak a mûködõ és gátolt DNS-szaka-
szok mintázata más. A különbség tartós, de nem feltétlenül végleges. Ezt
támasztja alá az a megfigyelés, hogy bizonyos halak képesek nemet változ-
tatni, egyes hüllõk neme pedig a tojást körülvevõ talaj hõmérsékletétõl
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a) b) c)

7. ábra. Hímnõs állatok – egylaki
növények
a) Az éticsigák megtermékenyítésének

vázlata. A hímnõs csigákban a megter-
mékenyítés kölcsönös.

b) Magcsákó. A virágos növények többsé-
géhez hasonlóan virágai kétivarúak: por-
zókat és termõket tartalmaznak.

c) Mogyorócserje hím- és nõivarú virá-
gai. A mogyoró egylaki növény, virágai
egyivarúak. A porzós, hímivarú barka
(lent) szórja szét a virágport, az apró,
rügyre emlékeztetõ termõs virág (fent)
tollas bibéje pedig összegyûjti.

VÁLTOZÓ NEMEK

A B C

6. ábra. Virágtípusok
A növények virágai lehetnek kétivarúak (A)
vagy egyivarúak (B és C). Az egylaki növé-
nyeken (B) a hím és nõi virágok ugyanazon
az egyeden vannak, a kétlaki növények (C)
virágai két különbözõ egyeden.

semmi fáknak és füveknek virágai him és nõstény részecskék nélkül nem magzanak. Melyre nézve ugy alkotta az isteni bölcsesség, hogy na-
gyobb része a virágoknak nõshim (hermaphroditus), azaz olyan, melyben mind a himi, mind a növényi tagocskák együttnõnek a könnyû sza-
porodásért. De találtatnak sok olyan plánták is, melyeknek azon egy tõkéjén avagy szálán külön vannak a him virágok, külön a nõstények,
mégis mindazonáltal a him tagról a nõstényre a magpor általvitetik (...) Ami pedig ennél is csudálatosabb, vannak oly fáknak és füveknek ne-
mei és fajai, melyeknek egy tõkéjén vagy cölönkjén csak him virágok nyilnak, más szálán csak nõstények, mindazonáltal mégis a him virág-
nak nõszõ pora a nõstény virágra a levegõ-égben való változások által elhat, és eképpen a két hasonnemnek a nemzésre való összeillettetésük
következik. Amit erõsitek, némelyek elõtt csudának, másoknál képtelenségnek, sõt hiábavalóságnak tetszhetik, de e csalhatatlan igazság és
oly tudomány, mely aránt a természeti dolgokban megtudósodott világ nem kételkedik.”

Benkõ József (1777)



függ. A „nemváltás” idején a DNS-ben más szakaszok válnak aktívvá, és
mások kerülnek gátlás alá, mint elõtte.

A legtöbb rovarban, a madarakban és az emlõsökben a nemek különb-
sége kromoszomális különbségen alapul (kromoszomális nem). A hímek
és nõstények eredeti aránya e fajokban gyakran (de nem mindig) 1:1. A je-
lenség genetikai okát keresve elõször Mendel nyomán figyeltek föl arra,
hogy az eloszlás emlékeztet a tesztelõ keresztezés eredményére, amelyben
heterozigóta egyedeket homozigóta recesszívvel párosítanak. Föltehetõ te-
hát, hogy a hímek és nõstények közül valamelyik csak egyféle ivari kromo-
szómát tartalmaz, a másik viszont kétfélét. A kromoszómák felfedezése
után kiderült, hogy emlõsökben (és a rovarok egy részében) a hím egyed
ivari kromoszómái különböznek (X és Y), a nõstényeké pedig azonosak
(XX). Mivel az ivari kromoszómák is szabályosan válnak szét, meiózis so-
rán a nõi szervezet csupa X kromoszómát tartalmazó petesejtet, a férfi
szervezete ellenben kétféle (X és Y tartalmú) hímivarsejtet termel azonos
arányban. Az utód kromoszomális nemét az dönti el, hogy a petesejtet az X
vagy az Y ivari kromoszómájú hímivarsejt termékenyítette-e meg. (A nemi
mûködésekre azonban ezeken kívül más kromoszómák is hatnak.)

3.2. A növények életciklusai

3.2.1. Ivarsejtek egy csöpp vízben

A sejtosztódás típusainak fölismerése után rejtett, de fontos különbségre
derült fény az állatok és növények között. A növényekben a meiózissal lét-
rejövõ sejtek nem egyesülnek azonnal. Elõbb több-kevesebb mitotikus osz-
tódással sokasodnak. Ezt a életfázist nevezik haploid fázisnak vagy ivaros
szakasznak (többsejtûekben), illetve ivaros nemzedéknek (egysejtûek-
ben), mert ez vezet végül az ivarsejtek kialakulásához. Az ivarsejtek egye-
sülése után képzõdõ zigótával veszi kezdetét a diploid fázis, más néven
ivartalan szakasz (nemzedék), mely a következõ meiózisig tart. A növé-
nyek nagy részének életében szabályosan váltakozik az ivaros és az ivarta-
lan szakasz. Az ilyen életciklust nemzedékváltakozásnak vagy (soksejtûek
esetén) kétszakaszos egyedfejlõdésnek nevezik. A moszatok körébõl egy
példát a 9. ábra mutat be.

A mohák életének ivaros és ivartalan szakasza közel azonos tartamú.
Lépéseit a 10. ábra mutatja be.
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a) b)

KROMOSZOMÁLIS NEM

← tesztelõ keresztezés XXIII.1.2.

8. ábra. Az ivar és az ivari kétalakúság
kromoszomális meghatározása
(Katsushika Hokusai festménye és
Kisbán Gyula fotója felhasználásával)
a) Madarakban, lepkékben és néhány hal-

fajban a hímeket két azonos (ZZ), a nõs-
tényeket pedig két eltérõ (Z és W) ivari
kromoszóma jellemzi.

b) Emlõsökben és a legtöbb kétlaki növény-
ben a nõstények ivari kromoszómái azo-
nosak (XX), a hímekéi eltérõk (X és Y).
A kromoszómapárokon néhány gént csí-
kokkal jelöltünk. Az Y ivari kromoszóma
sajátos alakja miatt az X kromoszómán
található gének egy része – például az áb-
rán „a”-val jelölt allél – hímekben akkor
is megnyilvánul, ha az allél egyébként
recesszív. Sok rovarban az Y kromoszó-
ma hiányzik: itt a hímeknek eggyel keve-
sebb kromoszómájuk van.

M

9. ábra. A kétostoros zöldmoszat
nemzedékváltakozása
Az ostoros, aktívan mozgó és fotoszintetizáló
sejtek haploidok. Számtartó osztódásokkal
(M) szaporodva hozzák létre az ivartalan
nemzedék(ek) sorát. Általában a körülmé-
nyek rosszabbra fordulása (pl. a pocsolya vi-
zének megfogyatkozása) idézi elõ, hogy egyes
haploid sejtek ivarsejtekké válnak, és össze-
olvadnak. A zigóta hosszú ideig tûri a kedve-
zõtlen viszonyokat, majd – ha a körülmények
ismét alkalmasak – meiózissal (R) 4 utódsej-
tet hoz létre, és ezzel új ciklus indul meg.

ivarsejtek

zigóta



A harasztok életciklusa a mohákéhoz hasonló, ám itt az ivaros (haploid)
szakasz jóval rövidebb: a spórából kifejlõdõ apró elõtelep felszínén megy
végbe. A zöld harasztnövény tehát diploid sejtekbõl áll, azaz a növény életé-
nek ivartalan szakaszát jelenti. Lépéseit a 12. ábra mutatja be. A harasztok
egy része kétlaki: az ilyen fajokban a hím jellegû elõtelepen csak hímivar-
sejt, a nõi jellegûn csak petesejt keletkezik. Sokszor különböznek az eltérõ
elõtelepet létrehozó spórák is: a „hím” jellegûek kisebbek (mikrospóra), a
„nõiek” nagyobbak (makrospóra). Néhány haraszt a spórákat külön spóra-
tartó leveleken hozza.

10. ábra. A mohák kétszakaszos egyedfejlõdése
1. A talajra hulló spórákból (s) kedvezõ körülmények közt haploid sejtekbõl álló elõtelep

(e) fejlõdik. Ez az ivaros szakasz kezdete.
2. Az elõtelepbõl zöld mohanövény hajt ki, ezen hím- és nõi ivarszervek (anteridiumok és

archegoniumok) fejlõdnek.
3. A hímivarszervbõl kiszabaduló kétostoros hímivarsejtek (h) egy harmatcsöpp belsejé-

ben elérik a petesejtet (p).
4. A létrejövõ zigótából alakul ki a spóratartó tok nyele és a spóratartó tok. Ez a növény éle-

tének ivartalan szakasza.
5. A tok belsejében megy végbe a számfelezõ osztódás (R! = redukciós osztódás), azaz a

meiózis. A képzõdõ haploid spórák szétszóródnak, és kedvezõ körülmények közt a fo-
lyamat kezdõdik elölrõl.

„2n” jelzi a diploid sejteket (ivartalan szakasz), „n” pedig a haploid sejtekbõl álló ivaros
szakaszt.

A harasztok spóráiból kedvezõ körülmények között apró, zöld elõtelep fej-
lõdik. Ennek felszínén jönnek létre az ivarszervek. Az elõtelep felszínén zajlik
le a mohákhoz hasonló módon a megtermékenyítés. A haraszt életének ez az
ivaros szakasza általában rejtetten, az avarban játszódik le. A zigótából kifej-
lõdõ harasztnövény diploid, tehát már az ivartalan szakasz alkotója. Meghatá-
rozott részén – a páfrányok többségében a levelek fonákján – spóratartó to-
kok jelennek meg, ezekben keletkezik meiózissal a spóra, amely aztán szét-
szóródva az új ivaros szakasz kiinduló sejtjévé válhat.

3.2.2. Megtermékenyítés a virág mélyén

Johann Wolfgang Goethe vette észre itáliai útja során, hogy a virágos növé-
nyek (nyitva- és zárvatermõk) jellegzetes szerve, a virág különleges hajtás-
részlet, melyet a szaporodás szolgálatában álló módosult levelek alkotnak.
A folyamat részleteit, a zárvatermõk kettõs megtermékenyítésének módját
azonban csak a XIX. század végére tisztázták. A mikroszkópos vizsgálatok
kiderítették, hogy a petesejt a termõlevél mélyén, az embriózsákban kelet-
kezik, a virágpor viszont a termõlevél ragadós felszínén, a bibén tapad
meg. Miként egyesülnek az ivarsejtek? 1830-ban Giovanni Battista Amici
(1786–1863) olasz kutató – aki pontos csillagászati és mikroszkópos meg-
figyelései révén vált ismertté – írta le, hogy a pollenszemcsékbõl vékony
pollentömlõk hajtanak ki, és azok nõni kezdenek a bibeszál belsejében az
embriózsák felé. Az egymással versengõ pollentömlõk közül a leggyorsabb
éri el elõször a magkezdemény falán rejlõ apró kaput, mely az embriózsák-
hoz vezet. A folyamat genetikai részleteit Szergej Gavrilovics Navasin
(1857–1930) orosz botanikus ismertette. Navasin minden pollentömlõ bel-
sejében két hímivarsejtet azonosított, az embriózsákban pedig nyolc
haploid sejtbõl álló „nõi elõtelepet” fedezett föl. A nyolc sejtbõl egy a pete-
sejt, ezt a pollentömlõben érkezõ egyik hímivarsejt termékenyíti meg. Az
embriózsák két másik sejtje összeolvad, így egy diploid sejt, a központi sejt
keletkezik belõlük. A második hímivarsejt ezt termékenyíti meg, így tehát
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11. ábra. Struccharaszt
A páfrányok többségében a zöld levelek fo-
nákján keletkeznek a spóratartók, és abban
a spórák. A struccharaszt esetében azon-
ban elkülönül a két funkció: nem a
fotoszintetizáló leveleken, hanem a középen
növõ, megbarnuló spóratermõ levélen ke-
letkeznek a spórák. Úgy gondolják, hogy eh-
hez hasonló mûködésmegosztás hozta létre
a virágot is.

REJTETT IVAROS SZAKASZ

2n R!
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egy háromszoros kromoszómaállományú (triploid) sejt keletkezik. Ebbõl
a tápláló szövet képzõdik, mely késõbb felszívódik. Navasin fölfedezése
után vált világossá, hogy a virágos növények életében is szabályosan válta-
kozik az ivartalan és az ivaros szakasz, ám az utóbbi igen rejtett, csak né-
hány sejtbõl áll. A folyamat részleteit a 12. ábra mutatja be.

XXIV. 3.2. A növények életciklusai 217

12. ábra. A zárvatermõk
megtermékenyítésének vázlata
Világos színnel jelöltük a haploid sejteket
(n), sötétebbel a diploidokat (2n), a harma-
dik árnyalat a triploid (3n) kromoszóma-
számú táplálószövetet jelöli.
A: A termõlevelek (termõk) belsejében, az

embriózsákban zajlik le a meiózis. Az
így létrejövõ haploid sejtek közül egy
megmarad, a 2–4. számmal jelöltek el-
pusztulnak. A megmaradó sejt a nõi
nagy spórának vagy makrospórának
(Ma) felel meg. A porzólevél végén, a
portokban eközben virágpor képzõdik,
ezek a sejtek a hím jellegû kis spórának
vagy mikrospórának (Mi) felelnek meg.

B: A makrospóra három osztódással nyolc
sejtet hoz létre: ez a nõi ivaros nemzedék.
Eközben a bibére került virágporszemek
(vi) osztódnak: az egyik utódsejt, a vegeta-
tív sejt (v) pollentömlõt (pt) fejleszt. A má-
sik sejt, a generatív sejt a pollentömlõben
kettéosztódik, és két hímivarsejtet (H1-2)
hoz létre.

C: A nõi ivaros nemzedék nyolc sejtje közül
kettõ összeolvad egy diploid központi
sejtté (K), egy másikból lesz a petesejt
(P), a többi öt pedig ezeket veszi körül
(segítõ sejtek és ellenlábas sejtek).

D: A hímivarsejtek egyike a központi sejtet,
másik a petesejtet termékenyíti meg.

E: A termés fölépítésének vázlata. A meg-
termékenyített központi sejtbõl triploid
táplálószövet (tsz) lesz (mely késõbb tel-
jesen felszívódik), a petesejtbõl az új nö-
vényegyed, az embrió (e), az embriózsá-
kot körülvevõ magkezdemény falából
lesz a maghéj (mh), amelyet a termésfal
(tf) vesz körül.
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13. ábra. A termések néhány típusa
A zárvatermõkben kialakult termés a magok védelmét és hatékony terjesztését szolgálja.
a) A búza szemtermése. A szemtermésben a maghéj és a termésfal összeforrt. A képen az

1–4. rétegek a termésfal részei, az 5. a barna réteg, a 6. a hyalinréteg. E két utóbbi a mag-
héjat alkotja. A táplálószövet keményítõt és fehérjében gazdag anyagot, sikért tartalmaz.
A csíranövény (embrió) az ábra jobb alsó részén látható.

b) Maszlag termése. A tüskés termésfal itt a védelmet szolgálja, felnyílása után szóródnak
ki a magok.

a) b)

K

→ a virág kialakulása XXVII.1.1.1.;
XXIX.3.3.2.



3.3. A gombák életciklusai

A gombák csoportja (regnuma) mind a növényekétõl, mind az állatokétól
eltérõ, sajátos módon szaporodik. Spóráik könnyen megfigyelhetõk, iva-
ros folyamatuk azonban rejtett. Életciklusukat a kalapos gombák közé tar-
tozó bazídiumos gombák (például mezei csiperke) példáján a 14. ábra mu-
tatja be.

3.4. Az állatok életciklusai

Sajátos jellemzõje az állatoknak, hogy nemcsak kémiai úton (szaglással),
de többnyire látás és hallás útján is képesek fölismerni egymást. Ez lehe-
tõvé teszi a fajtárs, ezen belül az ellenkezõ nem megkülönböztetését, sõt in-
formációt nyújt annak állapotáról is (a nászruha például jelzi a párzási haj-
landóságot). Mindezek az elõkészületek (udvarlás) azt eredményezik, hogy
az ivarsejtek találkozása nem lesz teljesen véletlenszerû. Az állatok sok-
szor bámulatosan gazdag pár- és társas kapcsolatai szabják meg – többek
között – a megtermékenyítés kereteit, „játékszabályait” is.

Az állatok ivarsejtjei keletkezésük után vagy egyesülnek és zigótát hoz-
nak létre, vagy elpusztulnak. Az állat teste ezért mindig diploid (kivételesen
azonban elõfordulhatnak haploid egyedek, pl. a méhek hímjei). A nemze-
dékváltakozással szaporodó állatokban a nemzedékek nem kromoszóma-
számukban térnek el egymástól, hanem a megtermékenyítés módja válto-
zik periodikusan. (A levéltetveknél például a nõstények tavasszal szûznem-
zéssel szaporodnak, a hímek csak nyáron jelennek meg.)

Mivel az állati hímivarsejtek mozgékonyak, az egyesülés közege mindig
folyékony. Ha az állat vízben él (pl. hal), akkor általában ebben történik a
külsõ megtermékenyítés. Szárazföldi fajoknál mindig, de a vízi állatok
egy részében is a nõstény szervezetén belül megy végbe az egyesülés: ez a
belsõ megtermékenyítés.

A létrejövõ zigóta sorsa változatos. Az ízeltlábúak, férgek és puhatestûek
többnyire némi tartalék tápanyaggal ellátva, pete formájában indítják el
õket az önálló életre. Ezekre a fajokra nem jellemzõ az ivadékgondozás,
néhány kivétel mégis van a szabály alól (társas rovarok, fülbemászók).
A halak ikrái, a kétéltûek petéi vizes közegben indulnak fejlõdésnek, a
hüllõ- és különösen a madártojás a kiszáradás ellen is véd. A madártojás
csak állandó melegben indul fejlõdésnek, ezért mindig igényli az ivadék-
gondozást (költés, amit többnyire a kibújt fiókák etetése, tanítása követ).
Az emlõsök – két faj kivételével – elevenszülõk, és táplálékban gazdag
tejnedvükkel táplálják utódaikat. Az emlõsök többsége – köztük az em-
ber is – a méhlepényesek közé tartozik. Ezek a fajok életük viszonylag
hosszú kezdeti szakaszát – a magzati életet – az anyaméhben töltik el.
Eközben egy sajátos szerven, a méhlepényen keresztül táplálja õket az
anya szervezete.

3.5. A baktériumok ivaros folyamatai

A mikroszkóp fölfedezése óta sokan tanulmányozták a baktériumok osztó-
dását, ivaros folyamatot azonban hosszú ideig nem figyeltek meg. A bakté-
riumok gyors alkalmazkodását látva azonban többen arra következtettek,
hogy ezek nem eredhetnek csupán mutációkból, hiszen azok ritkák.
Frederic Griffith és Oswald Avery baktériumtranszformációs kísérletei
(1928, 1944) bizonyították, hogy mesterséges körülmények között DNS-da-

218 XXIV. 3. A nemiség formái az élõvilágban

KÜLSÕ ÉS BELSÕ
MEGTERMÉKENYÍTÉS

PETE, TOJÁS

→ r-stratégia XXVI.3.1.2.

→ magzatburok XXIV.5.1.2.

← baktériumtranszformáció XXIII.3.2.2.
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14. ábra. A gombák szaporodásmódja
a gombák egyik csoportjában, az ún.
bazídiumos gombák között
A talajra hulló spórákból (s) egy sejtmagvú,
haploid gombafonalak fejlõdnek ki. Ezek
közül az egymást vonzó „+” és „–” jelû fona-
lak összeolvadnak, de a sejtmagok megõr-
zik önállóságukat. Így két sejtmagvú (k) sej-
tek jönnek létre. Ezek szövedéke alkotja a
gomba testét.
Csak a spóraképzést megelõzõen egyesül a
két sejtmag is (e), így jönnek létre a
bazídiumok (B), melyekbõl számfelezõ
osztódással keletkezik a négy spóra.



rabok, azaz genetikai információ juthat át egyik baktériumból a másikba.
Vajon létrejöhet-e génátadás élõ baktériumsejtek között is?

1946-ban két kutató, Joshua Lederberg és Edward L. Tatum két mutáns kólibakté-
riumtörzzsel kísérletezett. Az egyik típus csak olyan táptalajon tenyészett, mely
B1-vitamint és metionint is tartalmazott. Ezek a baktériumok tehát képtelenek voltak elõ-
állítani e két anyagot. A másik baktériumtörzs két másik aminosavat igényelt: treonint és
lizint. Olyan táptalajon, mely nem tartalmazta a fenti négy anyag (B1-vitamin, metionin,
treonin, lizin) egyikét sem, külön-külön egyik baktériumtörzs sem szaporodott. Ha azon-
ban összekeverték a két mutáns törzs tenyészetét, az utódok közt kis számban megjelen-
tek olyan baktériumok, melyek ezen a táptalajon is szaporodásnak indultak.

A baktériumtörzsek genotípusát így szemléltethetjük: B– M– T+ L+ és B+M+T–L–,
ahol B, M, T és L az egyes anyagok elõállításáért felelõs géneket, a „+” jel ezek mûködõ-
képes, a „–” jel pedig mûködésképtelen változatát jelzi.

Hogyan magyarázható az új, B+M+T+L+ változat létrejötte? Mivel Avery eredményei
már ismertek voltak, fölmerült a transzformáció lehetõsége. DNS-bontó enzim (DN-áz)
hozzákeverése azonban nem szüntette meg az új típusok létrejöttét, tehát ebben az eset-
ben nem csupasz DNS-molekulák jutottak át egyik baktériumból a másikba. Hatékony
gát volt viszont egy baktériumszûrõ, mely az oldott molekulákat átengedte, de a bakté-
riumok közvetlen érintkezését megakadályozta. E kísérlet azt bizonyította, hogy a bak-
tériumok közt létezik az információ átadásának olyan módja, mely a sejtek közvetlen
érintkezését igényli.

A baktériumsejtek idõleges összeolvadását (konjugációját) késõbb mik-
roszkópos megfigyelések is igazolták. Ilyenkor plazmahíd jön létre, ame-
lyen át DNS-darabok jutnak át egyik egyedbõl a másikba. Az átadás bakté-
riumok között részleges, azaz nem a teljes genom kerül át az új sejtbe,
mint az eukarióták megtermékenyítése esetén. (A genetikai információt
átadó egyedet „hímnek”, a befogadót „nõsténynek” nevezhetjük.) Az átke-
rült DNS néha bekapcsolódik a befogadó baktérium DNS-ébe, gyakrabban
önálló egységként, plazmidként marad a plazmában, és befolyásolja a sejt
életét. A DNS-darabok vétele és átadása során véletlenül kedvezõ, új gén-
kombinációk is kialakulhatnak, amelyek lehetõvé teszik például egy anti-
biotikum lebontását. Az ilyen ellenálló (rezisztens) baktériumok utódai
– immár ivartalan úton – gyorsan elszaporodhatnak.

Az idõleges összeolvadás mellett a baktériumok más módon is cserél-
hetnek géneket. A vírusok (bakteriofágok) nem mindig pusztítják el a gaz-
dasejtet. DNS-ük hosszú idõre beépülhet a baktérium genetikai állomá-
nyába, és nemzedékeken át továbbadódhat. A fertõzõ ciklus megindulás-
kor aztán a gazdasejt egyes DNS-darabjait is magával ragadhatja,
átjuttatva azokat az új gazdasejtekbe. Az információátadásnak ez az útja
sok baktérium pusztulásával jár ugyan, de (a baktériumok szempontjából)
elõnye is van: a túlélõkben genetikai változatosságot hoz létre, ezzel pedig
segíti alkalmazkodásukat.
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KONJUGÁCIÓ

15. ábra. A baktériumkonjugáció
kísérleti bizonyítása
Az U alakú csõ bal oldalán a B–M–T+L+
törzs, jobb oldalán pedig a B+M+T–L–
törzs tenyészete volt. A kettõt elválasztó
baktériumszûrõ (szaggatott vonal lent)
megakadályozta az eltérõ genotípusú bakté-
riumok érintkezését. Ilyen körülmények
közt nem jutott át genetikai információ a
csõ egyik oldaláról a másikba.

16. ábra. Baktériumok DNS-átadása (konjugáció)
Mindkét baktérium tartalmaz egy gyûrû alakú DNS kettõs hélixet és néhány DNS-darabkát
(plazmidot, P). A jobb oldali (F+ „hím jellegû”) baktérium a létrejövõ plazmahídon át egy
olyan „A”-val jelölt gént ad át a „nõi jellegû” (F–) példánynak, amelyik egy elõnyös tulajdon-
ságot megszabó fehérjét kódol. Mivel a DNS-szál az átadás során megkettõzõdik, az elõ-
nyös tulajdonság az átadó sejtbõl sem vész el. Többnyire átjut a „hím jelleget” okozó F jelû
plazmid is, így a konjugáció után a befogadó sejt is „hímmé” válik, ezzel õ is továbbadhatja
a plazmidjait.

F– F+

F

P1

P2

P3

A

→ antibiotikumok XXVI.1.6.4.

← fágok szaporodása XXIII.3.2.3.

→ az alkalmazkodás feltétele (Darwin)
XXVII.2.1.



A növények többségében az ivaros és ivartalan folyamatok szabályos
váltakozása figyelhetõ meg (nemzedékváltakozás, illetve többszakaszos
egyedfejlõdés).

Az ivaros szakasz mindig haploid sejtekbõl áll, és az ivarsejtek képzõdé-
séig tart (mitózisok). Az ivartalan szakasz a zigótával indul, diploid sejtek-
bõl áll. A két szakasz aránya növénytörzsenként jellegzetesen eltérõ.

A telepes gombák gombafonalai kezdetben haploidok, majd elõbb a fo-
nalak olvadnak össze (kétmagvú fázis), késõbb a magok is. A zigótakép-
zõdés után azonnal lezajlik a meiózis, és a spórák szétszóródnak.

Az állatok teste többnyire diploid, az ivarsejtek közvetlenül meió-
zissal jönnek létre. Az ivarsejtek a nõstény testén kívül (külsõ megter-
mékenyítés) vagy belül (belsõ megtermékenyítés) egyesülnek. A fejlõdõ
embrióról változatos módon gondoskodnak (tartalék tápanyag, méhle-
pény, ivadékgondozás).

Baktériumokban a DNS-darabok átadása többféle úton is megvaló-
sulhat (transzformáció, konjugáció, vírusok).
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Summa

Kérdések, problémák

1. Mi a legfõbb különbség a prokarióták és az eukarióták ivaros folyamatai között?

2. Mi a különbség az Avery-kísérletben tapasztalt baktériumtranszformáció és a baktériumok természetes körül-
mények közt zajló ivaros folyamatai között?

3. Mi az oka, hogy egy-egy új antibiotikum sokáig és sok emberben hatásosnak bizonyul, aztán hirtelen „veszít
erejébõl”? Mi az oka, hogy gyógyszerekben gyakran több antibiotikum kombinációját alkalmazzák?

4. Miért igyekeznek elkerülni az önmegtermékenyítést, ill. önbeporzást az élõlények? Mi a különbség genetikai
szempontból az önmegtermékenyítés és a kölcsönös megtermékenyítés (pl. csigák) eredménye között?

5. Ábrázoljuk halmazok segítségével az élõlények alábbi csoportjait:
• szexuális folyamatra képes fajok – ivartalanul (is) szaporodó fajok;
• izogámiával–anizogámiával szaporodók, hímnõsek, váltivarúak, ivari kétalakúságot mutatók.

6. Megfigyelések szerint sok növényfaj bibéje olyan anyagot tartalmaz, amely elpusztítja a vele azonos egyedrõl
származó pollent, a más egyedrõl származót viszont nem. Mi az elõnye ennek a mechanizmusnak?

7. Néhány váltivarú halfajban feltûnõ az ivari kétalakúság, mégis képesek nemet változtatni. Sok hal és hüllõ
neme a környezet hõmérsékletétõl függ. Milyen szempontból hasonlítanak ezek a fajok a hímnõsökre? Meg le-
het-e állapítani kromoszómáik vizsgálatával, hogy milyen nemû példányról van szó?

8. Mi a fõ különbség az állatok és a növények ivarsejtjeinek képzõdése között?

9. A kalapos gombák is „spórákkal szaporodnak”, a harasztok is. Mi a fõ különbség életciklusaik között?

10. Sokszor (tág értelemben) spórának nevezik a betokozódott, ellenálló baktériumsejteket is (úgynevezett „kitar-
tóspóra”). Miben hasonlítanak ezek a valódi növényi spórákra? Mi köztük az alapvetõ különbség?

11. Azonosak-e genetikailag egy növényegyed (pl. páfrány) által termelt spórák? Mi az összefüggés az ivaros szapo-
rodás és a spóraképzés között?

12. Melyik pillanatban és hol kezdõdik egy új mohanövény, egy haraszt és egy virágos növény egyedi élete? Kezdõ-
pontja-e egy borsónövény életének a magja? Miért érzünk némi ellentmondást ezekben az esetekben hétközna-
pi szemléletünk és a biológiai definíció között? Mi az, ami alátámasztja a biológiai meghatározás helyességét?



4. Az ember szaporodása

4.1. A nemi jellegek

4.1.1. Az ivarszervek hormonjai

Az állattenyésztõk régi tapasztalata szerint az ivartalanított (kasztrált) hím
állatok nemcsak nemzõképességüket vesztik el, de testalkatuk és viselke-
désük is megváltozik. A kasztrált bika, az ökör például nagy erejû, de jám-
bor igavonó állat. Kasztrálást néha alkalmaztak embereken is. A mûtéten
átesett fiúkon, az eunuchokon (eunükhosz görögül hálóhelyõrzõ, azaz há-
remõr) felnõtt korukban sem fejlõdött ki az arcszõrzet, testalkatuk meg-
nyúlt, bõrük korán ráncosodott, hangjuk kisfiúsan magas maradt (ennek
köszönhetõen néhányukból híres énekes vált). Mindez arra utalt, hogy a
férfias jellegeket valamilyen, a herébõl fölszabaduló anyag hozza létre.
E kézenfekvõ föltevés ellenére csak 1889-ben hangzott el Charles-Edward
Brown-Sequard francia orvos elõadása, melyben saját tapasztalatairól szá-
molt be. A nagy feltûnést keltõ bejelentés szerint az akkor 72 éves tudós bi-
ka-herekivonatot fecskendezett bõre alá, minek hatására visszanyerte testi
és szellemi frissességét. Bár mint késõbb kiderült, a kísérlet eredménye in-
kább önszuggesztión alapult, megindult a kutatás a hormonok s ezen belül
a nemi szervekben termelõdõ hormonok után.

Az egyik hím nemi hormont, az androszteront (anér, gen. androsz görö-
gül férfi), majd a hozzá hasonló tesztoszteront (testis latinul here)
A. Friedrich Butenandtnak sikerült elõször kristályos formában elõállíta-
nia (kémiai Nobel-díj, 1939). Tesztoszteron hormon hatására a másodla-
gos hím nemi jellegek újból megjelennek, a here szerepe tehát nemcsak az
ivarsejttermelés, hanem a hím nemi jellegek fenntartása is. A mai vizsgála-
tok ezt azzal egészítették ki, hogy a tesztoszteron a célsejtek receptoraihoz
kötõdve átalakul, ekkor válik igazán hatásossá. A nemi jellegek kialakulá-
sához tehát nemcsak a nemi mirigyek, hanem a célsejtek megfelelõ mûkö-
désére is szükség van.

Nõstény állatok is kasztrálhatók: ekkor a petefészket távolítják el. E mûtét
hatására a nemi mûködések megszûnnek, és a másodlagos nemi jellegek is
visszafejlõdnek. Petefészek-kivonat vagy petefészek-beültetés hatására e tüne-
tek megszüntethetõk: a méh és az emlõk is megduzzadnak. A petefészekbõl a
pontosabb vizsgálatok többféle hormont is kimutattak. A Graaf-féle tüszõk bel-
sejébõl nyert folyadék tüszõhormonokat, ösztrogéneket tartalmaz (oisztrosz,
oestrus görögül, ill. latinul eredetileg szenvedélyt jelent, biológiai értelme: a
nemi aktivitás idõszaka, tüzelés). Ösztrogéninjekció hatására fiatal állatokon
idõ elõtt kifejlõdik a méh és az emlõ, a petefészkek érése azonban nem gyorsul
meg. A másik petefészekhormon a felrepedt tüszõ maradványából képzõdõ
sárgatestben képzõdik, de várandós állapot idején a méhlepény is nagy
mennyiségben termeli. Mivel fõ feladata a beágyazódás elõsegítése és a terhes-
ség fenntartása, progeszteronnak nevezték el (gestatio latinul várandós álla-
pot). Megtermékenyült kísérleti állatok petefészkének eltávolítása vetélést okoz,
progeszteroninjekcióval viszont a vemhesség mesterségesen fenntartható.

Nemi mûködésekre ható hormonokat a mellékvesekéregbõl is elõállítot-
tak. Mint kiderült, valamennyi szteránvázas vegyület (sztereosz görögül
kemény, szilárd), melyekben három hattagú és egy öttagú gyûrû kapcsoló-
dik össze. A szteránvázas vegyületek kutatásában szerves kémikusok és
biológusok egész sora dolgozott együtt. Munkájuk eredményeként össze-
függõ reakcióhálózat képe bontakozott ki. Fölismerték, hogy a szervezet
egyetlen kiindulási anyagból, a koleszterinbõl apró változtatásokkal sokfé-
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A NEMI HORMONOK FÖLFEDEZÉSE

← szuggesztió XVII.2.1.

TESZTOSZTERON

← receptorok szerepe XVIII.2.1.

ÖSZTROGÉNEK

PROGESZTERON

KOLESZTERIN

← az epe hatása XII.5.1.3.; XIII.5.2.1.



le, nagyon különbözõ hatású anyagot képes elõállítani. A kutatások ered-
ményét öt kémiai és egy orvosi Nobel-díjjal ismerték el.

4.1.2. A hormonális szabályozás tengelye

Az agyalapi mirigy (hipofízis) túlzott mûködése nemcsak óriásnövést okoz-
hat (a növekedési hormon túltermelése miatt), hanem gyakran a nemi éle-
tet is befolyásolja. 1927-ben egyidejûleg több kutató ismerte föl az agyalapi
mirigy és a petefészek közti kapcsolatot. Selmar Zondek és Bernhard
Aschheim bécsi kutatók még nem ivarérett nõstény kisegerek bõre alá em-
beri hipofíziskivonatot fecskendeztek. 100 órán belül a petefészkeikben
megindult a Graaf-tüszõk érése, a méh megduzzadt, tehát jelentkeztek a
nemi aktivitás (ösztrusz) tünetei. Ha azonban petefészkétõl megfosztott ál-
latokon végezték el ugyanezt a kísérletet, nem tapasztaltak változást. Ha-
sonló eredményre jutottak a hím kisegerek esetében: a nemi aktivitás jelei
mutatkoztak, de kasztrált állatokon a beavatkozás hatástalan maradt.
Ezek az eredmények függetlenek voltak attól, hogy a hipofíziskivonatot mi-
lyen nemû állatból vagy emberbõl nyerték.

A kísérleteket elemezve két következtetést vontak le. A hipofízishormo-
nok mindkét nemre hatnak, és hatásuk közvetett: nõstényekben a pete-
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← az agyalapi mirigy hormonjai
XVIII.3.4.4.

A HIPOFÍZISHORMONOK NEMI
HATÁSA

17. ábra. Adolf Friedrich Butenandt (1903–1995) német vegyész,
biokémikus
Göttingenben doktorált, majd a Vilmos Császár Intézet igazgatójaként a német
biokémia fontos alakja lett. Elsõ témája a pajzsmirigyhormon, a tiroxin vizsgá-
lata volt. Ezután figyelme a nõi nemi hormonok felé fordult. Edward Doisyvel
egy idõben (1929) állította elõ vizeletbõl az ösztront (tüszõhormon), melynek
szerkezetét is meghatározta, ezután fölfedezte és elkülönítette a progeszteront
is (1934). A férfi ivari hormonok után kutatva 15 000 liternyi vizelet feldolgozá-
sa árán néhány milligrammnyi androszteront (1932), majd tesztoszteront
(1935) nyert. 1939-ben L. Ruzickával együtt kémiai Nobel-díjat kapott. Ezután
kollégájával, Peter Karlsonnal kimutatta, hogy hormonszerû anyagok a testen
kívül is tudnak hatni: ezeket feromonoknak (ferein görögül vinni) nevezték el.
Butenandt 1959-ben félmillió nõstény selyemlepkébõl 12 milligramm ivari
feromont (bombikolt) vont ki, és megállapította, hogy a hím lepkék ebbõl már
néhány molekulát is képesek azonosítani. A feromonokat ma már kiterjedten
alkalmazzák a mezõgazdasági növényvédelemben (illatcsapdák).

kólsav (epesav)
emésztés

koleszterin

D3-vitamin
D-vitamin-hormon

kalcium-anyagcsere

progeszteron DHEA tesztoszteron

aldoszteron

só- és vízháztartás

kortizol

cukoranyagcsere

ösztron

petefészek

ösztradiol

HO

O

OH

OH

18. ábra. A szteránvázas vegyületek néhány
lehetséges átalakulása a szervezetben (a
sötét pontok köztes termékek)
A kiinduló vegyület mindig a vérben áramló ko-
leszterin. Ebbõl keletkeznek a nõi mûködéseket
megszabó (világos hátterû) progeszteron,
ösztron és ösztradiol (ösztrogének), a hím jelle-
gû tesztoszteron és DHEA (dehidroepiandro-
szteron), valamint a só- és vízháztartást szabá-
lyozó aldoszteron és a cukoranyagcserére ható
kortizol és a zsírok emésztését segítõ kólsav
(epesav) is. A bõrben napfény hatására képzõdõ
D3-vitamin hatása önmagában nem jelentõs, de
a belõle a vesében képzõdõ hormonhatású
anyag (a kalcitriol) már igen fontos a kalcium-
anyagcsere szabályozásában.
Nincs olyan sejt, ahol az összes jelzett átalaku-
lás végbemenne, de egy-egy sejtben többféle
szteránvázas vegyület is képzõdhet. A halvány
színû háttér azokat a szerveket jelzi, ahol az át-
alakulások többsége zajlik. Két szteránvázas
hormon, a tesztoszteron és az ösztradiol szer-
kezeti képletét is megadtuk.



fészkek, hímekben a herék mûködésének serkentését érik el. Hamarosan
kimutatták azt is, hogy a hatás kétirányú: az agyalapi mirigy serkenti az
ivarszerveket, azok viszont hormonjaikkal (részben) gátolják az agyalapi
mirigy hormontermelését. Ha a kisegerek kasztrált állatból származó
hipofíziskivonatot kaptak, a hatás erõssége megnõtt. Ha viszont olyan
egyedbõl nyerték az agyalapi mirigyet, melyet elõzõleg petefészekhormo-
nokkal (ösztrogénnel) kezeltek, a hatás jóval gyengébb lett. Pontosabb vizs-
gálatokkal háromféle nemi mûködést szabályozó hormont különítettek el
a hipofízis elülsõ lebenyébõl: a tüszõserkentõ hormont (folliculs stimulá-
ló hormon, FSH), a sárgatestserkentõ hormont (luteinizáló hormon, LH)
és a tejelválasztást serkentõ hormont (laktotrop hormon vagy prolaktin,
PRL). Férfiakban ez utóbbi hatása nem ismert. Az agyalapi mirigy serken-
tõ hormonjai fehérjék.

Az agyalapi mirigy elülsõ lebenyét az agy hipotalamusza vezérli egy hor-
mon (a GnRH, azaz ivari serkentõ hormon) segítségével. Sok más idegsejt-
csoporthoz hasonlóan a hipotalamusz e részlete is ritmikus mûködésû.
Azt azonban csak 1970-ben ismerték föl, hogy a hatás serkentõ vagy gátló
jellege (nõkben) nem a hormon anyagi fölépítésétõl, hanem termelõdésé-
nek ritmusától, annak szaporaságától függ.

A hipotalamusz állapotát az agy sok más részlete befolyásolja. Így végsõ
soron a nemi mûködések irányításáért és finom összhangjáért is központi
idegrendszerünk a felelõs. A serkentõ és gátló hatások összefüggéseit a
19. ábra mutatja be.
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HIPOTALAMUSZ

AGYALAPI MIRIGY
ELÜLSÕ LEBENY

GnRH +– (lüktetõ)

+– –

+
LH

FSH

+ +
++

Leydig-sejt

tesztoszteron
(ösztrogének)

dajkasejt
(Sertoli-sejt) ösztrogének

Graaf-tüszõ

–

+
progeszteron

PETEFÉSZEKHERE

sárga-
test

19. ábra. A nemi mûködések
szabályozása emlõs állatokban és
emberben
A + jelek a serkentõ, a – jelek a gátló hatást
jelölik. h = hímivarsejtek, p = petesejt. LH
a sárgatestserkentõ (luteinizáló) hormon,
FSH a tüszõserkentõ (folliculus stimuláló)
hormon. A here Leydig-sejtjei a hím nemi
hormon(ok) termelésért felelõsek, míg a
dajkasejtek (Sertoli-féle sejtek) a hímivar-
sejtek képzõdéséhez nélkülözhetetlenek.
A progeszteron ösztrogének jelenlétében
serkenti, ösztrogén hiányában viszont gá-
tolja az LH-termelést. A hipotalamusz nemi
hormonja, a GnRH (gonadotrop releasing
hormon) mind az LH-ra, mind az FSH-ra
hat. Kibocsátása nõkben ritmikus (lüktetõ),
tartósan magas vagy tartósan alacsony
szintje egyaránt gátolja a hipofízis hormon-
termelését.

SERKENTÉS ÉS GÁTLÁS

← negatív visszacsatolás XVIII.1.

FSH, LH, PRL

← biológiai ritmusok XVIII.3.2.4.;
XVIII.3.5.1.

p



4.1.3. Ivari kromoszómák

A hormonokat a szervezet enzimek segítségével állítja elõ, az enzimeket gé-
nek határozzák meg. Ezért a hormonális különbségek hátterében genetikai
különbségek állnak.

Sok állatfajban és az emberben is feltûnõ, hogy a homológ kromoszóma-
párok közül egy pár – az ivari kromoszómapár – különbözõ nagyságú és
alakú. Nõkben két azonos (XX), a férfiakban egy nagyobb és egy kisebb
kromoszóma figyelhetõ meg (XY). A nõk testi sejtjeiben csak az egyik
X-kromoszóma aktív, a másik sötéten festõdõ szemcseként, úgynevezett
Barr-testként (szexkromatin) mutatható ki a sejtmagban. Ennek génjei
nem aktívak. A Barr-test meglétét mutatja ki a sportversenyeken alkalma-
zott szexvizsgálat.

A kromoszomális nem különbsége természetes körülmények között egy-
értelmûen megszabja az ember elsõdleges nemi jellegét: ivarszervei különbsé-
gét. Mint a többi élettani folyamatnál, itt is a rendellenes, zavart fejlõdési utak
hívták fel a figyelmet a gének és a fenotípus bonyolult kapcsolatára.

A számfeletti vagy hiányzó nemi kromoszómák vizsgálata azt mutatta,
hogy az Y-kromoszóma önmagában (az X nélkül) nem eredményez életké-
pes egyedet, az X-kromoszómák önmagukban nõi, az X- és Y-kromoszó-
mák együtt pedig férfi szerveket hoznak létre. Ebbõl arra következtethe-
tünk, hogy a nõi az „elsõdleges nem”, amibõl csak az Y-kromoszóma hatá-
sára alakulnak ki a férfi nemi szervek. Az embriológiai vizsgálatok
alátámasztották ezt a sejtést: a fejlõdõ magzatban kezdetben nemtõl füg-
getlenül azonos szervkezdemények alakulnak ki, s csak a hím nemi hor-
mon hatására fejlõdnek belõle férfi nemi szervek. Az Y-kromoszómán levõ
TDF (testis determining factor) nevû „mestergén” a megtermékenyítés utá-
ni harmadik hónapban kapcsol be egy folyamatsort, mely végül – a
tesztoszteron segítségével – a hím nemi jellegek kialakulásához vezet. Ha
ez a hatás valami okból elmarad, az Y-kromoszóma dacára a nõi nemi jel-
legek alakulnak ki.

Az ivari kromoszómák közül az X jóval nagyobb, hogysem csupán a
szexualitásra vonatkozó információkat tároljon. Azok a testi jellegek,
amelyek ehhez a kromoszómához kötöttek, a kapcsoltság különleges ese-
teként nemhez kötötten öröklõdnek. Ilyen X-hez kötött jelleg hibás
allélja okozza például a vörös-zöld színtévesztést és a vérzékenységet. Ez
utóbbit különösen könnyû volt nyomon követni, mivel az európai uralko-
dóházak kiterjedt érdekházassági rendszerébe is bekerült egy hibás allél.
Föltûnõ volt, hogy a betegség csak a fiúknál, férfiaknál jelentkezett (a ho-
mozigóta vérzékeny lányok általában korán meghalnak). Ebbõl arra lehet
következtetni, hogy a vérzékenységet okozó Xv-allél recesszív, de fiúkban
mégis megnyilvánul, mert vele szemben az Y-kromoszómán nincs semmi-
féle allél. (A férfiak tehát e jellegre nézve haploidnak tekinthetõk, szak-
szóval hemizigóták).
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← az ivari kromoszómák fölismerése
XXIV.3.1.2.

SZEXKROMATIN

← kromoszómamutációk XXIII.2.2.2.

→ az embrió fejlõdése XXIV.5.1.

Egy különös szexkromatin-vizsgálat

Sportversenyeken az igazságos megmérettetés egyik feltétele, hogy nõi számban ne indulhassanak férfiak. (Ilyen visszaélések 1966, a
szexvizsgálat bevezetése elõtt valószínûleg elõfordultak.) A vizsgálat eredetileg megalázó módját késõbb genetikai módszerrel helyettesí-
tették: a kromoszomálisan nõi versenyzõk nyálkahártyájából vett mintán mikroszkóppal kimutatható a Barr-test.

Maria Patino spanyol gátfutó bajnoknõ 1985-ben „megbukott” a szexvizsgán: kiderült, hogy noha testileg nõ, X és Y kromoszómái
vannak. A versenybõl kizárták. Késõbb ismerték föl, hogy egy igen ritka mutáció következtében azon receptorfehérjéje nem volt mûkö-
dõképes, melynek feladata az Y-kromoszóma „hím nemi faktorának” (TDF) megkötése lett volna. Így sem férfi nemi szervei nem alakul-
hattak ki, sem férfi nemi hormonokat nem termelt a szervezete. Kizárása tehát utólag nem tûnik igazságosnak.

NEMHEZ KÖTÖTT ÖRÖKLÉS

← véralvadás XIII.7.3.

← recesszív jelleg XXIII.1.2.2.



4.1.4. Másodlagos és harmadlagos nemi jellegek

A férfi és a nõi test a nemi szerveken kívül sok más jellegben is eltér egy-
mástól. Ezeket összességükben másodlagos nemi jellegeknek nevezik.
A jellegzetességek egy része összefügg a szaporodással. Ilyen a nõk széle-
sebb csípõje, ami a magzat zavartalan fejlõdését teszi lehetõvé. Az eltérések
többségére nem adható ilyen egyszerû magyarázat, bár evolúciós eredetük
miatt elképzelhetõ, hogy egykor fontos szerepük volt. Ilyen a testméret és
az ezzel összefüggõ tulajdonságok különbsége (pl. vitálkapacitás), a szõr-
zet eltérõ eloszlása (szakáll, bajusz), a gége mérete (hangmagasság), a zsír-
szövet felszaporodásának helye (nõi mell), a pajzsporc erõteljes kiemelke-
dése férfiakban (ádámcsutka), a koponya alakja (a nõké kerekdedebb).
E különbségek legfõbb szerepe ma az, hogy megkönnyítik a két nem köl-
csönös felismerését, és vonzalmat ébresztenek bennük egymás iránt.
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Viktória
angol
királynõ

I

II

III

IV

1 2 3

654

87

10 11

9

III. Frigyes
német
császár

VII.
Edward

Skóciai
Lipót

8

546 Hesseni
Frigyes

II. Miklós
orosz cár

XIII. Alfonz Battenbergi
Lipót

Battenbergi
Móric

Porosz
Henrik

Alekszej
cárevics

Porosz
Waldemar

Rupert Spanyol
Alfonz

Spanyol
Gonzales

b)

a)

20. ábra
a) Viktória királynõ egy családi
találkozón 1894-ben Coburgban
b) Viktória királynõ családfája
Sötét négyzet jelöli a vérzékeny férfiakat, fe-
kete pont az egészséges, de hordozó nõket.
A betegség nemhez kötött jellegére az hívta
föl a figyelmet, hogy mindig a férfiak bete-
gedtek meg.

← csípõ, medence X.2.1.

← vitálkapacitás X.3.1.

← hangadás X.3.2.



A másodlagos nemi jellegeket kiemelheti az öltözet is (miniszoknya, ajak-
rúzs, melltartó), máskor – ha a cél ezzel ellentétes – éppen elfedi azokat (fõ-
kötõ, az arcot elfedõ arab csador).

A két nem érzelmeiben, világlátásában, gondolkodásmódjában is eltér
egymástól. E különbségeket harmadlagos nemi jellegeknek is nevezik.
A harmadlagos jellegek egy része feltehetõen öröklött. A fiúk például a térlá-
tást igénylõ és elemzõ-rendszerezõ feladatokban általában jobbak, mint a lá-
nyok, a más helyzetébe való beleélést (empátiát) igénylõ helyzetekben vi-
szont a lányok sikeresebbek. A férfiak mûszaki érdeklõdésével szemben ál-
talában jobb a nõk verbális (szavakat igénylõ) kifejezõkészsége. A férfiak
elemzõ (analitikus) gondolkodásúak, a nõk gyakrabban hagyatkoznak intuí-
ciójukra. A viselkedési normák és készségek nagyobb része tanult, tehát
megjelenési formájuk és gyakoriságuk a család és a társadalom elvárásait
tükrözi. Így például hagyományosan nagyobb fokú agresszivitást engednek
meg a fiúknak, a lányok elpityeredése kisebb szégyen. Ezek az elvárások ön-
tudatlanul viselkedési normákká válnak az ifjú és a felnõtt emberekben.
Összehasonlító néprajzi vizsgálatok is megerõsítik a nevelés alapvetõ szere-
pét. A dél-amerikai yanomamo indiánok például vadak és kegyetlenek, a
dél-afrikai busmanok viszont – nemtõl függetlenül – segítõkészek és békülé-
kenyek. A kutatók megfigyelték, hogy a yanomamo családban arra biztatják
a gyerekeket, hogy sérelmeiket azonnal torolják meg, és megszégyenítik
õket, ha sírnak. A busmanok viszont szétválasztják a verekedõ gyerekeket,
és békülésre, együttmûködésre késztetik õket. Eltérõ elvárások hatására te-
hát eltérõ viselkedési minták alakulhatnak ki.

A harmadlagos nemi jellegek közül különös fontosságúak azok a visel-
kedési normák, amelyek a két nem érintkezését szabják meg. Évezredekig
a társadalom legszigorúbb szabályai vonatkoztak a férfiak és nõk szexuali-
tására. Az ennek megfelelõ viselkedést elvárták (a férfiaknak „férfiasan”, a
nõknek „nõiesen” kellett viselkedniük), az „eltévelyedéseket” (szexuális de-
vianciákat) pedig általában keményen büntették. A megítélés azonban kor-
tól és társadalmi helyzettõl függõen változott. Az azonos nemûek vonzal-
ma, a homoszexualitás például elfogadott kapcsolat volt az ókori Athén-
ban, a rokonházasság („vérfertõzés”) szigorú tilalma alól felmentést kaptak
az egyiptomi fáraók (testvérházasságok).

Azt, hogy mi a norma, és mi az eltévelyedés, nemcsak a társadalmi vagy
vallási elvárások szabják meg, hanem fajunk biológiai és lelki igényei is.
Bármely társadalomban szülessenek is, a gyermekek olyan közegben fej-
lõdhetnek testileg-lelkileg egészséges felnõttekké, mely megadja a szeretõ
figyelmet és az eltérõ – apai és anyai – viselkedéssel való folyamatos ismer-
kedés lehetõségét. Ez a természetes közösség a család.

4.2. A férfi nemi szervek és mûködésük

A hímivarsejtek (spermiumok) férfiakban a herékben termelõdnek. A herék a
hasüregben kezdik meg magzati fejlõdésüket, ám késõbb leszállnak a here-
zacskóba, ahol a hõmérséklet alacsonyabb (34-35 oC). Ezen a hõmérsékleten
fejlõdnek normálisan a hímivarsejtek. A herét alkotó herecsatornák fala terme-
li a hímivarsejteket, a csatornácskák közti kötõszövetben található Leydig-féle
sejtek pedig a hím nemi hormont (tesztoszteront). A here fölött fekvõ mellékhe-
re egy ideig raktározza a hímivarsejteket. Az innen kiinduló páros ondóvezeték
a hasüregbe fut, ahol kapcsolódik hozzá az ondóhólyag és a dûlmirigy (proszta-
ta). Ezek váladéka alakítja ki az ondót, melyben a tápanyag (fruktóz), vitami-
nok és lúgos közeg biztosítja az ivarsejteknek kedvezõ közeget. Az ondóvezeté-
kek a húgycsõ felsõ szakaszába torkollnak, közvetlenül a húgyhólyag alatt.
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→ tanulás kisgyermekkorban XXIV.5.2.

NORMA ÉS DEVIANCIA

← a rokonházasság következményei
XXIII.1.2.6.

← a szülõi hatásról Freud XVII.2.2.

Erikson XVII.2.5.

CSALÁD

HERE

← fruktóz XII.7.1.

← vitaminok XIII.4.1.2.

21. ábra. Perzsa turkomán asszony
kézi hajtású malommal (György
Aladár A Föld és népei címû
könyvébõl)
Az öltözködés módját az éghajlat is befolyá-
solja, ám fõként az adott kultúra hagyomá-
nyaitól függ. Célja lehet a másodlagos nemi
jellegek kiemelése, de elrejtése is.



A húgycsõ a hímvesszõben halad végig. A hímvesszõ szerepe kettõs: a vi-
zeletet és az ondót juttatja a külvilágba. Szexuális izgalom hatására a húgy-
hólyagból a húgycsõbe vezetõ nyílás elzáródik (ilyenkor tehát vizelet nem
juthat a húgycsõbe), és a hímvesszõ merevedik (erekció). Ekkor a benne
levõ üregek, a barlangos testek telítõdnek vérrel. A hímvesszõ végét, a
makkot védõ bõrredõ a fityma, mely erekciókor hátrahúzódik, szabaddá
téve a makk felszínét. A fitymát vallási okból néha már gyermekkorban el-
távolítják (zsidók, egyes afrikai népek), de ezt a mûtétet higiéniai okból is
elvégezhetik. Az ondót reflexes simaizom-összehúzódási hullám préseli ki:
ez az ejakuláció. Mind az erekció, mind az ejakuláció gerincvelõi reflex kö-
vetkezménye: elõbbit paraszimpatikus, utóbbit szimpatikus idegek közve-
títik, kiváltásukban azonban az agy különbözõ területei is részt vesznek.
Ezek révén befolyásolja a tanulás a szexuális késztetést és irányultságot is.

22. ábra. A férfi nemi szervek kapcsolatai
Csillag jelöli, hogy erekciókor a húgyhólyagból nem jut vizelet a húgycsõbe.

A hímivarsejtek termelése serdülõkorban indul meg az FSH és a
tesztoszteron hatására. Érésük több mint két hónapig tart, ekkorra válnak
mozgásképessé. Az ejakuláció után hatalmas mennyiségû (emberben
60-80 millió/cm3) ivarsejt jut a nõi szervezetbe. Az ondó elfolyósodását kö-
vetõen megkezdik útjukat a petesejt felé. A hímivarsejtek nagy része már a
hüvelyben elpusztul a savas váladék miatt, sõt a nõ immunrendszere is meg-
tizedelheti õket. A méhbe, majd a petevezetékbe már csak kevés jut belõlük.
Az ostorukkal kúp alakban körzõ ivarsejtek igen gyorsan, percenként
1-3 mm-t haladnak elõre. „Árral szemben úsznak”: mozgásukat a peteveze-
tékben áramló folyadék irányítja. Két napig õrzik meg termékenyítõképessé-
güket. A petesejt kémiai úton is vonzza a spermiumokat (pozitív kemotaxis).
Noha a megtermékenyítést csak egyetlen hímivarsejt végzi el, társai nélkül,
egyedül nem tudná föloldani a petesejtet burkoló vastag réteget.

4.3. A nõi nemi szervek és mûködésük

4.3.1. A nõi nemi szervek

A nõi ivarsejteket, a petesejteket a páros petefészkek termelik. E hasüregben
elhelyezkedõ szervben a nemi érés idõszakától kezdve periodikus változások
figyelhetõk meg. Emberben a hozzávetõleg 400 000 petesejtkezdeménybõl át-
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HEREZACSKÓ

HERE

HASÜREG HÍMVESSZÕ

ONDÓVEZETÉK HÚGYCSÕ

MELLÉKHERE

ONDÓ-
HÓLYAG

BARLANGOS
TESTEK

ivarsejtek
(spermiumok)

DÛLMIRIGY
(PROSZTATA)

MAKK

FITYMA

VESE

HÚGY-
HÓLYAG

tesztoszteron
(nemi hormon)

vizelet

*

ondó ondó

← kiválasztószerv mûködése XIII.8.

EREKCIÓ, EJAKULÁCIÓ

← gerincvelõi reflexek XVI.2.2.;
XVIII.3.2.2.

Nõi segítség

A hímivarsejtek túlélését megkönnyíti, hogy az ovuláció idején kissé lúgosabbá válik a hüvely kémhatása, csökken a járõrözõ fehérvérsej-
tek száma, és feloldódik a méhnyakat védõ nyákdugó is. A petevezeték fala pedig olyan anyagot termel, amely aktiválja a hímivarsejtek
feji részében levõ bontó enzimeket, megkönnyítve ezzel a petesejthez vezetõ utat.

A HÍMIVARSEJTEK ÚTJA

← immunitás XVIII.4.

← kemotaxis XVI.4.2.2.

← biológiai ritmusok XVIII.3.2.4.



lagosan 28 naponként egy elkezd növekedni, érni. Kialakul egy folyadékkal
telt üreg, benne a petesejttel: a tüszõ. Az érett tüszõ kb. a fejlõdés 14. napján
fölreped, és a petesejtet kilöki a hasüregbe. Ez a folyamat a tüszõrepedés
vagy ovuláció (ovulum latinul „kis tojás”, pete). Az egykori tüszõ maradványa
szabálytalan alakú sárgatestté alakul, amely a 28. nap végére elsorvad.

A kiszabadult petesejtet hamarosan beszippantja a petevezeték tölcsé-
res nyílása, a méhkürt, amely lassú összehúzódásaival és a falát borító
csillók csapkodásával egyaránt a méh felé sodró áramlást kelt. A petesejt
3-4 napig vándorol a petevezetékben. Az ovulációt követõ elsõ napon ter-
mékenyíthetõ meg. Ha ez bekövetkezik, a zigóta már útközben osztódni
kezd, a keletkezõ embrió beágyazódik a méh nyálkahártyájába, és megkez-
dõdik a várandós állapot. A megtermékenyítetlen petesejt vagy a be nem
ágyazódó embrió hamarosan elpusztul.

A külsõ nemi szervek teszik lehetõvé a hímivarsejtek eljutását a belsõ
nemi szervekhez, ezenkívül védik is azokat a fertõzésektõl és a sérülések-
tõl. A hüvelyt kívülrõl a kis és a nagy szeméremajak védi. A csikló (clitoris)
a hímvesszõhöz hasonló felépítésû, apró test a kisajkak találkozásánál.
A hüvelybemenetet egy vékony bõrkettõzet, a szûzhártya borítja, rajta csak
egy vagy néhány apró nyílás van. Elsõ közösüléskor ezen kisebb beszaka-
dások keletkeznek, ami csekély vérzéssel járhat. A hüvely izmos falú, ru-
galmas szerv, benne tejsavtermelõ baktériumok élnek. Ezek savas váladé-
ka gátolja más baktériumok szaporodását, így szintén védõ szerepük van.

A méh kb. 10 cm hosszú, körte alakú, izmos falú szerv. A hüvellyel a méh-
szájon át érintkezik, itt azonban általában nyákcsap, „dugó” zárja, amely elállja
a baktériumok (és a hímivarsejtek) útját. A méhnyálkahártya szerkezete is pe-
riodikusan változik a ciklus során. A ciklus elején vastagodni kezd, az ovuláció
után alkalmassá válik a fejlõdõ embrió befogadására. Ha ez nem következik be,
a ciklus végén (a fõemlõsökben) vérzés kíséretében lelökõdik. Ez a menstruá-
ció (menses) vagy havi vérzés. Noha a menstruáció természetes folyamat, ré-
gebben „havibajnak” nevezték, mintha betegség lenne. Az tény, hogy ekkor fo-
kozottan érzékeny a szervezet a fertõzésekkel szemben, néha fájdalmas gör-
csök is jelentkeznek, s mindez a kedélyállapotra is rossz hatással van.

4.3.2. A nõi nemi mûködések szabályozása

A nõi nemi mûködéseket a hormonális és idegi rendszer hangolja össze.
Központja a hipotalamusz-agyalapi mirigy rendszer. A hipotalamusz te-
remti meg a kapcsolatot a hormonális és az idegi rendszer között, és való-
színûleg ez az agyterület felelõs – a tobozmiriggyel (epifízissel) együtt – a
szabályos nemi ciklusok kialakításáért is („biológiai óra”).
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PETEFÉSZEK PETEVEZETÉK MÉH HÜVELY

TÜSZÕ
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hímivarsejtek útja

csírazigóta
petesejtO

B

MÉH-
SZÁJ

NYÁLKAHÁRTYA

magzatembrió

M

Sz
HASÜREG

progeszteron hormon

ösztrogén hormon

KISAJAK

NAGYAJAK

23. ábra. A nõi nemi szervek kapcsolatai
Az O betû az ovulációt (tüszõrepedést), a B a beágyazódást, az Sz a születést, az M pedig a menstruációt vagy – ha a beágyazódott embrió lökõdött
ki – a spontán vetélést jelöli. Szaggatott vonalak jelölik, hogy mind a tüszõ, mind a sárgatest hormonjai hatnak a méh nyálkahártyájára.

OVULÁCIÓ

← csillós hám X.1.3.3.

→ magzati élet XXIV.5.1.3.

HÜVELY

← tejsav XII.4.3.3.

← tejsavas erjedés XIII.3.1.1.

MÉH

→ szabályozása XXIV.4.3.2.

MENSTRUÁCIÓ

← hipotalamusz XVIII.3.2.



Várandós állapotban megszakad a ciklus. Nem sorvad el a sárgatest, és a
méh nyálkahártyába beágyazódott embrió, késõbb pedig a fejlõdõ méhlepény
maga is hormonokat kezd termelni. Ezek a méhnyálkahártya-hormonok (hCG
= human chorion-gonadotrop hormon) a vizeletben is megjelennek, az úgyne-
vezett „terhességi gyorstesztek” ezek jelenlétét vagy hiányát jelzik. A hCG hatása
lényegében azonos a hipofízis LH-jáéval, ezért a várandós állapot elsõ heteiben
segít fenntartani a sárgatestet, így annak progeszteronszintézise révén zavarta-
lan lehet a beágyazódott embrió fejlõdése.

A nemi érés kezdeti szakaszában a ciklusok gyakran szabálytalanok, rit-
musuk késõbb is változhat (pl. váratlan ingerek, megterhelés, életmódvál-
tozás hatására). Negyvenes éveik végére a nõk szabályos ciklusai ismét
megszûnnek. Ezt az idõszakot klimaxnak, „változó kornak” is nevezik.

A férfi és nõi kromoszomális nemet a nemi kromoszómák (XX vagy XY)
határozzák meg.

Az elsõdleges hím nemi jellegek (ivarszervek) a hím nemi hormonok
hatására alakulnak ki.

A szteránvázas nemi hormonokat az ivarszervek (petefészek, here) és a
mellékvesekéreg termelik, az ezeket szabályozó hormonok az agyalapi mi-
rigybõl származnak. A nõi nemi ciklus ritmusát az agy (hipotalamusz, hipo-
fízis) adja meg, és bonyolult negatív és pozitív visszacsatolások tartják fenn.

Az Y-kromoszómán található gének a hím nemi hormonok mûködé-
sének kiváltásával alakítják ki a férfi nemi jellegeket. Az X-kromoszó-
mán vannak olyan gének is, melyek testi jellegeket szabnak meg, de
nemhez kapcsoltan öröklõdnek.

A harmadlagos nemi jellegek (szokások, készségek, irányultság) rész-
ben tanultak, de öröklött hátterük is van.

Kérdések, problémák
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24. ábra. A nõi nemi hormonok
szintjének változása egy ciklus során
Alatta feltüntettük a petefészekben és a
méhnyálkahártya falában zajló változáso-
kat is.
A hipofízis tüszõserkentõ hormonja (FSH)
beindítja a tüszõ érését a petefészekben,
majd a sárgatestserkentõ hormonnal (LH)
együtt váltják ki az ovulációt. Az LH ezenkí-
vül a sárgatest képzõdéséért és fenntartásá-
ért is felelõs. A petefészekben fejlõdõ tüszõ
hormonjai (ösztrogének) fejlesztik a méh
nyálkahártyáját, fenntartják a másodlagos
nemi jellegeket, ezenkívül elõsegítik az LH
termelõdését, s ezzel az ovulációt is (pozitív
visszacsatolás). Ugyanakkor a progesz-
teronnal együtt – negatív visszacsatolás út-
ján – gátolják, hogy az érõ tüszõvel párhuza-
mosan újabb tüszõk induljanak fejlõdés-
nek. A sárgatest hormonja, a progeszteron
készíti elõ a méhnyálkahártyát a beágyazó-
dásra. Ezenkívül – ha az ösztrogénszint ala-
csony – gátolja az LH termelõdését (negatív
visszacsatolás), miáltal a sárgatest lassan
elsorvad, így csökken a progeszteronszint
is. Ez váltja ki a menstruációt.

hormon-
koncentrációk
a vérben

LH

ösztrogének
FSH

progeszteron

testhõmérséklet
ébredéskor (°C)

méhnyálkahártya
vastagsága

T°
36

37

0 7 14 21 28

menstruáció ovuláció

Summa

1. Hány petesejtje érett meg annak a nõnek, akinek elsõ vérzése 12 éves korában volt, a klimax pedig 45 éves ko-
rában állt be? (Feltételezzük, hogy a ciklusok teljesen szabályosak voltak, és nem történt terhesség.) Hogyan
változik ez a szám, ha a nõ három gyermeket szült? (A terhesség alatt nem volt peteérés.)

2. A nõi nemi ciklus szabályozását mutató 24. ábra alapján:
• mi magyarázza az LH szintjének hirtelen megemelkedését?
• mi okozza az LH-szint ezt követõ visszaesését?
• miért emelkedik a ciklus elsõ felében az ösztrogénszint?

→ méhlepény XXIV.5.1.3.



5. Az emberi élet szakaszai

5.1. A születés elõtti élet

5.1.1. A formák kibontakozása

A soksejtû élõlények egyedfejlõdésének magyarázatára két ókori eredetû el-
képzelés terjedt el. A platóni ihletésû elõre megformáltság (preformáció) ta-
nának hirdetõi – mint például Gottfried Wilhelm Leibniz vagy Charles Bonnet
– úgy érveltek, hogy a semmilyen forma nem jöhet létre „magától”, azaz egy
már korábban létezõ forma, illetve formaadó nélkül. Ezért a petesejtben vagy
a zigótában kicsinyítve már eleve benne kell lennie a teljes felnõtt élõlénynek
(homunculus, „emberke”). E szemléletmód szerint egyedfejlõdés a már meg-
lévõ forma kibontakozása, evolúciója. (Az evolúció szót a XIX. századtól egé-
szen más értelemben kezdték használni, de eredeti jelentése ez volt.)

A másik irányzat, az Arisztotelész nevéhez köthetõ epigenezistan bizo-
nyítása Kaspar Friedrich Wolff (1733–1794) nevéhez fûzõdik. Wolff szakí-
tott a platóni–leibnizi filozófiai megfontolásokkal, és az embriót lépésrõl lé-
pésre kibontakozó lényként írta le, melyben egy rejtett program valósul
meg (1759). A bélcsatorna például eredetileg kezdemény formájában sincs
meg az embrióban: ez a csõ egy sejtekbõl álló lemez betûrõdésével keletke-
zik. A fejlõdés tehát nem azonos a növekedéssel, mert a fejlõdés során mi-
nõségileg új formák: szervek és szervrendszerek jönnek létre.

A porosz–észt Karl Ernst von Baer leírása egyesítette az elõre megfor-
máltság és az epigenezistan erényeit. Baer gyûjteményének rendezése köz-
ben fölfigyelt arra, hogy különbözõ gerinces és gerinctelen állatok kezdeti
embrionális fejlõdése mennyire hasonlít egymáshoz. Alapos összehasonlí-
tó embriológiai megfigyeléseit összegezve megállapította, hogy minél fiata-
labb egy embrió, annál nehezebb megkülönböztetni más fajok embrióitól.
Az egyedfejlõdés eszerint úgy fogható fel, mint egy minden élõlényben kö-
zös forma kibontakozása, differenciálódása különbözõ fajokká.

Figyelemre méltó, hogy e „közös formának” nem minden része válik mû-
ködõképessé a kifejlett állatban. Így például a kopoltyúívek kezdeményei
minden gerinces embrióban megjelennek, de csak a halakban és a kétéltû-
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25. ábra.
a) Karl Ernst von Baer (1792–1876)
német (porosz, észt) orvos,
természettudós
Königsbergben (ma: Kalinyingrád) dolgozott,
itt jelentek meg mûvei az emlõsök petéjének
felfedezésérõl, a békapete fejlõdésérõl és az
állatok embrionális fejlõdésérõl (1827–37).
b) Ember (balra) és kutya (jobbra)
embriója Baer könyvébõl
Mindkét fajnál jól látható a farok (L) és a
kopoltyúívek kezdeményei (g)

a) b)

← Platón ideái III.8.

← preformáció III.10.2.1.

→ az evolúció értelmezése (Darwin)
XXVII.2.

← Arisztotelész nézete III.10.2.1.

NÖVEKEDÉS ÉS FEJLÕDÉS

ÖSSZEHASONLÍTÓ EMBRIOLÓGIA

→ evolúciós értelmezése XXVII.2.2.3.

← a differenciálódás genetikája
XXIII.3.5.2.

„Birtokomban van két, spirituszban konzervált embrió, melyek nevét elfelejtettem ráírni az üvegre; most pedig már képtelen vagyok
megmondani, melyik osztályba tartoznak. Lehet, hogy gyíkok, kicsiny madarak, vagy akár korai stádiumban levõ emlõsembriók; ezek
az élõlények teljesen egyformák… A korai állapotban lévõ embriók végtagjai még teljesen hiányoznak. De ha megjelennek is, egy ideig
ezek alapján sem jutunk dûlõre, mert a fiatal gyíkok vagy emlõsök lába, a madarak szárnya vagy az ember keze és lába minden esetben
azonos jellegû alaptípusból indul ki.”

K. Ernst von Baer (idézi: E. Lange)



lárvákban lesz belõlük mûködõ kopoltyú. A többi gerincesben mûködést
váltanak: ezekbõl alakulnak ki a hallócsontok. Van olyan szervkezdemény
is, amely elcsökevényesedik, például a farokcsont az emberszabású maj-
mokban és az emberben. Akármi történjék is azonban a szervkezdemé-
nyekkel, sohasem tûnnek el teljesen: a kifejlett állatok tehát különbségeik
ellenére megõrzik azonos „alapszabásuk” nyomait. Baer munkássága nyo-
mán kutatók sora vizsgálta az embrionális fejlõdés fázisait és törvénysze-
rûségeit. Az ember életének elsõ hét napját a 26. ábra mutatja.

Emlõsökben a beágyazódott hólyagcsíra
embrióvá – régi magyar nevén ébrénnyé –
alakul. Külsõ sejtsora az ébrény táplálását
és védelmét szolgálja, a belsejében felbolto-
zódó embriópajzsból bonyolult folyamatok,
begyûrõdések és sejtvándorlások révén ala-
kul ki az embrió teste.

5.1.2. A múlt emlékei

A halak és kétéltûek lárvái vízben élnek.
A hüllõk, madarak és emlõsök szaporodása
függetlenné vált a víztõl. Ezek az állatok a
magzatburkosok közé tartoznak, mert emb-
rióikat magzatburkokkal veszik körül, és
ezen belül teremtik meg a fejlõdés kedvezõ
feltételeit. A külsõ magzatburok vagy cho-
rion (khorion görögül bõr) hüllõkben és ma-
darakban a tojáshéj alá nõ, emlõsökben pe-
dig a méhlepény magzati részét hozza létre.
A belsõ burok a magzating vagy amnion (amnos görögül bárány, mert ezt a
burkot juhoknál írták le elõször). Ez termeli a magzatot körülvevõ magzatvi-
zet. Madarakban és hüllõkben két további buroknak van fontos szerepe.
A szikzacskó a tartalék tápanyagot veszi körül és juttatja az embrióba, a
húgytömlõ pedig az embrionális bomlástermékeket tárolja, és a légzésben is
részt vesz. Emlõsökben e két feladatot az anyai szervezet vállalja magára, így
szerepük alárendelt vagy megváltozott. A húgytömlõ a köldökzsinórba nõve
a méhlepény magzati ereit hozza létre, a szikzacskó pedig rövid mûködés
után fölszívódik.

28. ábra. A magzatburkok helyzete vázlatosan hüllõkben és madarakban
k = külsõ magzatburok (savós hártya), a = amnion (belsõ magzatburok, magzating),
e = embrió, h = húgytömlõ, sz = szikzacskó, benne a szikanyaggal.
A szikzacskó és a húgytömlõ emlõsökben is megjelenik, de feladatukat átveszi a kifejlõdõ
méhlepény, illetve az anyai szervezet.

5.1.3. A magzat élete

Az emberi embriót 8 hetes kora után magzatnak nevezik. Bár az emberi
magzat genetikai értelemben önálló lény, élettani szempontból sajátos
helyzetben van. Sok szerve önálló mûködésbe kezd: szíve ver, megindul a
vérképzése, idegsejtjei osztódnak, mozog, hall, tapint, hormonokat termel,
és immunrendszere segítségével megtanulja fölismerni saját sejtjeit. Több
fontos életmûködést ugyanakkor az anyai szervezet végez el helyette. Az
oxigén és a tápanyagok a méhlepényen keresztül az anya vérébõl érkeznek,
a bomlástermékek, így a szén-dioxid is oda távoznak. A tüdõ, a bélcsatorna

XXIV. 5.1. A születés elõtti élet 231

0. nappetefészek

sárgatest

1. nap
zigóta

2. nap

3. nap
szedercsíra

4. nap hólyagcsíra

5–7. nap
bélcsíra

s

méhnyálkahártya

p

G
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26. ábra. A megtermékenyítés, a
barázdálódás és a beágyazódás
lépései az emberben
A petefészekben fejlõdésnek induló
Graaf-féle tüszõben (G) zajlik le a meiózis
elsõ szakasza, ennek során a petesejt (p) mel-
lett egy kis „sarki test” (s) jön létre. Tüszõre-
pedéskor (0. nap) a petesejt a petevezeték töl-
cséres szájadékába kerül. A megtermékenyí-
tés során (1. nap) elõször végbemegy a
meiózis záró szakasza (a keletkezõ három
utódsejt, sarki test utóbb elpusztul). Az ivar-
sejtek sejtmagjainak összeolvadása után jön
létre a zigóta. A barázdálódás szakaszait
(2–4. nap) az ábra mutatja. A méhnyálkahár-
tyába beágyazódó bélcsíra részei: az
amnionüreg (a), a táplálóréteg, trofoblaszt (t),
a bélcsíra ürege (ü) és az embriópajzs (e)

27. ábra. Részlet a villányi szobor-
parkból
A mûvészi forma életünk szeder-
csíraszakaszára emlékeztet.
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az oda nyíló mirigyekkel és a vese ezért magzati korban nem vagy alig mû-
ködnek, de készen kell állniuk arra, hogy a születés percétõl kezdve ellás-
sák feladatukat.

A magzat keringési rendszere a méhlepényen és az abból induló köl-
dökvénán át kapja az anyától az oxigénben és tápanyagban gazdag (artériás)
vért. Ez csak a májat látja el közvetlenül, nagyobb része a testvéna vénás
vérével keveredik, így jut a szívbe. Mivel a tüdõ nem mûködik, a magzat kis
vérkörében alig áramlik vér. Mint azt Leonardo Botallo olasz anatómus
észrevette, a tüdõartériát ebben korban egy ér (Botallo-vezeték) köti össze
az aortával, ezzel mintegy kikapcsolva a kis vérkört. A másik magzati jel-
legzetesség a nyitott szívsövény: a két pitvar között átáramolhat a vér egy
része, tehermentesítve ezzel a kis vérkör ereit.

A méhlepénynek a magzat táplálásán kívül az anya és a magzat elhatáro-
lásában is különleges szerepe van. Erre az immunológia és genetika fejlõ-
dése hívta föl a figyelmet. Mivel a magzat felerészben apai eredetû géneket
tartalmaz, immunológiailag idegen test, ellene tehát immunválasznak kel-
lene föllépnie az anya szervezetében. A méhlepénynek hatékony szûrõként
meg kell akadályoznia az anyai immunrendszer aktiválódását a magzattal
szemben, egyúttal saját magát is védenie kell azon a határvonalon – a méh-
lepénybolyhok felszínén –, ahol a két szervezet közvetlenül érintkezik.
A szûrõ funkciót a méhlepény úgy látja el, hogy a vér alakos elemeit (a vér-
sejteket) és a vérplazma nagyobb fehérjéit (a legtöbb antigént) nem engedi
át, így sem a magzat, sem az anya szervezetén belül nem jön létre immun-
válasz. (Az Rh-antigén elleni kisméretû IgG-antitestek azonban a terhesség
harmadik szakaszában átjutnak, ezért léphet föl az elsõ terhesség után az
Rh-összeférhetetlenség.) A határoló felület védelme bonyolultabb: a magza-
ti sejtek itt részben elfedik antigénjeiket, részben gátolják az anyai immun-
válasz fölerõsödését.

Bár a méhlepény kiváló szûrõ, sok kórokozó és károsító anyag mégis
átjut rajta. 1941-ben N. M. Gregg ausztrál orvos ismerte föl, hogy kapcsolat
lehet a vakon született gyermekek megemelkedõ száma és az 1940-ben le-
folyt rubeola- (rózshimlõ-) járvány között. Kiderült, hogy a rózsahimlõ ví-
rusa – mely az anyákban csak enyhe kiütésekkel járó fertõzést okoz – átjut
a méhlepényen, és a magzati élet elsõ három hónapjában súlyos károsodá-

sokat idéz elõ. Azóta több más kórokozóról (részben vírusokról,
részben baktériumokról) derült ki, hogy a rubeolához hasonlóan
veszélyforrások: vetélést vagy magzati károsodást okozhatnak.
Ilyen a vérbaj (szifilisz), az AIDS, a herpesz, sõt az influenza is.
Akadálytalanul átjutnak a méhlepényen a drogok és a gyógysze-
rek, a nikotin és az alkohol is. A heroinfüggõvé vált anyák újszü-
löttjei már függõként jönnek a világra, az alkoholista nõk gyerme-
keinél gyakori a rendellenesen kis fej, a szívbetegségek, az arc de-
formációja. A magzati ártalmak egy része csak felnõttkorban
jelenik meg (ezt igazolták például sok érrendszeri ártalomnál és
az idõskori cukorbetegségnél is).

Fontos fölismerés volt, hogy a károsító hatással szembeni fogé-
konyság erõsen függ attól, hogy a magzati élet melyik szakaszá-
ban lép föl. Általános elv, hogy a legérzékenyebb szakasz a megter-
mékenyítést követõ elsõ két hét: ekkor az embrió elpusztulhat anél-
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← vesemûködés XIII.8.

← emésztõmirigyek XIII.

MÉHLEPÉNY

→ a méhlepényes emlõsök megjelenése
XXIX.4.2.2.

← vérkörök X.4.

← szívsövény X.4.3.

IMMUNOLÓGIAI SZÛRÕ

← a vércsoportok öröklése XXIII.1.2.5.

← Rh-összeférhetetlenség XVIII.4.2.2.

KÁROSÍTÓ HATÁSOK

← vírusok XVIII.4.1.4.; XXIII.3.2.3.

külsõ magzatburok
(chorion)
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magzatburok
(magzating)

méhlepény

bolyhok

anyai vér

magzatvíz

bél*
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szív

B

tüdõ*

agy

29. ábra. A magzati vérkeringés vázlata
A világos nyilak és érszakaszok az oxigéndús, a sötét nyilak és szakaszok az oxi-
génszegény, a sávozott szakaszok és szürke nyilak pedig a kevert vér útját jelzik.
A tüdõ és a bél mellett * utal arra, hogy ezek a szervek magzati korban még nem
végzik születés utáni mûködésüket.
B: a Botallo-vezeték, mely a tüdõartériát és az aortát összeköti.



kül, hogy azt a lehetséges anya észrevenné. A maradandó károsodás
szempontjából viszont a beágyazódást követõ 1-1,5 hónap a kritikus sza-
kasz. Ekkor alakulnak ki szervkezdeményeink, s korai fejlõdési pályájuk
egész késõbbi életünkben meghatározó marad. Egy 1987-es vizsgálat kimu-
tatta, hogy a nõk hiába csökkentik alkoholfogyasztásukat a várandós állapot
utolsó kétharmadában, ha az elsõ harmadban sokat ittak, a magzati károso-
dások kockázata már nem csökkenthetõ. Hasonló okból jelent veszélyt eb-
ben az idõszakban az egyébként viszonylag ártalmatlan antibiotikumok,
görcsoldó, alvadásgátló vagy nyugtató gyógyszerek meggondolatlan fogyasz-
tása. Igen fontos viszont a mennyiségileg is elegendõ és minõségileg is válto-
zatos táplálkozás (vitaminok, fehérjék, kalcium-, vasionok bevitele).

A méhlepény nemcsak szûrõ-válogató, hanem hormontermelõ szerv is.
A progeszteron elválasztását kezdetben a hCG útján serkenti, majd a 8. hét
után átveszi az anyai sárgatesttõl, ennek szintjét a szülés megindulásáig
magas szinten tartja. Ezenkívül sok más hormont is termel, melyekkel a
magzat igényeihez igazítja az anya szabályozó rendszerét. A méhlepény
ösztrogénjeinek elõanyagai részben az anyai szervezetbõl, részben a mag-
zat tekintélyes méretû mellékveséjébõl származnak, sõt az egyik hormon
(az ösztriol) elválasztását teljesen a magzati mellékvese mûködése vezérli.

A magzat nemcsak hormonális úton mûködik együtt az anyával, hanem
érzékel, tanul és aktívan reagál is az ingerekre. A legfontosabb tanult
hang az anya szívverése – mely a születés után is megnyugtatóan hat –, de
emlékszik az apa hangjára, a gyakran hallott zenékre vagy olvasott versek-
re is. A negyedik hónap táján már elég nagy ahhoz, hogy az anya érezhesse
mozgásait, így választ is ad, azaz „párbeszéd” alakulhat ki az anya és a
magzat között. Az aktivitás döntõ a végtagok normális fejlõdésében is.
Csirkeembriókon végzett kísérletek bizonyítják, hogy az izommûködés
idõleges bénítása megakadályozta bennük az ízületek kialakulását. A fi-
nommozgások próbálgatása során választja ki a magzat szervezete az ideg-
sejtek gazdag kínálatából azokat, melyek az adott mozgást lehetõvé teszik.

A születés általában 9 hónappal (266 +/– 10 nappal) a fogamzás után
meginduló vajúdással veszi kezdetét. A folyamatot valószínûleg maga a
magzat indítja meg. Mellékveséje befolyásolja a méhlepény hormonterme-
lését, ezen keresztül az anyai hormonális rendszert is. Az elsõ jelek a méh-
izomzat összehúzódásai és a méhnyak tágulása. A vajúdás késõbbi szaka-
szában fontos szerepet kap az anyai hipotalamusz által termelt sima-
izom-összehúzó hatású oxitocin is.

Születés után a köldökerek, a Botallo-vezeték és a szívsövény fala hama-
rosan zárul, a rekeszizom összehúzódásával levegõ tódul a tüdõbe, így ki-
alakul a felnõtt szervezetre is jellemzõ légzési és keringési rendszer.

5.2. A születés utáni élet kezdete és vége

5.2.1. Amit az újszülött érzékel és gondol

Kevés kérdés gerjesztett olyan kíváncsiságot, mint az, hogy milyen képes-
ségekkel bújik ki az újszülött az anyaméhbõl. Descartes és Kant velünk
született tudást tételezett föl, Locke nyomán viszont számos pszichológus
úgy vélte, hogy az újszülött idegrendszere „üres lap” (tabula rasa), amelyre
a környezet ír majd. Hasonló véleményen voltak a behavioristák (Burrhus
Frederic Skinner), akik szerint a csecsemõ agya „kaotikus kép” (tabula
chaotica), melynek összevisszaságában a véletlenszerû próbálkozások te-
remtenek rendet: a pozitív megerõsítés egyes viselkedésmintázatokat meg-
tart, másokat elvet.
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MAGZATI TANULÁS

← párbeszéd a személyiség fejlõdésében
XIX.2.2–3.

← a tanulás élettana XVI.2–4.; XVIII.3.5.1.
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← mellékvesehormonok XVIII.3.2.

← oxitocin XVIII.2.4.4.
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← Descartes VII.3.1.

← Kant VII.5.

← behavioristák XVI.2.4.



A XX. század második felében kibontakozott új szemléletû (kognitív)
pszichológia kísérletek alapján új megvilágításba helyezte a csecsemõ és
környezete viszonyát. Agyunk számára az új környezet már születésekor
sem átláthatatlan és zavaros, ahol bármi megtörténhet, és amit elvárások
nélkül szemlélünk. Épp ellenkezõleg: érzékelésünk bizonyos szabályo-
kat követ, s e szabályok az emberi faj genetikai örökségei. Az új megköze-
lítés így hozzájárulhat fajunk természetének, képességeink evolúciós ere-
detének mélyebb megismeréséhez.

Az újszülöttek és csecsemõk vizsgálata hasonló nehézségbe ütközik,
mint az állatokkal való kommunikáció. Beszélni nem tudnak, de élettani
válaszokat adnak az õket ért ingerekre, így légzésük, szívritmusuk, szopá-
suk jelzi éberségük állapotát. A XX. század második felében a videomagnó
és a számítógép elterjedése lehetõvé tette a kisgyermekek viselkedésének,
reakcióinak pontos rögzítését és elfogulatlan elemzését. A video például
fölveheti a szem mozgásait, egy cumiba épített érzékelõ pedig a cumi szo-
pogatásának ütemét. Így szavak nélkül is nyomon követhetõ, mire és
mennyi figyelmet fordít a csecsemõ. Kiderült, hogy az emberi arc jobban
fölkelti érdeklõdését, mint az azonos nagyságú absztrakt ábra, a hangszó-
róból hallott anyai hang pedig erõsebb cumiszopogatásra készteti, mint
egy élettelen tárgy által keltett zaj. A figyelem tehát már újszülöttkorban is
fõként személyekre irányul. A csecsemõk szívesen és ügyesen utánozzák
anyjuk arcjátékát. Ez csak úgy lehetséges, ha tudják, hogy saját mimikájuk
az anyjukéhoz hasonló, így egyik a másikra válaszolhat.

Az egészséges újszülött minden érzékszerve mûködik, de nem mind-
egyik egyformán érett. A hangos hangokra sírni kezd, érzékeli a hang tér-
beli forrását, néhány naposan megkülönbözteti az emberi hangot másfé-
léktõl. Különösen a felé irányított, magas, lassú és túlzó kiejtést kedveli.
A Földön minden nyelvû és kultúrájú anya ilyen beszédmódban szól gye-
rekéhez. Az újszülöttek rövidlátók, két szemük mozgása még nem össze-
hangolt, és nehezen képesek fókuszálni. Ugyanakkor látórendszerük a
felnõttekhez hasonló csoportokba sorolja a színeket (zöld, piros, sárga és
kék) a kulturális környezettõl függetlenül. Nem kell megtanulniuk, hogy
milyen egy emberi arc- és testséma, ellenkezõleg: születéstõl kitüntetett
figyelemmel vannak fajtársaik ezen tulajdonságai iránt, különösen, ha
például az arc valamely belsõ része mozog. A kétnapos gyermek megis-
meri anyja arcát, majd két hónaposan képessé válik megkülönböztetni a
már ismert és a még ismeretlen embereket is. Az újszülötteknek fejlett
szaglásuk és ízlelésük van. A különbözõ ízek által kiváltott arckifejezések
nagyon hasonlóak csecsemõknél és felnõtteknél.

James Dewey Watson (1928–) úgy vélte, hogy a félelem, a harag és a sze-
retet primitív érzelmi átélésére képesen jövünk világra. A csecsemõben a
fenyegetõ inger félelmet vált ki, sírásra készteti, míg a szeretet megnyugtató
helyzetében a gyerek mosolyog. A behaviorista hagyományokat követik
azok a kutatók, akik az öröm, a harag, a szomorúság, az undor, a csodál-
kozás külsõ kifejezéseit (arcjáték, mozgás) vizsgálják. Felvételen rögzítik
az újszülöttek válaszait (oltás után vagy az anya visszatérésekor), majd kü-
lönbözõ kultúrájú és képzettségû felnõttek értelmezik a gyerek arckifejezé-
seit. Az eredmények azt mutatják, hogy a felnõttek egyetértenek a csecse-
mõk kifejezéseinek jelentésében, ami arra utal, hogy az érzelmekhez tarto-
zó arckifejezések egyetemesek.
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← kognitív pszichológia kezdetei XVI.3.3.

ÚJ MÓDSZEREK

← kísérleti pszichológia Wundt korában
XVI.1.

→ utánzásos tanulás XXIX.4.3.1.

← akkomodáció XIV.1.8.; XVIII.3.3.3.

← színlátás XVIII.3.3.6.
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30. ábra. Egy hónapos csecsemõ
figyelmének tartóssága azonos
nagyságú, de különbözõ formájú
képek esetén (Csányi Vilmos nyomán)
A csecsemõ öröklötten az emberi arc iránt
mutatja a legnagyobb érdeklõdést. A függõle-
ges tengelyen a csecsemõ figyelmének átlagos
tartamát ábrázolták, másodpercekben.



5.2.2. Az elsõ életév fejleményei

A születés utáni testi és szellemi fejlõdést meghatározó tényezõk szerepé-
rõl versengõ tudományos nézeteket fogalmaztak meg. Vannak kutatók,
akik szerint a fejlõdés fõ forrásai belsõk: az ember genetikai programjá-
ból fakadnak. Az ember szervezett érzékelési képességekkel és számos
reflex birtokában születik. A ritmikus ki- és belégzés, a szopási, a nyelési
és a szem védelmét biztosító pislogóreflex egész életünkben megmarad.
Más reflexek az agykéreg vezérlése alá kerülve akaratlagos viselkedés ré-
szeivé válnak. (Az újszülött képes ujjait zárni, ha tenyerét valami megérin-
ti, ez a fogóreflex három, négy hónapos korban eltûnik, és akaratlagos
mozgás váltja fel.) A biológiai érés elméletének képviselõi szerint a csecse-
mõ azért tud egyre bonyolultabb és kifinomultabb kölcsönhatásba lépni
környezetével, mert az idegrendszer fejlõdése ezt lehetõvé teszi. E fejlõdés
egyik kulcsmozzanata az idegsejtek körül kialakuló mielinhüvely, mely az
ingerület terjedését gyorsabbá teszi (mielinizáció). Születéskor az agykérgi
idegsejtek elektromosan nem szigeteltek, sõt az agykérget és agytörzset
összekötõ pályarendszer sem. Ahogy e folyamat elõrehalad, a csecsemõ ké-
pességei növekszenek. Az agykéreg egyes területei – az idegsejtek száma,
mérete, szinapszisrendszere és a mielinizáció foka szerint – különbözõ
életkorban mutatnak dinamikus fejlõdést. Az elsõdleges mozgatókérgen
belül a karokat és a törzset irányítók mielinizációja egy hónapos korra be-
fejezõdik, a láb mozgását szabályozóké csak a második életévben. Az el-
sõdleges érzõkérgi területek mindegyike három hónapos korban már
érettnek tekinthetõ.

A kutatók egy másik csoportja a fejlõdéssel együtt járó változásokat fõ-
ként a környezeti hatásokra vezeti vissza. Elismerik az idegrendszerben
végbemenõ változásokat, és arra keresik a választ, hogy a veleszületett
reflexek és a környezetbõl érkezõ sokféle ingerre adott válasz hogyan ve-
zet a viselkedés tartós megváltozásához, vagyis tanuláshoz. A fejlõdés fo-
lyamatában a habituáció, a kondicionálás, az operáns tanulás és az után-
zás szerepét vizsgálják. A környezeti hatások közül kiemelkedõen fontos
a szülõk jelenléte. Az egyéves gyermek a tárgyakhoz való viszonyt is szü-
lei apró jelzéseibõl tanulja meg. Így derül ki például az, hogy egy ismeret-
len tárgyat vagy élõlényt kedvesnek, undorítónak vagy veszélyesnek tart-
son-e. A csecsemõ „világképének” legfontosabb vonása eszerint az azo-
nosság: én és a többi ember hasonlók, lényegileg azonosak vagyunk.
Másfél-két éves kora körül aztán új és meglepõ tényt ismer föl: az embe-
rek nemcsak hasonlók, hanem különböznek is egymástól. Eltérõ célokat
követnek, és másképpen vélekedhetnek ugyanarról a dologról. Van pél-
dául, aki ízletesnek találja a spenótot, és ragaszkodik ahhoz, hogy egész-
ben maradjon a váza. A szándékok (intenciók) és vélekedések föltérképe-
zésének hatékony módszere a szembeszegülés (dackorszak). A gyermek
ennek során is fõként az emberi reakciókra figyel, adott esetben tehát cél-
ja nem a váza összetörése, hanem annak kiderítése, miként reagál erre a
törekvésére a szülõ, „meddig mehet el”.

A gyermeklélektan mai eredményei összhangban állnak azokkal a filozó-
fiai és vallástudományi megfontolásokkal, hogy személyiségünk más sze-
mélyekkel való kölcsönhatásban bontakozik ki, és fõ hajtóereje mások
szándékainak megértése.
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A FEJLÕDÉS FORRÁSAI

← a differenciálódás genetikája XXIII.3.5.

← feltétlen reflexek XVI.2.2.; XVIII.3.2.2.

BIOLÓGIAI ÉRÉS

← mielinhüvely XVIII.3.1.

← mozgatópályák XVIII.3.4.

← érzõkéreg XVIII.3.3.

KÖRNYEZETI HATÁSOK

← tanulástípusok XVI.2–4.

← érzelmek XVII.3.3.; XVIII.3.4.3.

AZONOSSÁG, KÜLÖNBSÉG

← krízisek (Erikson) XVII.2.5.2.

← párbeszéd-teológia XIX.2.2–3.



5.2.3. Az értelemadás kibontakozása

A svájci Jean Piaget-ra nagy hatást gyakorolt a biológiai evolúció tana, de a
francia és német filozófusok (Bergson, Kant, Spencer) munkái is. Piaget az
emberi gondolkodást nem állandó adottságnak, hanem a külvilághoz való
alkalmazkodás egyik eszközének látta, hasonlóan más szerveink mûködé-
séhez (légzés, kiválasztás, mozgás). Ahogyan e szervek és mûködéseik fej-
lõdnek, úgy gondolkodásunk is változik. E változások megfigyelhetõk az em-
beri történelemben (filozófia- és tudománytörténet), de egyetlen ember élete
során is. Ez utóbbi azért keltette föl Piaget érdeklõdését, mert kísérletileg is
vizsgálható, így a természettudomány módszereivel kutathatta a gondolko-
dás eredetét is. Gyermeklélektani eredményeivel Piaget nagy hatást gyako-
rolt a pedagógiára, egyúttal a kognitív tudományok (a világ megismerésé-
nek módját kísérletileg kutató tudományok) egyik megalapozója lett.

Kanthoz, Polányihoz és az alaklélektanos pszichológusokhoz hasonlóan
Piaget is fölismerte, hogy tudásunk növekedése nem egyszerûen mennyisé-
gi gyarapodás. Tapasztalatainkat elvárásaink, sémáink teszik rendezett
egésszé. E sémák maguk is fejlõdnek. Ha egy tapasztalat illeszkedik sé-
máinkhoz, tudatunk befogadja (asszimilálja) azt. Egy gyermek számára
például különbözõ személyek hangjának megtanulása befogadás, mert a
séma adott (minden ember beszél, és mindegyiknek más a hangszíne). Ha
viszont szokatlan, eddigi sémáinkba nem illeszkedõ tapasztalatra teszünk
szert, magát a sémát kell megváltoztatni. Ezt Piaget a külvilághoz való al-
kalmazkodásnak (akkomodációnak) nevezi. A telefon vagy a rádió meg-
szólalása az elõbbi példában szereplõ gyermek számára meglepõ tapaszta-
lat (ha eddig még nem találkozott ezekkel), így ez akkomodációra, a séma
megváltoztatására készteti (eszerint nemcsak emberek, hanem tárgyak is
„beszélhetnek”). A befogadás egyszerû, automatikus lépés, a séma megvál-
toztatása azonban gyakran okoz nehézséget (kognitív disszonanciát). E két
folyamat együttesen teszi lehetõvé a homeosztázist, a belsõ egyensúly fenn-
tartását.

Piaget megfigyelései alapján a fõ sémák szakaszosan jelennek meg a gyer-
mekkor során. Õ négy fejlõdési szakaszt különített el, s úgy gondolta, hogy
mindenki végigmegy mindegyik fázison (noha a szakaszok hossza változhat).
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a) b)

31. ábra
a) Jean Piaget (1896–1980) svájci
pszichológus-természettudós
Fõként gyermeklélektani kutatásai révén
vált ismertté, de munkássága igen széles
körû: foglalkozott matematikával, logiká-
val, kibernetikával, szociológiával, a filozó-
fia ismeretelméleti kérdéseivel és gyermek-
kori szenvedélyével, a puhatestûek (csigák)
rendszertanával is. Zürichi és párizsi tanul-
mányok után 1921-ben tért vissza Svájcba,
ahol szülõvárosában, Neuchatelben, majd a
Genfi Egyetemen tanított pszichológiát és fi-
lozófiát. 1950-tõl igazgatta a Genetikus Is-
meretelméleti Központot. Hatalmas, több
mint húszezer oldalas életmûvébõl több
könyv és tanulmány magyarul is olvasható.
b) Cica család. Óvodáskorú gyermek
rajza
A megjelenítés módja igencsak eltér egy
anatómiai rajz pontosságától. A gyermek
azt emelte ki a cicák képébõl, amit lényeges-
nek, jellemzõnek tartott.

KOGNITÍV TUDOMÁNYOK

← paradigmaváltások a tudománytörté-
netben XIX.3.4.

Az érzékelõ-cselekvõ (szenzoros-motoros) szakasz a születéstõl átlagosan 2 éves korig tart. A gyermek ekkor tanulja meg összerendezni
érzéki tapasztalatait és mozgásait, például megfogni egy tárgyat vagy saját kezét. Csak az érzékelt tárgyakról vesz tudomást, amit például
letakarnak, az „nincs”, „megszûnt”.

GONDOLATI SÉMÁK

← alaklátás és értelemadás XIX.2.4.

← reklám, propaganda hatása XVII.3.3.3.

KOGNITÍV SZAKASZOK



A gyermek gondolkodásának szakaszos kibontakozása hasonlít az em-
beri gondolkodás történeti fejlõdéséhez, ez néhány kutatót arra ösztönzött,
hogy az egyéni élet korszakait a történeti korokkal rokonítsák. A „mûvelet
elõtti” (animisztikus) kor gondolkodása például emlékeztet a természeti
népek világlátására, a konkrét mûveleti szakasz pedig a görögök elõtti, bi-
zonyítást nem igénylõ matematika idõszakára. Az egyedfejlõdés azonban
nem lehet egyszerûen a történelem rövidített mása, hiszen a gyermek a mai
társadalomban nõ fel és tájékozódik.

A kognitív pszichológia és nyelvtudomány mai eredményei csak részben
erõsítették meg Piaget elméletét. A szakaszhatárokról kiderült, hogy nem
mindig élesek, az adott kultúrától és helyzettõl is függenek. Az a gyermek,
aki a szorosan egymás mellé rakott tíz csokit kevesebbnek mondja, mint
ha ugyanezeket a csokikat távolabbra helyezik egymástól, a számfogalom
mûvelet elõtti szakaszában van, ám jól érzékeli, hogy az utóbbi elrendezé-
sû csokikból is csak ugyanannyit lehet megenni.

Piaget-hoz hasonlóan az amerikai Noam Chomsky is a behaviorizmust
támadva fejtette ki nyelvtanulásról szóló elméletét. Chomsky fölfigyelt
arra a tényre, hogy a gyermekek viszonylag szegényes szókincs alapján,
hirtelen (néhány hónapon belül) kezdenek összetett mondatokat alkotni.
A nyelvhasználat képessége nem származhat pusztán a külvilágból nyert
benyomások halmazából: agyunkban lennie kell egy veleszületett „nyelvel-
sajátító szerkezetnek” (Language Acquisition Device), mely a kaotikus
hangélményeket nyelvtanilag helyes mondatokká szerkeszti. Chomsky
szerint tehát azért nincs szükség különleges pedagógiára az anyanyelv elsa-
játításához, mert ehhez tanulást nem igénylõ képességgel jövünk világra.
Ez a feltevés kutatások sorát indította el, melyek a Chomsky által megfo-
galmazott elképzelést árnyaltabbá tették.

Számos kísérlet igazolta, hogy az újszülött az összes nyelv hangzóinak
észlelésére képes, de már négynapos korukban elõnyben részesítik a kör-
nyezetükben hallott nyelvet a nem hallottal szemben. A beszéd a környezet-
ben hallott nyelv mintájához igazodik. Magyar nyelvi környezetben például
a szó eleji hangsúlyok segítik a folyamatos szöveg szavainak elkülönítését.
A babák veleszületett vonzalma az emberi beszélõk iránt segíti az anya-
nyelv összetett és dinamikus tulajdonságainak (dallam, ritmus, hangsúlyo-
zás) elsajátítását. Egyéves korra az érzékenység már csak az anyanyelvi
hangzókészletre korlátozódik. Az anyanyelv tanulásának kezdõ lépése te-
hát egyfajta felejtés: a lehetõségek szelektív gátlása, ami a szókincs gyara-
podásának és a megértett szavak mondatokká rendezésének is elõfeltétele.

5.2.4. Sejtszintû öregedés és az örök ifjúság

Sok élõlény élete során csak egyszer szaporodik, ezt követõen hamarosan
elpusztul (tiszavirág, szarvasbogarak). Más fajok egyedei a szaporodást
követõ idõszakban hosszabb-rövidebb ideig öregszenek. Az öregedés a be-
tegségekkel szembeni fokozódó érzékenységgel, a homeosztatikus mûkö-
dések és az érzékelés gyengülésével, a szaporodóképesség csökkenésével
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A második, „mûvelet elõtti” vagy animisztikus szakaszban (2 és 7 éves kor között) már kialakul a tárgyállandóság képzete: a tár-
gyak, személyek immár folyamatosan léteznek (például keresi azokat a függöny mögött). Minden megelevenedik, a tárgyak is élõlényként
jelennek meg elõtte. A mennyiségek állandóságáról nem felnõtt módon gondolkodik (például ha egy keskenyebb és egy szélesebb edény-
be tölt ugyanannyi folyadékot, az elõbbit többnek véli).

A harmadik, konkrét mûveleti szakaszban (7 és 11 éves kor között) kialakul a mennyiségek állandóságának fogalma, és addig – de
csak addig –, amíg a konkrét tárgy a keze ügyében van, a gyermek képes feladatok, problémák megoldására is.

Az elvont (konkrét tárgyaktól független) gondolkodást igénylõ formális mûveleti szakasz csak a 12. életév után alakul ki, szimboli-
kus gondolkodást igénylõ feladatokat (például egyenletrendezést) csak ettõl kezdve képes megoldani.

→ Haeckel teóriája XXVII.2.2.3.

ÖREGEDÉS

← homeosztázis XVIII.1.3.



jár. Mivel a ragadozók és az élõsködõk miatt a halandóság ilyenkor növek-
szik, a természetben rövid az öregség és ritka az öregedõ állat. Annál fonto-
sabb ez a szakasz az ember életében.

Az öregedés leírható és magyarázható a szervezet vagy a sejt szintjén, de ke-
reshetõ rá populáció szintû evolúciós válasz is. A kutatók egyik csoportja az
öregedést – más biológiai jelenségekhez hasonlóan – egy genetikai program
megvalósulásának látja. Emellett szól az a tény, hogy ecetmuslicákban és fér-
gekben találtak az átlagosnál jóval hosszabb életû mutánsokat, melyek e tulaj-
donságukat örökítették is utódaikra. Egy 22 éven át folyó kísérletben mindig
csak a leghosszabb élettartamú muslicák utódait szaporították tovább. E „ma-
tuzsálemi legyek” ma átlagosan 120 napig élnek, szemben a muslicák 60 napos
élettartamával. Az öröklékenység fölismerése azonban még nem jelenti azt,
hogy ismerjük is az öregedést befolyásoló gének számát és szerepét.

Hogyan és miért maradhatnak fenn olyan gének, melyek hordozóik pusztu-
lását okozzák? A genetikai magyarázat nehézségét nemcsak az érdekelt gének
nagy száma okozza, hanem az is, hogy megnyilvánulásuk függ az életkortól.
Semmi nem gátolja az olyan gének elterjedését, amelyek csak idõskorban
okoznak kárt, ha fiatalkorban ártalmatlanok, mert így nem akadályozzák az
utódok létrehozását. A Huntington-betegség például egy dominánsan öröklõdõ
allél következménye, jelenleg gyógyíthatatlan. Mivel azonban csak 30-40 éves
kor körül aktivizálódik, a betegek addigra már átadták a hibás gént. Elképzel-
hetõ (bár nem bizonyított) az is, hogy egy gén hatása fiatalkorban elõnyös, idõs-
korban viszont hátrányos (antagonista pleiotrópia). Egy nemi hormon fokozott
termelése például fiatalon növelheti a termékenységet, idõskorban azonban fo-
kozhatja bizonyos ráktípusok megjelenésének kockázatát.

Az években és napokban mért élethossz erõsen függ a külsõ hatásoktól, pél-
dául a hõmérséklettõl. A szervezet belsõ ritmusát, az élettartamot az élethossz-
nál jobban jellemzi a sejtosztódások száma. A legtöbb sejttípus csak meghatá-
rozott számú osztódásra képes. Kevesebb mint ötven sejtgeneráció hozza létre
a zigótából a teljes emberi testet. A továbbiakban a sejtek legföljebb néhány
százszor tudnak megkettõzõdni még az olyan erõteljesen osztódó területen is,
mint a bõr hámjának alaprétege, másutt pedig még hamarabb elvesztik ezt a
képességüket. Ennek (egyik) okát még 1972-ben sejtette meg James Watson.
Watson megfigyelte, hogy a DNS-t másoló enzimek (polimerázok) nem ponto-
san a molekula végpontján kezdik meg a munkájukat. A kezdésnél néhány bá-
zishármast kihagynak, a molekula tehát minden megkettõzõdéskor kissé meg-
rövidül. Az osztódások során mégsem vész el értékes információ, mert a kro-
moszómák végét (gerinces állatokban) egy körülbelül kétezerszer ismétlõdõ,
jelentés nélküli TTTAGGG szakasz védi. Ezt a DNS-részt felfedezõi – Elizabeth
Blackburn és Jack Szostak – végszakasznak vagy telomerának nevezték el. Az
osztódásnak mindaddig nincs akadálya, amíg a telomera el nem fogy, ezután
viszont már fontos biológiai funkciójú gének eshetnének ki. A túl rövid
telomerájú kromoszómák összetapadnak, DNS-ük sérül, az ilyen sejtek hama-
rosan elpusztulnak. A megfigyelések szerint az emberi szervezet telomerái átla-
gosan 30 bázissal rövidülnek évente.

E szabályszerûség alól találtak kivételeket is. Ilyenek elsõsorban az ivarsej-
tek, melyek nemzedékrõl nemzedékre adódnak át, így sejtvonaluk potenciáli-
san (az egész faj kihalásáig) „örök életû”. Fiatalságuk megõrzését egy
1985-ben fölfedezett enzimnek, a telomeráznak köszönhetik. Ez az enzim
képes meghosszabbítani a telomerákat, így a telomerázt termelõ sejtekben
nincs akadálya a további osztódásoknak. Telomerázt találtak T-sejtekben és
õssejtekben is. Szintén aktív ez az enzim minden daganatos (tumor-) sejtben,
éppen ez teszi lehetõvé szinte korlátlan szaporodásukat. Különös paradoxon,
hogy idõskorban a sejtek osztódóképessége általában csökken, a daganatkép-
zõdés valószínûsége viszont nõ. Ha egy daganatos góc sejtjeiben sikerülne ki-
kapcsolni a telomeráz enzim mûködését, akkor osztódásaik során elindulná-
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ÖRÖKLÖTT TÉNYEZÕK

→ irányított szelekció XXVII.3.2.1.

→ „önzõ gén” elmélet XXVII.5.1.

← késõi következmények a magzatfejlõ-
désben XXIV.5.1.3.

← daganatos betegségek XXIII.3.5.4.

VÉGES SZÁMÚ OSZTÓDÁS

← idegsejtek XVIII.3.1.

← DNS-kettõzõdés XXIII.3.2.5.

TELOMERÁK



nak a természetes öregedés útján, azaz nem tudnának elterjedni. A két jelen-
ség kapcsolata érthetõvé teszi, hogy miért foglalkozhatnak ugyanabban a
laboratóriumban az öregedés és a daganatképzõdés okaival is.

5.2.5. A szervezet öregedése

A sejtek osztódásának leállása összefügg az öregedéssel, de önmagában
nem magyarázza azt. Az öregedõ szervezetben nemcsak a növekedés üte-
me lassul, hanem – egyre növekvõ valószínûséggel – mûködészavarok is
föllépnek. A rendellenességek típusa és megjelenésének idõpontja kiszá-
míthatatlan. Ezt a tényt a hibafelhalmozódás elméletei magyarázzák.
Eszerint az öregedés az életfolyamatok során véletlenszerûen keletkezõ és
fölhalmozódó károsodások következménye. A gondolat egyik elsõ megfo-
galmazója 1959-ben a fizikus Szilárd Leó volt, aki az életmûködések rom-
lását, majd megszûnését a szaporodó testi mutációkkal magyarázta, me-
lyek egyre több gént tesznek mûködésképtelenné. Az elgondolás módosí-
tott változata szerint a DNS-javító mechanizmusok hatékonysága idõvel
csökken, ami hasonló következményekkel jár.

A hibafelhalmozódás-elméletek közül a legmeggyõzõbb a szabad gyökök ká-
rosító hatásán alapul. Az eukarióta (aerob) sejtek mûködésükhöz elemi oxigént
igényelnek, ám rendkívül érzékenyek az oxidáció során keletkezõ oxigéntartal-
mú szabad gyökökre. Ezek párosítatlan elektront tartalmazó reakciótermékek,
melyek a mitokondrium mûködése során folyamatosan szivárognak ki a sejt-
plazmába, és egyaránt károsítják a fehérjéket, a lipideket és a nukleinsavakat.
A fehérjékben keresztkötéseket hoznak létre, ami szemmel látható elváltozáso-
kat okoz például a bõr szerkezetében (ráncosodás). Különösen érzékeny e ha-
tásokra maga a mitokondrium, melynek saját DNS-ében a mutációs ráta
amúgy is 10–20-szor nagyobb, mint a sejtmagban levõ DNS-é, és javító enzi-
mek sem segítik a helyreállítást. Ha a mitokondrium légzési elektronszállító
rendszere a szabad gyökök hatására sérül, még több szabad gyök keletkezik,
és öngerjesztõ kör indul meg. Szerencsére a szervezetben mûködik néhány
szabadgyök-átalakító enzim, ami gátat szab a pusztításnak.

A szabad gyökök keletkezését bizonyos hatások gyorsítják (ultraibolya su-
gárzás), mások viszont csökkentik, s így élethossznövelõ és egészségmegõrzõ
hatásúak (antioxidánsok, A-, C- és E-vitamin, kalóriaszegény táplálkozás).

Az egyes sejtek öregedése vagy pusztulása környezetükre is hat: lebontó en-
zimek, gyulladáskeltõ anyagok szabadulhatnak fel belõlük. Ha hormonter-
melõ sejtek voltak, hiányuk a szervezet távoli pontjain is megnyilvánulhat.
A szervezetszintû folyamatok közül gyakori a hasnyálmirigy inzulintermelésé-
nek csökkenése (idõskori cukorbetegség), ami a mozgásszegény életmóddal
és a szénhidrátokban gazdag táplálkozással is összefügg. A nemi mirigyek kö-
zül a petefészek ösztrogénfölszabadulásának megszûnése fokozza a csontrit-
kulás és az érelmeszesedés kockázatát, mesterséges adagolása viszont mell-
rákot okozhat. Hasonló, bár nem ennyire hirtelen változások figyelhetõk meg
a férfiak szerveztében is. Az immunrendszer változásai közül a csecsemõmi-
rigy (további) sorvadása következtében a T-sejtek száma és aktivitása csök-
ken, ami – más tényezõkkel együtt – a fertõzésekkel szembeni nagyobb érzé-
kenységet okozza. Az idegrendszerben a sejtek és szinapszisaik száma is
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Egy halhatatlan sejtvonal: a HeLa

A leghíresebb „halhatatlan” sejtvonal egy 1951-ben méhnyakrákban elhunyt asszony, Henrietta Lacks tumorsejtjeibõl származik. Az ebbõl
nyert szövettenyészetben a sejtek azóta is gyorsan osztódnak, az öregedésnek semmi jelét nem mutatják, és már a világûrt is megjárták. A
tenyészetet fölhasználták a gyermekbénulás elleni vakcina kifejlesztéséhez. Amikor azonban a HeLa sejtekhez a telomeráz enzim mûködé-
sét gátló anyagot adtak, a sejtek az öregedés szokásos útjára léptek, és 25 osztódás után elpusztultak. (Egy halott sejtjeinek vagy szerveinek
ilyen fölhasználása sajátos etikai és jogi kérdéseket vet föl, általában a hozzátartozók beleegyezéséhez kötött.)

HIBAFELHALMOZÓDÁS

← testi mutáció XXIII.3.3.1.

← javító enzimek XXIII.3.3.1.

SZABAD GYÖKÖK

← mitokondrium mûködése XIII.3.3.

→ endoszimbionta-elmélet XXVI.5.2.3.;
XXIX.2.2.2.

← pozitív visszacsatolás XVIII.1.

ANTIOXIDÁNSOK

IDÕSKORI TÜNETEK

← cukorbetegség XVIII.2.3.2.

← T-sejtek XVIII.4.2.

← szinapszisok átalakulása tanulás során
XVIII.3.5.1.



csökken, ami azonban nem feltétlenül jelenti az értelmi vagy érzelmi mûködé-
sek zavarát, például lényeglátáshoz, egyszerûsödéshez is vezethet.

Az öregedés egységes, minden vonatkozást leíró elmélete még várat ma-
gára. Bármilyen magyarázatot találunk is rá, végpontját (maximális tarta-
mát) genetikai tényezõk szabják meg. A mai ember esetében ez 110-130 év.
A kockázati tényezõk halmozódása ezt rövidíti, de az egészséges életmód
követésével közelíthetünk hozzá.

5.2.6. A halál

A halál az utolsó életjelenség, a szervezet egységének visszafordíthatatlan
felbomlása, a homeosztázis megszûnése. Gyakran testi-szellemi leromlás,
néha súlyos betegség elõzi meg, ez azonban nem szükségszerû. Nincs így,
ha az embert élete teljében ragadja el, például egy váratlan baleset követ-
keztében, de akkor sem, ha csendes végelgyengülés formáját ölti.

A halál általában nem egy pillanat alatt következik be, és nem is minden
szervet érint azonos módon. A klinikai halál állapotában a szívmûködés és
vérkeringés leáll, de a sejtek még anyagcserét folytatnak, tehát élnek. Ha ez az
állapot nem tart tovább 4 percnél, sikeres élesztés után teljes felépülés is elér-
hetõ. Ha a központi idegrendszer 4-5 percig nem kap oxigént, beáll az agyha-
lál, ebbõl az állapotból a szervezet egysége már nem állítható helyre. Ennek
egyértelmû jele az agy elektromos aktivitásának megszûnése. Egyes szervek
és szövetek az agyhalál után is életképesek, a vese és a szív néhány óráig, a bõr
12 óráig, a szaruhártya egy teljes napig. Ebben az idõszakban sikerrel átültet-
hetõk. A szervekbõl kiemelt szövetek tenyészetei pedig optimális esetben még
hónapokig osztódnak és mûködnek. A halott szervezeten belül azonban ha-
marosan a túlélõ sejtek is elpusztulnak, mert nem kapnak oxigént és táplálé-
kot, és emiatt megindul összetevõik lebomlása.
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← homeosztázis XVIII.1.

KLINIKAI HALÁL

← szervátültetések és az immunrendszer
XVIII.4.2.2.

Kérdések, problémák

1. Egy kísérletben gyerekek elé nyers brokkolival és sajtos süteménnyel telt tálat raktak. A gyermekeknek egyön-
tetûen az utóbbi ízlett jobban. A kutatónõ a brokkolit megkóstolva elismerõen csettintett, a sütemény megízle-
lésekor viszont fújolt. Ha ezután megkérte a gyerekeket, hogy adjanak neki enni, a válasz különbözõ volt. Más-
fél éves korig a gyerekek a süteménnyel kínálták, afölött viszont brokkolival. Mire következtethetünk ennek a
kísérletnek az eredményébõl?

2. A felnõtt japánok képtelenek megkülönböztetni az r és l betûket, így számukra a „rét” és a „lét” szó azonos
hangzású. A születésüktõl magyar (vagy angol) nyelvi környezetben fölnövõ japán gyerekeknek ez nem okoz
gondot. Hogyan magyarázható a különbség oka?

3. Az egyéves gyermek és a kutató professzor is számos kísérletet végez el. Mi a hasonlóság kettejük közt, és mi
az, amiben eltér egymástól a tudományos és a gyermeki kísérletezés?

4. A sztoikus bölcsek azt tanították, hogy a halál nem tartozik hozzá az élethez, „nem tartozik ránk”. Mi szól mégis
amellett, hogy a halált is életjelenségnek tekintsük?

5. Megelõzheti-e az agyhalál állapota a klinikai halálét?

6. Mi az oka annak, hogy a halott szervezetben hamarosan minden sejt elpusztul, szövettenyészetben viszont néha
sokáig fenntarthatók?



6. Döntés az életrõl

6.1. Családtervezés: az élet kezdete

A családtervezés szó arra utal, hogy a szülõk vagy a tágabb közösség befolyá-
solni, tervezni szeretné, hogy mikor és hány gyermek jöjjön világra. Fogam-
zásgátlásnak viszont a nem kívánt terhesség elkerülését, ennek módját neve-
zik. Õsi megfigyelés, hogy a szoptatás ideje alatt kisebb a megtermékenyülés
valószínûsége. A naptármódszer (Ogino–Knaus-módszer) azon a tényen ala-
pul, hogy a petesejt az ovulációt követõ napon termékenyíthetõ, ezért – szabá-
lyos ciklus esetén – a menstruáció kezdete utáni 14. napon legnagyobb a
fogamzás esélye. Az ovuláció idõpontját az ébredéskori testhõmérséklet válto-
zása jelzi (lásd a 24. ábrán). Ez a családtervezés jó módszere, fogamzásgátlás-
ként azonban az ovuláció idõpontjának változékonysága miatt nem túl bizton-
ságos. Elõnye, hogy a nemi mûködések természetes ritmusát egyáltalán nem
zavarja meg. A pontosabb idõzítést segítheti az LH-teszt: az ovuláció az
LH-csúcsot követõ 30-40. órában várható. Az ivarsejtek egyesülését mechani-
kusan gátló óvszer egyúttal véd a nemi úton terjedõ betegségektõl. Elterjedtek
a hormonális fogamzásgátlók is. Ezek az 1951 óta egyre nagyobb mennyiség-
ben forgalmazott tabletták vagy a progeszteron ovulációt gátló hatásán alapul-
nak, vagy a hímivarsejtek vándorlását teszik lehetetlenné. Sajnos a sok szte-
roid (ösztrogén) fokozza a trombózis veszélyét, és más kellemetlen tüneteket
okoz, valamint a vizelettel ürülve a környezetet is terheli. 1980 óta a korábbi-
nál jóval alacsonyabb hormonszintû tablettákat hoznak forgalomba, e kocká-
zatok tehát csökkentek.

Az ovulációt gátló szerektõl eltér az 1998 óta bevezetett „sürgõsségi”
(vagy „esemény utáni”) tabletták hatása. Ezek a megtermékenyült petesejt,
illetve embrió beágyazódását akadályozzák meg.

A nem kívánt magzat elpusztítása, a magzatelhajtás vagy mûvi abor-
tusz veszélyes és etikai szempontból is kerülendõ módszer. Ennek ellené-
re ma is sokan esnek át rajta, fõként tanulatlanságuk vagy társadalmi hely-
zetük miatt.

Az abortusz súlyos etikai kérdéseket vet föl. Mi jelenti az emberi élet
kezdetét és végét, ki és milyen esetben szakíthatja meg ezt a folyamatot?
Az élet genetikai értelemben a megtermékenyítéssel kezdõdik. Élettani
szempontból alapvetõ a beágyazódás is: ha ez nem következik be, nem be-
szélhetünk várandós állapotról sem. Sokan a szívmûködés megindulását
tekintik az élet kezdetének, emellett szól, hogy hagyományosan ennek
megszûnése a klinikai halál jele. Mások az idegrendszer kialakulásának
kezdetét tartják a meghatározónak (ennek megfelelõje az élet végén az
„agyhalál”). A döntés függ biológiai ismereteinktõl, de nem vezethetõ le ab-
ból, hanem etikai hozzáállásunk szabja meg.

A keresztény/keresztyén álláspont az élet egész folyamatát – a fogam-
zástól a halálig – egységes egésznek és Isten ajándékának tartja, így annak
szándékos megszakítását bármelyik pillanatban gyilkosságnak minõsíti.
Az abortusz eszerint nem fogadható el szociális indokra való hivatkozás-
sal, csak akkor, ha a magzat az anya életét veszélyeztetné (például méhen
kívüli terhesség esetén). Ugyanez vonatkozik a „fölös számú” embrió el-
pusztítására és az embriókkal való kísérletezésre is.
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CSALÁDTERVEZÉS

← ovuláció XXIV.5.1.1.

← LH XXIV.4.3.2.

HORMONÁLIS FOGAMZÁSGÁTLÁS

← trombózis XIII.7.3.

MÛVI ABORTUSZ

A KEZDET KÉRDÉSE

← beágyazódás XXIV.5.1.1.

ÁLLÁSPONTOK

A mûvi magzatelhajtások száma

Egy felmérés szerint az ezredfordulón Európában évente 9 millió, a Földön ötvenmillió abortusz történik (ez az összes terhesség 28%-a).
Magyarországon az abortuszok száma folyamatosan csökken, hormonális fogamzásgátlót használ a felnõtt lakosság 62%-a.



Ezen álláspont elleni legfõbb érv az, hogy a szülõknek és a társadalom-
nak nem engedélyez döntési szabadságot, holott a felelõsség õket terheli.
Liberális gondolkodók úgy érvelnek, hogy az emberi jogok a gondolkodó
emberi személyt illetik meg. A jogok, a lehetõségek és kötelességek össze-
kapcsolódnak: ahogyan egy növénynek vagy állatnak nincsenek személyi
jogai, úgy az embriónak sem. A döntés szabadságát (és lehetõségét) az élet
kezdetén eszerint elsõsorban a szülõk viselik, hiszen „az õ sejtjeikrõl van
szó”. A liberális állásponttal szemben fölvethetõ legfontosabb ellenvetés az,
hogy a személy maga is fejlõdik, alakul, s nemhogy a születésig nem teljese-
dik ki, hanem gyakran még az ifjúkor kezdetéig sem. Az embrióban benne
rejlik személyiségének lehetõsége, programja, és normális esetben mindig
ki is fejlõdik belõle. A mûvi abortusz ennek a lehetõségét szünteti meg. Mi-
vel tehát a személy létrejöttének idejét nem lehet pontosan megjelölni, vé-
delmét a megtermékenyülés kezdetéig ajánlatos kiterjeszteni.

A családtervezés eredetileg csak a fogamzás idõpontjának tervezését jelen-
tette. Az orvostudomány azonban a XX. századra új módszereket dolgozott
ki, melyek betekintést adnak életünk rejtett, születés elõtti szakaszába is. Így
a magzatvízbõl nyert sejtek vagy a placenta elemzésével (amniocentézis) már
korai szakaszban fölismerhetõ néhány magzati rendellenesség. Kimutatható
a Down-kór vagy más genetikai hiba. Aktív beavatkozásra is van mód, így pél-
dául lehetséges a petesejt és a hímivarsejt egyesítése lombikban, majd a csíra
beültetése az anyaméhbe (lombikbébiprogram). Képesek befolyásolni a nem
kívánt nemû gyermek megszületését, a jövõben génterápiával esetleg bizonyos
tulajdonságait is. Ezek a lehetõségek új etikai problémát vetnek föl. Megszab-
hatja-e a szülõ (vagy bárki más) születendõ gyermeke tulajdonságait? A libe-
rális és a diktatorikus álláspont szerint erre szükség van, és ha technikailag
lehetséges, akkor meg is kell tenni. Ha például egy magzat vizsgálata során ki-
derül, hogy nyitott gerincvelõvel születne, mindenkinek jobb, ha meg sem lát-
ja a napvilágot. Mások szerint ez az eljárás nem fogadható el, mert sértené az
ember méltóságát és szabadságát. A születendõ embert – ha ez lehetséges –
gyógyítani kell, ha nem, elfogadni olyannak, amilyen. A születés elõtti be-
avatkozások szerintük csak akkor jogosak, ha céljuk a gyógyítás.

Az eddigiek alapján ítélhetõk meg a családtervezés lehetõségei és
korlátai. Cél, hogy a gyermek olyan családba szülessen, mely anyagilag is,
lelkileg is képes gondoskodni róla. E törekvéssel mindenki egyetért, az el-
fogadható eszközök megítélésében azonban különbségek vannak. A fo-
gamzások számának és idõpontjának megválasztását (tervszerû fogamzás-
gátlással) például egyes felekezetek elvetik, mások megszorításokkal elfo-
gadhatónak tartják.

6.2. Eutanázia: az élet lehetséges vége?

Az élet kezdetéhez hasonló kérdéseket vet föl az, hogy mi a teendõnk az élet
végén. Teljes az egyetértés abban, hogy a beteget gyógyítani, fájdalmait
pedig csillapítani kell. A fõ kérdés, hogy milyen eszközökkel, milyen hatá-
rig van erre szükség. A fájdalomcsillapítás megrövidítheti a beteg életét.
Ennek ellenére azt folytatni lehet azzal a céllal, hogy a beteg kényelmét és
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→ legyenek-e a fáknak jogaik? XXVI.6.1.

← életszakaszok (Erikson) XVI.2.5.2.

← preformáció (Leibniz) VII.3.2.

← „értelemcsírák” (Augustinus) V.3.1.

VIZSGÁLAT MAGZATI KORBAN

← Down-kór XXIII.2.2.2.

← Huntington-kór XXIV.5.2.4.

← génterápia XXIII.4.2.1.

← hiány és megfosztottság V.2.4.

CÉL ÉS ESZKÖZ

← fájdalom XVIII.5.3.3.

A diktatorikus (parancsuralmi) álláspont annyiban hasonlít a liberálishoz, hogy jogot formál az élet feletti döntéshez, csakhogy a dön-
tés jogát nem az egyén (szülõ), hanem az állam vagy egy kisebb csoport kezébe teszi. Ilyen volt például az ókorban a spártai Vének Taná-
csa, amelyik eldöntötte, hogy egy csecsemõ életképes-e vagy sem, vagy a Kínai Kommunista Párt, mely úgy határozott, hogy egy család-
nak egy gyermeke lehet. A parancsuralmi álláspont hívei úgy érvelnek, hogy a közösség érdekei elõbbre valók az egyéni vágyaknál, az
egyén ezért életének egyik szakaszában sem bírálhatja fölül a közösségi célokat. Ezen elképzelés (és gyakorlat) elleni fontos érv az, hogy
e pártok vagy csoportok általában nem az egész közösség érdekeit, hanem saját csoportérdekeiket szolgálják.



emberi méltóságát, a családi kapcsolatok fönntartását biztosíthassák.
A beteg eljuthat olyan állapotba, mely természetes úton rövid idõn belül a
klinikai halálhoz vezetne, ám ez különleges orvosi eszközökkel – például
lélegeztetõ géppel – még megakadályozható, néha hosszú ideig is. Az öntu-
datlan haldokló életmûködéseit ilyenkor már csak a gép tartja fenn. A gép
kikapcsolása a halálba „segíti” a beteget: ezt a cselekedetet passzív euta-
náziának nevezik (eu+thanatosz görögül „jó halál”). A passzív eutanázia
annyit jelent, hogy az orvos nem alkalmaz „különleges és fölösleges” eszkö-
zöket az élet meghosszabbítására, ha a gyógyulásra már semmi remény
nincs. Lényegében különbözik ettõl az aktív eutanázia: ekkor az orvos ak-
tívan segíti a halálba betegét, például szándékosan túladagolt fájdalomcsil-
lapítóval. Az aktív eutanázia hívei úgy vélekednek, hogy erre szükség lehet,
ha a beteg csillapíthatatlan fájdalmai miatt maga is ezt kéri. Az aktív és a
passzív eutanázia egyaránt vitatott eljárás, de megítélésük különbözik. Az
aktív eutanáziát az egyházak és az állami jogszabályok egyaránt elítélik.
A passzív eutanáziáról viták folynak. Egyetértés van abban, hogy az ember-
nek joga van emberhez méltóan élni és meghalni is. A kérdés az, hogy ki és
mikor dönthet ebben a kérdésben, s hogy mit szabályozhat ebbõl a jog.

A liberális felfogás hívei szerint az aktív és passzív eutanázia közt nincs
lényegi különbség: az egyénnek joga van saját életéhez és halálához is.
E felfogás azonban sok nehezen megválaszolható kérdést vet föl. Gyakorla-
ti szempontból megkérdõjelezhetõ a „halálhoz való jogról” beszélni akkor,
amikor az ilyen helyzetbe került emberek ítélõképessége többnyire korlá-
tozott: lelki és testi fájdalmakkal küzdenek, és inkább aktív segítségre, fi-
gyelemre, mint aktív eutanáziára van szükségük. Jogi szempontból pedig
értelmetlen negatívumhoz való jogról beszélni, így például „öngyilkosság-
hoz való jogról”, „megbetegedéshez vagy drogfüggõséghez való jogról”.

A hatályos magyar jog szerint az eutanázia semmilyen formája nem en-
gedhetõ meg, de a betegnek joga van visszautasítani az általa nem kívánt
kezelést, amennyiben öntudatánál van, tájékoztatták a következmények-
rõl, és döntését három nap után megismételte. A beteg azonban ekkor sem
az „életérõl rendelkezik”, hanem a kezelést utasítja vissza. Öntudatlan be-
teg esetén sem az orvos, sem a hozzátartozók nem dönthetnek, bírósági
ítélet pótolhatja a beleegyezést.

6.3. Betegségek: döntés és információ

Az ember életútja nemcsak a sajátja, hanem azé a közösségé is, mely befogad-
ja és segíti. Az emberek egymásrautaltságát talán a betegek sorsa mutatja leg-
jobban. A beteg ember kiszolgáltatott. A csecsemõkhöz vagy az idõsekhez ha-
sonlóan mások segítségére szorul. Az egyszerûbb segítséget rokonai, hozzá-
tartozói is megadhatják. Ha azonban a baj súlyos vagy tartós, szakértõ
orvostól remélik a gyógyulást. A gyógyító ember – legyen az sámán, egyiptomi
pap, pszichológus vagy mai orvos – mindig jó szándéka és tudása miatt ka-
pott bizalmat. A beteg – hacsak nem volt maga is orvos – gyakran még fölis-
merni sem tudta baját, nemhogy gyógyítani azt. Orvos és beteg viszonya ezért
sohasem volt egyenrangú: az orvos döntött az általa helyesnek tartott eljárás-
ról (terápiáról), a beteg pedig igyekezett betartani az utasításokat. A hippokra-
tészi „Nil nocere” („Sohasem ártani”) elv szabta meg az orvos magatartását,
ami nemcsak a terápiára terjedt ki, hanem a kötelezõ titoktartásra is: az or-
vos nem élhetett vissza azokkal a bizalmas információkkal sem, amelyeket a
betegrõl megtudott. Az ilyen típusú viszonyt ma paternalisztikusnak – atyai-
nak, atyáskodónak – nevezik, mivel az orvos úgy viszonyult betegéhez, mint
atya a fiához: szeretettel, de engedelmességet követelve.
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← lélegeztetõ gép X.3.3.1.

PASSZÍV ÉS AKTÍV EUTANÁZIA

← orvosi eskü (Hippokratész) III.4.

← a szabadság biológiai feltétele
(homeosztázis) XVIII.1.

← a szabadságról a skolasztika V.5.4.

Hegel XIX.1.4.

az egzisztencializmus
XIX.2.2.

→ pillangóhatás XXX.1.4.

KISZOLGÁLTATOTTSÁG

← sámánok I.1.3.

← görög orvosok III.4.

← pszichoanalízis XVI.

TITOKTARTÁS



Ez a viszony a II. világháborút követõen a nyugati államokban és az Egye-
sült Államokban radikálisan megváltozott. A nürnbergi orvosperben
(1947) elítélték azokat az orvosokat, akik hatalmukkal visszaélve embere-
ken végeztek kísérleteket és hajtottak végre „eutanáziát”. A per hatására a
modern jogállam keretei között a jogászok arra törekszenek, hogy az orvos
és beteg kapcsolata egyenrangú, partnerkapcsolat legyen. A gyógyítás egy-
fajta megbízássá, szolgáltatássá válik, melynek kereteit, szabályait szerzõ-
dés rögzíti. A betegnek joga van tudni nemcsak azt, hogy mi a baja, hanem
azt is, hogy milyen gyógymódok léteznek, milyenek a gyógyulási esélyek,
mik a kockázatok, s ezek ismeretében saját maga kíván dönteni sorsáról.
Ez a tájékozott beleegyezés lényege. A beteg tájékoztatását, mûtétek elõtti
írásos hozzájárulását ma Magyarországon törvény írja elõ.

A „tájékozott beleegyezés” problémájának egyik lehetséges megoldása,
ha a döntésbe a rokonokat, közeli hozzátartozókat vonják be. Öntudatlan,
magatehetetlen betegnél vagy kisgyermeknél ez természetes is. Gondot je-
lent viszont, ha a hozzátartozók sem értenek egyet. A családok gyakori fel-
bomlása, a zavaros társadalmi kapcsolatok tovább nehezítik a helyzetet,
hiszen néha nem világos, ki is képviseli valójában a beteg érdekeit.

A kérdéskört tisztán jogi úton aligha lehet megoldani, hiszen a gyógyítás
mindig a bizalomra épül, beteg és gyógyítója nem láthat egymásban lehet-
séges ellenfelet.
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PERTNERKAPCSOLAT

TÁJÉKOZOTT BELEEGYEZÉS

A tájékoztatással kapcsolatos fõbb problémák a következõk:
• Az orvost különleges, voltaképpen nem szakmai feladatra kényszeríti: úgy kell tájékoztatnia a beteget, hogy az pontosan meg is értse,

amit hallott, s föl tudja mérni döntésének következményeit. Ez sokszor lehetetlen, nemcsak a tudásbeli különbség miatt, hanem sok-
kal inkább azért, mert a beteg szorong, fájdalmak kínozzák, vagy nincs is öntudatánál.

• A tájékoztatás kötelessége ellentétbe kerülhet a „Soha nem ártani” elvvel. Ha például egy súlyos kórt felismerve azt egyszerûen közlik a
beteggel, elõfordulhat, hogy lelki tartása összeomlik, ami a gyógyulás esélyét is csökkenti.

• A betegségek egy része fertõzõ: ha a beteg elutasítaná, az orvos pedig elmulasztaná a kezelést, úgy másokat sodorna veszélybe. (Ilye-
nek például a nemi úton terjedõ betegségek vagy az újra terjedõ tbc.) Ez a probléma összefügg az orvosi titoktartással is. Mi a teendõje
az orvosnak abban az esetben, ha a fertõzõ beteg felelõtlen módon nem kívánja magát kezeltetni? Ma a fertõzõ betegségek többségét az
orvosnak be kell jelentenie, de már az AIDS betegség nem tartozik ebbe a körbe.

• Akarata ellenére – elvben – senkit nem lehet gyógyítani, ám mi a teendõ akkor, ha a betegnek éppen az akaratereje csökken, döntéskép-
telenné válik vagy életveszélyes döntéséhez ragaszkodik? Az alkohol- vagy drogfüggõségben szenvedõk esetleges kényszergyógykezelése
éppolyan súlyos jogi probléma, mint a pszichikai betegeké. Aki állampolgári jogával élve itt és most megszakítja a kezelést, nem tudja
fölmérni, hogy késõbb hálás lenne a gyógyulásért. Kényszergyógykezelés (például pszichiátriai osztályon) minden esetében bíróságnak
kell döntenie (rövid határidõvel) arról, hogy a kórházi kezelés feltétlenül indokolt-e. A beteg személyiségi jogait a lehetõségekhez képest
ekkor is tiszteletben kell tartani, és a személyes szabadság korlátozása csak addig tarthat, ameddig a veszélyeztetõ helyzet fennáll.

A „tájékozott beleegyezés” egy másik formája az úgynevezett élõ végrendelet, amely egy írásbeli, tanúk aláírásával megerõsített nyilatko-
zat, amelyben a még döntésre képes személy kijelenti, hogy milyen feltételek beállta esetében nem fogad el életmeghosszabbító eljárást. Eb-
ben a nyilatkozatban meg lehet jelölni egy felhatalmazott személyt, aki a döntésképtelen beteg nevében hozza meg a döntést. A magyar tör-
vények értelmében az orvosnak ezt a nyilatkozatot figyelembe kell vennie, de nem kell szükségképpen követnie, hiszen elõre nem lehet pon-
tosan meghatározni azt az állapotot, amelybe egy beteg belekerülhet.

Kérdések, problémák

1. Orvosi és etikai szempontból mi a lényegi különbség a progeszteron hatású fogamzásgátlók és a „sürgõsségi”
tabletták hatása között?

2. Az elmegyógyintézetek „zárt osztályaira” az 1950-es években sok olyan állampolgárt kényszerítettek, akik
szemben álltak a politikai hatalommal. Hogyan függ össze a demokráciával a kényszergyógykezelések meg-
szûnte, s ez milyen újfajta veszélyeket rejt magában?

3. Egy beteg, miután az orvos elmondta neki a lehetséges beavatkozásokat és ezek kockázatait, így válaszolt: „Kö-
szönöm, doktor úr! Azért, ha nem sikerül a mûtét, ugye beperelhetem?” Az orvos-beteg kapcsolat milyen el-
lentmondására világít rá ez az eset?

A JOGI KÉPVISELET KÉRDÉSE
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XXV. A KÕZETBUROK (GEOLÓGIAI EVOLÚCIÓ)



LUCIFER

Amíg csókolódtok,
Nem érzed-é a lanyha szelletet,
Mely arcodat legyinti s elröpûl?
Vékonyka porréteg marad, hol elszáll,
Egy évben e por csak nehány vonalnyi,
Egy századévben már nehány könyök,
Pár ezredév gúláidat elássa,
Homoktorlaszba temeti neved,
Kéj-kerteidben a sakál üvölt,
A pusztán koldús, szolganép tanyáz.
(Amit Lucifer mond, láthatóvá is lesz.)
S mindezt nem a mennyrázó fergeteg,
Nem bömbölõ földindulás cselekszi,
Csak gyönge szellõ, mely körûlenyelg.

Madách: Az ember tragédiája. Negyedik szín

[Kövesligethy]
A fölgolyóról keveset tudunk. Sok ezer év óta itt a kérgén mozgunk mi, emberek, de belsõ mivoltát csak föltevések-
bõl sejtjük. Eddig csak két kilométerre hatolhattunk mélyébe, fúrók, aknák segítségével. Mintha tulajdon testün-
ket sose láttuk volna belülrõl, csak kívülrõl, mintha nem végezhettünk volna rajta mûtétet, s az orvos, ki gyógyítja,
pusztán arra lenne kényszerülve, hogy tûvel szúrja meg a bõrt, s a belõle kibuggyanó vércsöppecskébõl következ-
tessen arra a mozgalomra, mely benne végbemegy, a szív mûködésére, a tüdõ, máj, vese, lép munkájára: hasonló
helyzetben voltunk mi, csillagászok, kik nem szállhattunk le titkaiba, és az egyetlen bolygót, mely szinte kezünk
között volt, a Földet, mely szállást ad nekünk, nem tárhattuk föl. Izgatottan. A földrengés pedig erre alkalmat ad-
hat.

[Kosztolányi]
Szóval a mélységek zivataraiból követeztettünk a Földre. Az orvostudomány is ezt mûvelte annak idején. Be-
teg szervezetünk zavaraiból állapította meg az egészséges szervezet törvényeit, az élettan sok fontos tételét.
Amikor a természet lázong, egyensúly megbomlik, sok rejtélyét fölfedi. Lázasan-részegen õszintébb hozzánk,
mint józan állapotában.

Õ, egyre sebesebben. A kérdés egyszerû. A kutató szenvedélyével. Tehát ez a gondolatmenet. Sohase mondja,
hogy övé. Valamilyen szilárd testben való lökés hosszúsági s kereszthullámokat idéz elõ, melyek fizikai törvényeit
már ismerjük, s így a hullámok sebességébõl kiszámíthatjuk a kéreg rugalmasságát, sûrûségét, a hullámokat a fõ-
sugár eredeti pontjából követhetjük oda, ahová fúró és akna nem érhet, a Föld középpontjáig. Az a fontos, hogy a
vizsgálódó minél kevesebb föltevéssel éljen, s ha ezt keresztülviszi, a problémát megoldotta. Látta a Föld belsejét,
anélkül, hogy látta volna, megismeri éppoly biztosan, mintha ott járt volna. Ebben a pillanatban a tudós, a szá-
mok, képletek embere, egy fantasztikus utazónak rémlik, ki nem messzeségbe utazik, az Északi-sarkra, nem
is magasságba, repülõgépen, a híg levegõbe, hanem a szilárd földbe fúrja búvárfejét, innen az íróasztal mel-
lõl, s ott a dantei pokolban, az igaziban, a Föld poklában horgonyt vet.

Kosztolányi Dezsõ: Beszélgetés Kövesligethy Radóval (részlet) 1925, Pesti Hírlap

A Serapis-szentély maradványai a tenger által elborított, majd ismét szárazra került ókori rom oszlo-

pai a Nápoly melletti Pozzuoliban (Olaszország)

Az oszlopok alsó harmadát borító lyukak a tengeri fúrókagylók nyomai. A gyorsan változó földfelszín ezen je-
lei annyira megragadták Charles Lyell képzeletét, hogy a Serapis-szentély rajza került a Geológia alapelvei c.
könyve címlapjára is (1830).



1. Az elsõ újkori lépések
A bányászok sok évezredes gyakorlatából gazdag ismeretanyag gyûlt össze a
földkéreg mélyebb rétegeirõl, a geológia mégis fiatal tudomány. A XIX. szá-
zadban akkor vált önállóvá, amikor a geológusok az ásványokat, érceket,
kõzeteket kémiai és fizikai anyagismeretük alapján rendszerbe foglalták, és
kalapácsuk segítségével lépésrõl lépésre megkezdték a földtani rétegek elõ-
fordulásának és kiterjedésének föltárását. A geológusok – az újkori termé-
szettudományos gondolkodás történetében úttörõként – kísérletet tettek
arra, hogy az általuk megfigyelt jelenségeket és folyamatokat eredetük, ki-
alakulásuk és pusztulásuk szerint is értelmezzék. Bátoríthatta õket, hogy a
történeti megközelítés a társadalomtudományok számos területén a XIX.
század elsõ felében már elfogadott volt. A század második felében az élõvilág
múltját magyarázó evolúciós elméletek serkentették a földkéreg nagy szer-
kezeti egységeinek történeti fejlõdésérõl szóló magyarázatok kidolgozását.

1.1. Kircher geokozmosza

Az újkori tudományos élet kibontakozásának kezdetén a kõzetek, ásvá-
nyok tulajdonságáról, elõfordulásáról a bányászat, a kohászat, az alkímia
és az orvoslás szakemberei, mesterei tudtak a legtöbbet. Európában a re-
neszánsz kortól divatba jöttek az országleírások, követi jelentések, és egy-
re távolibb tájakról gyûltek földtani szempontból is hasznos ismeretek
vándordiákok, utazók naplói nyomán. Ezek az írások értékes kortörténeti
dokumentumok a korabeli tájhasználatról, a bányahelyek adottságairól, a
gyógy- és ásványvizek hatásairól, fürdõhelyekrõl, egy-egy híres királyi vagy
fõúri ásvány- és õslénygyûjteményrõl. Gyulafi Lestár naplója õrzi az
1590-es sorozatos bécsi földrengés szakszerû leírását, Frõlich Dávid kés-
márki tanár földrajzkönyvében adott hírt 1615-ös magas-tátrai hegymá-
szásáról, mely abban a korban egyedülálló tudományos vállalkozás volt.
Rendszerezett földtudományi ismeretek kezdetben a fizika és a természet-
filozófia tankönyveibe kerültek be. Apáczai Csere János 1653-ban megje-
lent mûvében, a Magyar Encyclopaediában foglalta össze elsõként magya-
rul az ásványtani és földtani ismereteket, ezért méltán tekinthetjük õt a
magyar földtudományi szaknyelv egyik megteremtõjének. Egyetemi szin-
ten Nagyszombaton oktatták az ég- és földtudományokat a jezsuita pro-
fesszorok. Közülük Szentiványi Márton 1689–1709 között kiadott enciklo-
pédikus mûvében minden korábbinál alaposabb összegzését adta (latinul)
a földfelszín formakincsének, a Kárpát-medence tájainak, kõzeteinek, ás-
ványkincseinek, drágaköveinek és barlangjainak.

A XVII. század egyik legátfogóbb és legeredetibb elgondolását – mai meg-
közelítésünk szerint a külsõ és belsõ földtani erõkrõl – A. Kircher A Föld
belsõ világa címû mûvében dolgozta ki. Kircher az õselvet keresõ ókori
szerzõk hagyományait követve, a földfelszín alatti és feletti világ leírásában a
tûznek, a víznek és a levegõnek tulajdonított központi szerepet. Leonardó-
hoz hasonlóan õ is számtalan saját megfigyelést tett: megmászta Szícilia, a
Lipari-szigetek és az Appenini-félsziget déli területeinek vulkánjait, leírta a
Nápoly melletti Pozzuoli szolfatáráit és egy földrengésben elpusztult várost;
kötélen leereszkedett a Vezúv kráterébe, ahol méréseket végzett, évtizedekig
figyelte a Vezúv egyik vulkáni kúpjának kialakulását és pusztulását. Európa
bányavidékeirõl kérdõívek útján adatokat gyûjtött, ami kiterjedt az érctelé-
rek irányára, fémtartalmára, ércek és egyéb ásványok együttes, illetve egy-
mást kizáró elõfordulására, a felszín alatti vizek természetére, sõt a kor gon-
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1. ábra. Ónérc mosása
Georgius Agricola (1494–1555) A bányászat-
ról és kohászatról címû könyvének fametsze-
tes illusztrációja. Agricola széles látókörét
tükrözi, hogy a bányamûvelési eljárások le-
írásakor följegyezte a gazdálkodás káros ha-
tását a vizek élõvilágára, a levegõre és az em-
berre. Képekkel gazdagon díszített könyvei a
korabeli erdõ- és vízhasznosításról is sokat
elárulnak. Egyik mûvében 13 Kárpát-meden-
cei ásványkincslelõhelyet mutatott be. Abban
a korban a Magyar Királyság területén mûkö-
dött Európa só-, nemesérc- és színesérc-
bányáinak nagyobb hányada, a bányamûve-
lésben és ércföldolgozásban számos techni-
kai találmányt és újítást nálunk alkalmaztak
elõször.

← Arisztotelész: õselemek III.9.1.

← Leonardo V.7.4.



dolkodására jellemzõen démonok és törpék „észlelésére” is. A Selmecbá-
nyáról és Úrvölgyrõl visszaküldött adatokkal támasztotta alá azt a
megállapítását, hogy a hõmérséklet a bányákban a mélységgel együtt nõ. Ko-
rának divatos fölfogása szerint a kõzetekbe zárt fosszíliákban a természet
játékát látta. Könyvének lapjain az özönvizet Noé bárkájában vészelik át az
állatok, melyekbõl késõbb keresztezõdéssel új fajok is kialakultak.

Kircher megfigyeléseit, levelezés útján szerzett ismereteit az ókori világ-
képhez illesztve egységes, átfogó magyarázatot adott a Föld mélyében és
felszínén zajló változásokra. A tûzhányók elhelyezkedésének szabályszerû-
ségét valószínûleg elsõként ismerte föl, amikor – rendtársainak levelei
alapján – térképén a Csendes-óceán nyugati és keleti partján tûzgyûrût je-
lölt. Az univerzumot összetartó erõk érvényesülését látta a tûz, a víz és a le-
vegõ áramlásaiban. A teleologikus szemléletû Kircher földrajzi világképében
az anyagáramlások a földi rend (szóhasználata szerint a geokozmosz)
fönntartását biztosítják a Teremtõ szándéka szerint. Úgy vélte, a „Központi
Tûz” ereje tartja mozgásban a Föld mélyében az anyagok áramlását, az ás-
ványokat, kõzeteket, kövületeket pedig valamilyen különleges erõ hozza
létre. Földi kozmosza idõtlen, történet nélküli.
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a) b)
b) Kircher geokozmosza
A Föld belsõ világa (Mundus Subterraenus, Amszterdam, 1665) címû mû egyik ábrája. A mû
gazdag képanyagával a szerzõ nem földrajzi hitelességre törekedett, hanem a levegõ, a víz és a tûz
erõinek érzékletes bemutatására. Kircher a Föld belsejében egy központi és azzal hálózatszerûen
kapcsolatban álló több tûzkamrát föltételezett. A „Központi Tûz” forró anyaga hasadékokon ke-
resztül a felszínen tûzhányókat táplál, vagy a mélyben lehûlve fémes testeket, teléreket képez, má-
sutt gyúlékony anyaggá alakul át. A mélyben lévõ vízkamrák a felszíni vízfolyások útján a tengerek-
kel vannak összeköttetésben, helyenként a tûzkamrák hévforrások vizét melegítik. A magas he-
gyek belsejébe a felszín alatti járatokon a szél és az árapály nyomja vissza a vizet. A kõzetek a
Földben lévõ kövesítõ erõ – „vis lapidifica” – útján jönnek létre, a „spiritus architectonicus” hatásá-
ra különleges alakot is nyerhetnek (kristályok, drágakövek, cseppkövek, õsmaradványok).

→ geodinamika XXV.6.4.

→ geotermikus gradiens XXV.6.1.

2. ábra
a) Athanasius Kircher (1601–1680)
német jezsuita teológus,
természettudós
Kircher csillagászattal, matematikával, régé-
szettel, keleti nyelvészettel és történetírással
is behatóan foglalkozott. Elsõként mért hi-
ganyos hõmérõvel, szócsövet épített hango-
sításhoz, és elkészítette a diavetítõ õsi válto-
zatát, úgy, hogy a „laterna magicá”-ban gyûj-
tõlencsével a kép fényerejét jelentõsen meg
tudta növelni. Egyszerû mikroszkópjával az
1656-os római pestisjárvány áldozatainak
vérében „apró férgeket” írt le. A barokk ter-
mészettudományos gondolkodás egyik leg-
gazdagabb múzeuma Rómában – Európában
elsõként létrehozott – természetrajzi gyûjte-
ménye. Ennek gyarapításához és találmánya-
inak fejlesztéséhez befolyásos személyekkel
(többek között magyarokkal is) levelezett, kí-
sérleteibõl látványos udvari bemutatókat tar-
tott, kortársához, Galileihez hasonlóan, akik-
nek támogatója volt.



1.2. A földtani idõ fölfedezése

Kircher kortársa, Steno az üledékes kõzetû toszkánai hegyeket merõben
más szemlélettel kutatta. A kristályok képzõdésének megfigyelése alapján
fogalmazódott meg benne a kérdés: hogyan kerül egy szilárd test – kristály,
fosszília – valamely másik szilárd test belsejébe. Elgondolása szerint a be-
zárt test már szilárd volt, amikor bekerült az õt bezáró, még képlékeny
anyag belsejébe. A hegységek egymáson fekvõ kõzetrétegeinek kialakulását
hasonló módon értelmezte. A rétegek anyaga vízben, szilárd aljzaton, víz-
szintes fekvésben ülepedett le, tehát az alsó réteg már megszilárdult a fö-
lötte fekvõ réteg létrejöttének idején. Ebbõl arra következtetett, hogy min-
den réteg fiatalabb, mint az alatta lévõ. Ha a rétegek fekvése nem vízszin-
tes, annak oka utólagos összetöredezés vagy kimosódás lehet. A hegyek
nem kezdettõl fogva létezõk, hanem a leülepedõ kõzetrétegekbõl, illetve
azok szétdarabolt töredékeibõl jöttek létre, tehát történetük van. E törté-
net megismerésében a fosszilis kagylók, csigák váza volt Steno segítségére,
melyeket összehasonlított az élõ tengeri példányokkal, rámutatva a ha-
sonlóságra. Sorozatba rendezte a puhatestûek lágy és meszes testrészei-
nek pusztulását a kövült formáig bezárólag. A kõzetek és õsmaradványok
viszonylagos (relatív) korát jelenlegi elhelyezkedésükbõl kiindulva hatá-
rozta meg. A felszínhez közelebb fekvõ réteg és annak õslénye késõbb ke-
letkezett, fiatalabb, mint az alatta lévõ. Az õsmaradványok a múlt környe-
zeti viszonyaira is utalnak, hiszen a szervetlen vázelemek fönnmaradásá-
nak a betemetõdés (tengeriüledék-képzõdés) a föltétele.

Steno a földtani jelenségek és folyamatok tudományos módszerû föltá-
rásában fontos fordulatot hozott azzal, hogy összekapcsolta a tér- és idõbe-
liség szemléletét, felismerve a fosszíliák jelentõségét. A fosszília szó értel-
mezése a XVII. század óta napjainkig sokat változott. A kifejezés
Agricolától származik, és õt követve a XVIII. századig az ásványokat is a
fosszíliákhoz sorolták. Ma az õslénytan (paleontológia) a fosszília kifeje-
zés alatt nemcsak az õsmaradványoknak, az egykori élõlények testének, de
élettevékenységének bármely megmaradt, kõzetté vált nyomát is érti.
Steno nemcsak az õslénykutatásnak volt úttörõje, hanem a rétegtannak
(sztatigráfia) is, mely tudományterület a földtörténeti eseményeket kõzet-
testek alapján tárja föl (ma már nemcsak üledékes, de a magmás és átala-
kult kõzeteket is ideértve). Õ fogalmazta meg a rétegtani törvényt, vagyis
az egymáson fekvõ, egymásra települõ kõzetrétegek közül az alul lévõ idõ-
sebb a rátelepülõ fedõrétegnél. Õ készítette el egy terület földtörténeti ki-
alakulását, múltját megjelenítõ vázlatrajzot, az elsõ földtani szelvényt.
Steno az egymásra rétegzett kõzetek térbeli rendje alapján kialakulásukra,
történetükre, vagyis az idõre következtetett. Õt tarthatjuk az „idõrétegek”,
a kõzetekbe zárt geológiai idõ egyik elsõ fölfedezõjének.
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3. ábra
a) Nicolaus Steno (Niels Stensen
1638–1686)
A dániai születésû Steno Amszterdamban és
Rómában végezte bonctani kutatásait: az em-
lõsökben elsõként írta le a fültõmirigy kivezetõ
csövét, orvosként az izomrendszert és annak
mûködését vizsgálta. A padovai egyetem ana-
tómiaprofesszoraként kezdett rétegtani és õs-
lénytani kutatásokba. A toszkánai nagyherceg
fölkérésére Steno cápákat boncolt, és kimu-
tatta, hogy azok fogai és csontjai azonosítha-
tók számos toszkánai kõzetbõl elõkerült lelet-
tel. 1669-ben Zrínyi Péter feleségének, Fran-
gepán Katalinnak meghívására felvidéki bá-
nyavárosokban tett látogatást. Sírja Galileiéval
együtt Firenzében, a Santa Croce-templom-
ban található. Geológiai eredményeit napja-
inkban a Hold és a Mars kõzettani rétegeinek
kutatásában is fölhasználják.

b) Steno rajzai és magyarázata Toscana környékének kialakulásáról
Steno a kõzetrétegek eredeti (vízszintes) helyzetének megváltozását a hegyek létrejöttével
hozta összefüggésbe. I. Descartes-ra hivatkozva föltételezi, hogy a teremtéskor a Föld
egész felszínét borító tengerbõl jöttek létre a legõsibb vízszintes rétegzettségû kõzetek,
melyek fosszíliát még nem tartalmaznak. II. A tûz és a víz ereje hatalmas üregeket vájt
ezekbe. III. A hegyeket és a völgyeket az üregeket fedõ rétegek beszakadása hozta létre.
IV. E fedõréteg összetöredezett köveire a völgyek tengerelöntése újabb vízszintes üledéket
rakott le. Ezt igazolják az ebben lelt tengeri só és állatmaradványok, továbbá az egykori
hajók gerendái. A folyók áradásának nyomát a fák ágai, tobozainak maradványai jelzik.
V. E rétegekben a víz és a tûz ereje ismét üregeket formált, melyek szintén beszakadtak.
VI. Napjainkban a völgy lejtõinek kövei a nehézkedés, az áradások és a szelek váltakozó
hatására pusztulnak. I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

F G

F G

F G

I

B A C

CAB

GF

C
A

B

GF

D



2. A Földet formáló erõk

2.1. A werneri iskola

A XVII. század végén a megfigyelések és a kibontakozó magyarázó elvek nyo-
mán újraéledt az évszázados vita: a víz vagy a tûz hatásának eredményeként
alakult-e ki Földünk arculata. Az özönvízelmélet híveit a tenger istene után
neptunistáknak nevezték, szerintük a Földet valaha elborító özönvíz
(diluvium) volt a legnagyobb hatású felszínformáló erõ. A plutonisták az al-
világ istenének nevét „fölvéve”, a Föld belsejében lobogó tûz erejének tulaj-
donították szárazföldek, hegyek létrejöttét. A plutonista és neptunista vita a
XVIII. század végére két iskolateremtõ kutató – Werner és Hutton – és tanít-
ványaik tevékenysége nyomán teljesedett ki. A viták kereszttüzében fogalma-
zódtak meg a geológia alapkérdései. Milyen kõzetek, ásványok alkotják a
földkérget? Hogyan húzódnak a mélyben a földtani rétegek? Milyen korúak
ezek? Milyen erõk hozták létre a belõlük felépülõ nagy hegységeket?

Werner az ásványokat és kõzeteket – szabad szemmel jól látható és né-
hány egyszerû fizikai és kémiai tulajdonságuk szerint – rendszerezte. A kõ-
zetek (általa föltételezett) keletkezése alapján dolgozta ki elméletét a szá-
razföldek kialakulásáról, mely egyike volt az elsõ történeti megközelítésû
földtani magyarázatoknak. Eszerint a Föld kezdetben egy õsi magból állt,
aminek egyenetlen felszínét a mai óceánok õse borította, ez lassan vissza-
húzódott, és a vízbõl kiváltak a kontinensek legidõsebb kõzetei, hegységei.
Elõször a gránit, gneisz, agyagpala képlékeny rétegei süllyedtek a fenékre,
így ezek tükrözik az eredeti felszín egyenetlenségeit. A Föld legõsibb hegyeit
(õshegységek) építik e kõzetek, bennük életnyom nem található. Az õsóceán
vízszintjének csökkenésével a szárazföldek kiemelkedtek, és újabb típusú
kõzetek keletkeztek részben kémiai, részben szerves úton (átmeneti hegy-
ségek). Az ekkor élt állatok és növények nyomait megõrizték ezek a kõze-
tek. A szárazulat lepusztulásával és a víz ismételt elõrenyomulásával új tí-
pusú kõzetek jöttek létre, ülepedési sorrend szerint: a homokkõ, a mész-
kõ, a gipsz, a só, a ‘trap’ (bazalt) és a szén (telephegységek). A legfiatalabb
hegyek vulkanikusak, kialakulásukhoz szerinte az égõ kõszéntelepek tüze
szolgáltatta az energiát. A telérek (magmaágak) pedig a kõzetek repedéseibe
szivárgó vízbõl váltak ki.

Werner a hegységek kialakulásában elsõdleges és meghatározó szerepet
a víznek, az „õsóceánnak” tulajdonított, tanítványai útján a neptunista el-
mélet legnagyobb hatású hirdetõje volt. Bár Wernert sokan igyekeztek ne-
vetségessé tenni kortársai közül, munkásságának mégis vitathatatlan,
máig ható eredménye van. Egyrészt fölvázolt az egész földfelszínre egy
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4. ábra. Abraham Gottlob Werner
(1749–1817) német földtankutató
Werner bányamérnökként Szászország kõ-
zetrétegeit kutatta, a freibergi Bányász Aka-
démia iskolateremtõ professzora. Legneve-
sebb hallgatói közé tartozott Alexander von
Humboldt, aki alapos kõzettani ismereteit
Freibergben szerezte, és a kõzetek keletkezé-
sére vonatkozó werneri tanokba vetett hité-
ben csak dél-amerikai útjának tapasztalatai
ingatták meg. Werner szellemi hatását tükrö-
zi az Északnyugati-Kárpátok kõzetrétegeinek
leírása és elsõ földtani térképi ábrázolása, Ez
Robert Townson (1762–1827) kalandos életû
angol utazó, természetkutató munkája is.
Townson gránit–gnejsz–pala–mészkõ kõzet-
tani sorrendet jelölt a Magas-Tátrában a kõ-
zetek õsóceánból való leülepedése szerint.
A Magyarországi utazások (Travels in Hun-
gary, 1797) címû írása fontos mérföldkõ a
Kárpátok geológiai térképezésében, s egyben
a werneri geológiai módszer és szemlélet
egyik korai gyakorlati alkalmazása is.

5. ábra. Benkõ Ferenc (1745–1816) református
lelkész, geológus
Göttingai diákként ismerkedett meg a kor legújabb tudo-
mányos eredményeivel. Az õ érdeme és munkája az
1786-ban Kolozsvárott megjelent Magyar Mineralogia,
mely az elsõ magyar nyelvû ásványtani munka, amelyben
Benkõ a werneri ásványrendszerezést követve számos erdé-
lyi lelõhelyet is közöl. A kövületekben – Werner szellemében
– az egykori tengerelöntés nyomát látta, ám magát a tenger-
elöntést a bibliai özönvízként értelmezte. A nagyenyedi kol-
légium tanáraként a magyar fölvilágosodás hagyományait
követve a természettudomány széles körû értõ közönségét
anyanyelvén kívánta kimûvelni. Egyik legnevesebb diákja
Kõrösi Csoma Sándor volt.

→ kataklizmák XXVII.1.1.2.

ÁSVÁNYOK ÉS KÕZETEK RENDSZERE

← Linné X.1.1.1.



olyan általános kõzetrétegtani rendet, amelynek alapján értelmezhetõk let-
tek a helyileg (pl. bányákban) tanulmányozott kõzetföltárások. Másrészt
történeti megközelítése a földtani események kutatásának szemléletét ha-
tározta meg, azokat egyszeri, lezárult folyamatokként értelmezve.

Sokakban aggodalmat keltett Werner tanítása: attól tartottak, hogy a
szárazulatokat pusztító külsõ erõk hatására az ember élõhelye is eltûnik
majd. Amíg a kontinensen ez az emberközpontú és idõléptékû megközelí-
tés közéleti vitákat kavart, addig a fölvilágosodás egyik legeredetibb szelle-
mi központjában, Edinboroughban dinamikus földtani szemlélet született,
amelynek kidolgozója James Hutton volt.

2.2. Hutton „Föld-masinája”

Hutton – ellentétben elõdeivel és számos kortársával – nem foglalkozott a
Föld eredetével, híres mondása szerint „nem találjuk a kezdet nyomait, és
nem látjuk a vég lehetõségét”. A geológiai idõt mérhetetlenül hosszúra tágít-
va, a végtelen idõbe helyezte az épülõ-pusztuló „Föld-masinát”. Úgy vélte, a
szárazföldek megsemmisülése azért nem jelent veszélyt, mert a „Föld-masi-
na” az önfölépítés képességének a birtokában van. Megfigyelése szerint a ten-
geraljzaton keletkezett kõzetrétegek szárazföldi eredetûek, a hordalékot a fo-
lyók a tengerekbe szállítják, ami réteges rendben ott fölhalmozódik. Azt fölté-
telezte, hogy az üledék megkövül a Föld belsõ hõjének hatására, majd
kiemelkedve fölgyûrõdik, miként ez jól látható egyes hegységek rétegeiben.
A kõzetek lepusztulása, a hordalék szállítása, az ülepedés, kõzetképzõdés és
kiemelkedés idõrõl idõre ismétlõdõ folyamat. Ezzel Hutton a kõzetek állan-
dó körforgására mutatott rá. A legõsibb földi kõzetek után azért nem érde-
mes kutatni, mert a kontinensek anyaga vég nélkül keletkezik és pusztul.
A kõzetek eredetét is másként magyarázta Hutton, mint a werneri iskola kö-
vetõi. A bazaltot vulkanikusnak tartotta, sõt szerinte a telérek és a gránit is tü-
zes lávából alakultak ki, ezek tehát fiatalabbak, mint környezetük kõzetei.
Egyik legeredetibb meglátása az volt, hogy a szárazföldön a tengeri elöntés so-
rán kialakult üledéktakaró alsóbb, idõsebb rétegeiben a Föld belsõ hõjének
hatására kõzetátalakulás megy végbe. Hutton elméletében a Föld belsõ anya-
ga és hõje meghatározó szerepet játszik a kõzetek kialakulásában és átalaku-
lásában, ezért a neptunista iskola fõ képviselõként tartják számon.

Hutton az elsõ természettudósok egyike volt, aki a külsõ és belsõ erõk
együttes hatásaként írta le az anyagok körforgását a Földön. A földtani folya-
matok dinamikáját – a fölépülést és pusztulást – az állati szervezetek életfo-
lyamataihoz hasonlította. Az anyagáramlás földi léptékû, dinamikus körfolya-
matában a természeti erõk csodálatos munkáját látta.
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a) b)

→ az õsóceán XXIX.1.1.3.

← felvilágosodás VII.6.

→ ciklusok a természetben XXVI.3.3.1.

← folytonos teremtés V.4.2.

← a felszínt formáló külsõ erõk VIII.4.

A KÕZETEK KÖRFORGÁSA

ÁTALAKULT KÕZETEK

6. ábra
a) James Hutton (1726–1797) skót
természettudós korabeli karikatúrája
Hutton, miután a leideni egyetemen meg-
szerezte orvosi oklevelét, visszatért gazdál-
kodni apjától örökölt birtokára, Skóciába.
Az 1783-ban létrehozott edinburgh-i Royal
Society egyik alapítója volt, a város az euró-
pai fölvilágosodás egyik legpezsgõbb szelle-
mi központja volt. E társaságban adta elõ a
földtani gondolat kibontakozását meghatá-
rozó egynemûség (uniformitarianizmus) ta-
nát. A bírálatokra válaszolva írta meg a
Theory of the Earth (1795) címû nagy
összefoglalóját, melyben gondosan rend-
szerezte és példák sokaságával támasztotta
alá elméletét. Halála után mûve feledésbe
merült volna, ha barátja, a matematikapro-
fesszor J. Playfair érthetõen, világos összeg-
zését nem adta volna Hutton tanításának.
Ebben az „átiratban” ismerte meg Lyell is az
egynemûség tanát, ami geológiai munkássá-
gának egyik alapja lett.
b) Egy földtani szelvény korhû rajza



2.3. A földfelszín forradalmai

Hutton kitágította a geológiai folyamatok idõléptékét, és azt feltételezte,
hogy a régen ható folyamatok sem típusaikban, sem nagyságukban nem
különböztek a maiaktól. Az õ szemében minden változás a Föld felszínén a
völgyek mélyülésétõl a földrészek kiemelkedéséig sok kicsi hatás összegzõ-
désébõl adódik. Nem kényszerült gyors, nagy erejû hatások, földi léptékû
katasztrófák föltételezésére. Megközelítése élesen szemben állt a Francia-
országban elfogadott kataklizmaelmélettel, melynek legnagyobb hatású
képviselõje az anatómiai korrelációs elvet kidolgozó Cuvier volt. Cuvier el-
sõsorban gerincesekbõl származó leletanyaggal dolgozott, mely a Párizs
alatti, illetve környéki mészkõ- és gipszbányákból és – Napóleon támogatá-
sát élvezve – külföldrõl érkezett. Abból a megfigyelésébõl indult ki, hogy
tengeri állatokban bõvelkedõ rétegekre olyanok települnek, melyekben
szárazföldi és édesvízi fajok maradványai találhatók. Ebbõl arra következ-
tetett, hogy a terület többször kiszáradt, majd víz alá került. Az a tapaszta-
lata, hogy az õsi állatok különböznek a maiaktól, szintén magyarázatot kí-
vánt. Értekezés a földfelszín forradalmairól (1825) címû mûvében fejtette
ki legrészletesebben katasztrófaelméletét, melynek alapgondolata általá-
nosan elterjedt volt a korabeli geológusok, csillagászok, filozófusok között.
Cuvier elvetette a Föld ötezer éves korát, és nem hivatkozott a bibliai te-
remtéstörténetre sem, ehelyett – talán korának politikai élményeitõl indít-
tatva – forradalmi változásokat föltételezett a régmúltban. A katasztrófák
(tengerelöntés majd visszahúzódás, eljegesedés majd fölmelegedés) a Föld
hosszú nyugalmi idõszakai után hirtelen, robbanásszerû gyorsasággal kö-
vetkeztek be, teljesen megváltoztatva az adott terület arculatát, elpusztítva
az ott megtelepült állat- és növényvilágot. Ilyen katasztrófák (földcsuszam-
lás, árvíz, tûzhányók kitörése) a jelenben is zajlanak. Cuvier tagadta az
egész Földre kiterjedõ, minden élõt kipusztító katasztrófát, mert ez az élet
újrateremtését tette volna szükségessé. A fosszilizálódott élõlényekben
Cuvier „csak” kihalt élõlényeket látott, és nem a jelenben élõk õseit. A Föl-
det ma benépesítõ élõlények abban különböznek a régiektõl, hogy a földfel-
szín változásaihoz vándorlásukkal, élõhely-változtatásukkal képesek vol-
tak alkalmazkodni.

Werner, Hutton és Cuvier is alaposan megismert egy-egy sajátos földtani
adottságú helyet, majd tapasztalataikat kiterjesztve az egész földfelszín ki-
alakulására, pusztulására átfogó elméletet dolgozott ki. Legfontosabb kü-
lönbség elméleteik között a földtani folyamatok idõszemléletében mutatko-
zik meg. Werner egyirányú idõfolyamatban képzeli el a kõzetek és hegyek
születését az õsóceánból, Hutton „Föld-masináját” körkörös idõtengely
mentén a belsõ tûz forgatja, Cuvier földtani idõszemléletét az élõvilág válto-
zásában bekövetkezõ és vissza nem fordítható változások teszik egyirányú-
vá, a tûz és a víz vissza-visszatérõ ritmusokban éltetõ és pusztító hatást gya-
korol a földfelszínre és a rajta élõkre. A XVIII–XIX. század fordulóján a ter-
mészeti erõk elnevezései még õrizték az arisztotelészi világkép emlékét,
ugyanakkor a gelógusok már megfogalmazták a földtannak mint induktív
tudománynak az alapkérdéseit.
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→ Lyell XXV.3.

← Curvier korrelációtana X.5.1.

← a Föld kora XXI.6.5.

→ jégkorszakok XXIX.4.1.1.

→ tûzhányók a lemeztektonikában
XXV.6.3

→ adaptáció Lamarck szerint XXVII.1.2.3.

← körforgás a természetben II.1.2.2.

→ XXVI.3.3.1.

← Arisztotelész kozmosza III.9.



3. A geológia kibontakozása

3.1. Korokat jelzõ fosszíliák

A rendszeres földtani kutatások a XIX. század elsõ évtizedeiben Angliában
egyedülállóan indultak el. A jelentõs városokban sorra alakultak a geoló-
giai tudományos társaságok, az egyetemek földtani tanszékeket alapítot-
tak, szakkönyveket jelentettek meg, az ország hegyeit ellepték a szenvedé-
lyes kõzet-, ásvány- és fosszíliagyûjtõ amatõr természetbúvárok. A lelkese-
dés hátterében ott húzódott a kibontakozó ipari forradalom, a gõzgépek
megjelenése, a szén és az ércek iránt megmutatkozó igény, az egyre terjesz-
kedõ ipari városok építõanyag-szükséglete. Óriási mennyiségû földtani
adattal szolgáltak a mélymûvelési bányák, a közúti, vasúti építkezések,
alagútfúrások, sõt a városok temetkezési helyei is. Ezeket térbeliségük sze-
rint földtani térképeken vagy „metszeteken”, szelvényeken ábrázolták. Az
egymástól nagy távolságban föltárt rétegek azonosítása, egymásnak megfe-
leltetése kezdetben komoly nehézséget jelentett. W. Smith mérnök, amatõr
geológus ismerte fel, hogy az azonos õsmaradványokat tartalmazó rétegek
korban egymásnak megfeleltethetõk (õslénytani korreláció). Az egykori
élõlények és a testüket megõrzõ kõzetek korrelációját a késõbbi kutatások
is igazolták. Az olyan élõlények maradványai legalkalmasabbak a rétegek
egymáshoz viszonyított (relatív) korának meghatározásához, melyek egy
adott idõszakban széles körben elterjedtek voltak, megjelenésük és kihalá-
suk ideje elég pontosan ismert. Ezeket vezérkövületeknek nevezték (mai
nevük indexfosszíliák). W. Smith készítette el 1815-ben az elsõ olyan geo-
lógiai térképet, amelyen az egymásra települt rétegek koruk szerint eltérõ
színnel vannak jelölve.

A Brit-sziget földtani fölépítése szerencsésen alakította a földtani rétegek
õslénytani leletek alapján történõ elkülönítését és kialakulásuk idõbeli
sorrendjének meghatározását. Walestõl Kelet-Angliáig a felszínhez vi-
szonylag közel az óidõtõl a negyedidõszakig csaknem teljes az üledékes kõ-
zetrétegek sora. A leírt idõrétegtani sorozatokat egységes rendszerbe fog-
lalták, ez fontos lépés volt a földtörténeti idõskála fölállításához.

A földtani korok tagolásában az angol geológusok úttörõ szerepet ját-
szottak. Közülük is kiemelkedik Charles Lyell, aki a harmadidõszakot a
tengeri üledékes kõzetekben fellelhetõ puhatestû vázmaradványok alapján
osztotta fel korokra. (Az általa használt nevek máig érvényesek: eocén,
miocén és pliocén.) Lyell összevetette a harmadidõszak kõzeteiben föllel-
hetõ tengeri puhatestûek (csigák, kagylók) fajszámát a jelenleg is élõ fajo-
kéval. A hasonlóságot százalékban fejezte ki, és az idõ függvényében ábrá-
zolta. Eszerint a harmadidõszak elejétõl a jelenig egyenletesen nõ a túlélõ
fajok száma. Azokat a kõzetrétegeket sorolta egy korba, melyekbõl közel
azonos számú, máig is élõ puhatestû fosszíliát számolt meg. A fosszilis fa-
jok számának változásából azt is világosan látta, hogy a földtörténeti kö-
zép- és harmadidõ, vagyis a kréta és eocén korok puhatestû faunája egy-
mástól nagyon eltér. Ennek magyarázataként beiktatott a kréta és eocén
közé egy kort (paleocén), melyrõl azt föltételezte, hogy földtani emlékei tel-
jesen megsemmisültek. E kor idõtartamát olyan hosszúnak becsülte, hogy
a fajok számának fokozatos változása ez idõ alatt végbemehetett. Mai tudá-
sunk szerint módszere eredményességéhez nagyban hozzájárult, hogy a
harmadidõszakot viszonylag nyugalmas tengerelöntés jellemezte, a foko-
zatos és lassú földtani és biológiai evolúciós változások összhangban
voltak Lyell nézetével.
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7. ábra. William Smith (1769–1839)
angol földmérõ, csatornaépítõ mérnök,
természetbúvár
Földmérõként gazdag tapasztalatot szerzett a
földrétegek szerves maradványairól, megfi-
gyeléseit színezett térképen ábrázolta, az ész-
lelt rétegsorrendet táblázatokba vagy térkép-
magyarázatba foglalta. Ezek alapján jutott
arra a következtetésre, hogy Anglia déli part-
vidékétõl a keletiig a rétegek ugyanolyan sor-
rendben következnek, és minden réteg bizto-
san fölismerhetõ jellemzõ fosszíliái alapján.
Anglia egységes méretarányú földtani térképe
(1815) azért volt úttörõ, mert lehetõvé tette a
terepen észlelt földtani jelenségek történeti
szempontú értelmezését is.

← a tudományos közélet VII.1.

← gõzgépek VI.9.3.1.

FÖLDTANI TÉRKÉP

← tematikus térkép VIII.1.6.2.



3.2. „A jelen kulcs a múlthoz”

A XIX. század derekán a geológiai ismeretek egyik legnagyobb hatású összegzõ-
je az angol Charles Lyell volt. Európai fölfedezõ útjait nagyban segítették elõdei
(például Scrope) leírásai, szelvényrajzai. Magyarázatot adott a Nápoly melletti
Pozzuoliban álló ókori rom három oszlopán a fúrókagyló-lenyomatok eredeté-
re. Föltételezve a tengerek és a szárazföldek kiterjedésének változását, a ten-
gerszint emelkedését és csökkenését, fölismerte, hogy az oszlopokat meg-
épülésük után az elõrenyomuló tenger egy ideig elborította, ekkor telepedhet-
tek meg rajta a fúrókagylók. Az oszlopokról készített kép fõ mûve, A geológia
alapelvei (Principles of Geology 1830) belsõ címlapjának illusztrációjaként
vált ismertté. A mû alcíme Lyell kutatási programja: „Kísérlet a Föld felszínén
korábban bekövetkezett változások magyarázatára, figyelembe véve a ma is
mûködõ okokat.” Newton nyomán – kinek fõ mûvére a címben utal – azt vallja,
hogy a természet törvényei térben és idõben változatlanok, tehát a Föld felszínét
a múltban, a jelenben és a jövõben is ugyanazok az erõk tartják állandó válto-
zásban. Abból az elõfeltevésbõl indult ki, hogy a jelenben ható erõk pontos
megfigyelése és a természeti törvények fölismerése alapján következtethetünk a
Föld múltjára és jövõjére is. Lyell a földtani erõk mûködési módjának idõbeli
azonosságát valló elméletét aktualizmusnak nevezte. Az angol szó a magyarral
szemben nem a maiságra utal, hanem arra, hogy azokat az elveket, melyek a
ma tapasztalható folyamatokat magyarázzák, célszerû a múltbeli események
értelmezésére is alkalmazni. Lyell szerint a Föld arculata rendkívül hosszú idõ
alatt (több száz millió év), lassú és állandóan ható folyamatok hatására alakult
ki. A dinamikus változások – a hegyek kiemelkedése és lesüllyedése, a tenger
elõrenyomulása, majd visszahúzódása – fokozatosan zajlottak le, ezért a na-
gyon idõs Föld múltja összességében nyugalmas volt. A változások fölismerése
ellenére Lyell is elképzelhetetlennek tartotta, hogy a múltban az óceánok és szá-
razföldek földgömbi helyzete eltért volna a jelenlegitõl.
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← Newton mûvei VI.7.3.

→ hegységképzõdés XXV.6.3.

→ Wegener: kontinesvándorlás XXV.5.2.

8. ábra
a) George Julius Poulett Scrope (1797–1876) angol geológus könyvének képe a Puy de Dome hegyláncról Auvergnben
Scrope az angol rétegtani iskola hagyományain nevelkedett, utazásai során alaposan tanulmányozta a dél-itáliai mûködõ, a német és a kö-
zép-franciaországi kialudt tûzhányókat. Útjairól készült könyvei érzékletes távlati képet adnak a tájak domborzatáról, és részletes alapos-
sággal ábrázolják a völgyek, föltárások kõzetrétegeinek korát, fekvését. Scrope szerint a tûzhányók hosszú idõ alatt épülnek fel. Az idõsza-
kosan aktív vulkán kráterébõl felszínre került láva- és hamurétegeket az elõrenyomuló, majd visszahúzódó tengerbõl származó üledékréte-
gek borítják be. E folyamatokra Scrope a vulkánokat fölépítõ kõzetek rétegrendjébõl következtetett. Elsõk között rendszerezte a kihalt és a
mûködõ tûzhányókat, és hangsúlyozta a vulkanizmusnak a földtörténeti eseményekben játszott szerepét. Életének második felében politi-
kai szerepet vállalt, élesen szembehelyezkedett Ricardo közgazdasági szemléletével és Malthus tanaival.

b) Egy eszményi tûzhányó fölépítése
Scrope szerint
A magmakamrából (a) a magma a lávacsa-
tornán, kürtõn (b) és a kráteren (c) keresz-
tül vagy a parazita vulkánon (d) át jut a fel-
színre. A felszínre ömlõ magmát lávának
nevezzük, mely kiömlési kõzetté szilárdul-
va vulkáni törmelékkel rétegesen települve
építi a tûzhányó kúpját (e).

c

b d

e

a



A huttoni hagyományokra építõ (idõvel Észak-Amerikában is népszerû)
aktualizmus követõinek nemcsak a rivális francia katasztrófaelmélettel kel-
lett vitába szállniuk. Egyes kutatók szerint a Föld éghajlata sem állandó, ha-
nem idõrõl idõre radikálisan változik, amirõl a felszínformák egyértelmûen
árulkodnak. Louis Agassiz (1807–1873) svájci geológus volt az, aki elsõk
között figyelt föl arra, hogy az Alpokban a gleccserek által kivájt teknõvöl-
gyek jóval lejjebb nyúlnak, mint maguk a jégárak. Északnyugat-Európában
számos helyen fedezett fel morénasáncokat és a völgyek oldalában olyan
karcolatokat, melyekbõl az egykori jégnyelvek mozgásirányára és erejére
következtetett. Elméletet alkotott egy korról, melyben a jég volt az úr. (A jég-
korszak elnevezés 1837-ben született, ezt az idõszakot a pleisztocén korral
azonosították. A kifejezés görögül „a jelenhez leginkább hasonló”-t jelent.)
Agassiz hipotézise azt fogalmazta meg, hogy e korban a két pólus felõl ter-
jeszkedõ jégtakaró elfedte a szárazföldek egy részét, és a magashegységek-
bõl a mainál jóval hosszabb jégárak indultak. Lyell a kezdetben hitetlenkedõ
kortársakkal együtt kénytelen volt elfogadni a jégkorszak kiterjedt és nagy
hatású felszínformáló hatását. Angolosan válaszolt a kihívásra, kitágította a
jelen idõszak (negyedidõszak, más néven kvarter) idõtartamát, a pleiszto-
cént is besorolva abba. Így a jégkorszak a jelen része lett, és továbbra is
helytálló maradt fõ kutatási elve: „a jelen kulcs a múlthoz”.

Lyell rétegtani és õslénytani adatokban, ábrákban bõvelkedõ írásai a
mûvelt nagyközönség számára a földtan eredményeit ismertté és népszerû-
vé tették. Tudománytörténeti szerepe a földtan megalapozásában hason-
ló, mint Galileié a fizikában, aki az egynemû tér fogalmának bevezetésével
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ÉGHAJLATVÁLTOZÁS

→ jégkorszak XXIX.4.1.1.

← jégárak VIII.4.5.

← Galilei gondolatkísérletei VI.4.2.

9. ábra
a) Az Etna. Lyell egyik mûvének rajza
„Nagyon jól érzékelhetõ, milyen hosszú idõ választja el egymástól a különbözõ lávafolyáso-
kat. A tengerfenék (megkövesedett) kagylói tökéletesen azonosíthatók a jelenlegi, ehetõ kagyló-
fajainkkal, ezek nem kevesebb, mint húsz láb vastagságban nyugszanak a bazalt lávafolyá-
son, a kagylókat tartalmazó tengerágyra egy újabb lávatömeg rakódott …” – írta Lyell.
b) Charles Lyell (1797–1875) angol geológus
Lyell apja unszolására végezte Oxfordban jogi tanulmányait, ám az egyetemen behatóan foglal-
kozott Hutton és Smith kutatásaival is. Angliai, franciaországi, svájci, németországi és itáliai
családi útjain változatos földtani ismereteket szerzett. Behatóan vizsgálta az Etna és a Vezúv
rétegtani fölépítését, és osztotta Scrope véleményét azok „fokozatos” kialakulásáról. Párizsban
találkozott Cuvier-vel, és külföldi titkárként bekapcsolódott a Geológiai Társaság munkájába.
Rövid ügyvédi pályafutása során derült fény arra, hogy tudományos kérdésekrõl írt remek stí-
lusú esszéire széles olvasótábor fogékony. Fõ mûve, a Principles of Geology elsõ kötete
1830-ban jelent meg. Az Elements of Geology a földtan elsõ korszerû kézikönyve, ebbõl tanul-
ta Charles Darwin is a terepkutatás módszereit. Szoros szakmai és baráti kapcsolatban álltak
egymással, bár Darwin munkáira és eredményeire Lyell mûveiben sehol nem hivatkozott.
1841-tõl többször járt tanulmányúton Észak-Amerikában, szakmai tekintélyével hosszú idõre
befolyásolta az amerikai geológiai iskola szemléletét. Azon ritka természettudósok egyike, aki
jómódban élt írásainak honoráriumából, és (származása ellenére) az angol arisztokrácia köre-
iben is megbecsülést szerzett magának. Nevét a Marson és a Holdon kráter, a Sziklás-hegység-
ben és Grönlandon egy-egy táj õrzi.

a) b)

10. ábra. A Vezúv kitörése Nápoly
mellett 1822-ben
C. L. Buch (1774–1853) német geológus
Werner tanítványaként kezdte pályafutását.
1805-ben szemtanúja volt a Vezúv kitörésé-
nek. Eltávolodva mesterétõl, a Kanári-szi-
geteken tett útján az üledékes kõzeteket is
„tûz” eredetûnek tartotta. A vulkánok tanul-
mányozása alapján jutott arra a következte-
tésre, hogy a belsõ feszítõ erõ hatására a
szilárd aljzat fölboltozódik, és repedésein
áthatolva felszínre engedi a mélybõl föltörõ
lávát. Amint az alulról jövõ feszítõ erõ nagy-
sága csökken, a kiemelkedett anyag vissza-
zuhan, és ezzel eltömi a magma kijáratát.
Európa geológiai föltárásában úttörõ mun-
kát végzett, 1842-ben adta ki Németország
földtani térképét.

LYELL AKTUALIZMUSA

„A JELEN KULCS A MÚLTHOZ”



lehetõvé tette a mozgások leírását a matematika nyelvén is. Két évszázad-
dal Galilei után Lyell a földtani folyamatokat megszabó erõk egynemûségét
föltételezve a földtani idõ egynemûségét mondta ki. Természetfölfogását,
eszmerendszerét uniformitarianizmusnak, egynemûség tanának hívják.
Ez azon alapult, hogy a földtani erõk, folyamatok az idõtõl függetlenül egy-
formák. Kutatási alapelveinek, módszereinek széles körû elfogadása tette
a földtant egzakt természettudománnyá.

Lyell az élettudományok kibontakozására is döntõen hatott. A Föld korát
százmillió években mérte, így a fajok kialakulásáról a korábbinál jóval
hosszabb idõkeretben gondolkodhattak a biológusok. Sokat idézett monda-
ta – „a jelen kulcs a múlthoz” – a XIX. század második felétõl a földtani és a
biológiai evolúciókutatás közös módszere lett. E szemlélet különösen ered-
ményes az õslények és környezetük kölcsönhatását kutató paleoökológusok
munkájában. A fajok és a magasabb rendszertani egységbe tartozó élõlé-
nyek (nemzetség, család) környezetükhöz való alkalmazkodását olyan tör-
vényszerûségek jellemzik, melyek a földtörténet korábbi idõszakaiban is ér-
vényesültek. Ezért a ma élõk életmódjából és környezetükhöz való alkal-
mazkodásából következtethetünk a fosszilis formákéra.

Jelen tudásunk szerint, szemben Hutton és Lyell elgondolásával, az
aktualizmus nem jelenti azt, hogy a Földön végbemenõ földtani változások
sebessége állandó, méretük, földrajzi kiterjedésük az egyes földtörténeti
korokban ugyanakkora volt, mint ma.

Ennek alapján a geológusok a XIX. század végén az egész Földre kiterje-
dõen meg tudták határozni a földtörténeti események bekövetkezésének
idejét, a kõzettestek korának és az õslények megjelenésének és kihalásá-
nak egymáshoz viszonyított korát.

E munkák kirajzolták a földtörténeti korok változatos növény- és állatvi-
lágának képét. A különbözõ korú rétegek fosszilizálódott élõlényközössé-
gei meggyõzhették a kutatókat arról, hogy az élõk idõvel változnak, az
egyes fajok különbözõ ütemben és helyeken terjednek el, halnak ki. E bio-
sztratigráfiai kutatásokkal az élõvilág evolúciójának kõzetekbe zárt törté-
netének föltárása vette kezdetét, viszonylag rövid idõ alatt kontinensekre
kiterjedõ méretekben.
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11. ábra. Homokbánya-föltárás

földtani szelvénye [a)] és fényképe

[b–c)] a Zsámbéki-medencében,

Máriahalom és Uny között

A mai geológusok a kõzetek, a fosszíliák és
az életnyomok alapján az egykori földtani
környezetre is tudnak következtetni. 28 mil-
lió évvel ezelõtt növényzetben gazdag, jól át-
világított, sekély, homokos tengerpart húzó-
dott a képen látható helyen. Az erõs hullám-
zás partra sodorta a mélyebb vizekben élt
puhatestûek vázait. Ezeket a lagúnákban a
sekély vizekre jellemzõ fajok maradványai-
val együtt homok fedte be. A terület süllyedé-
sével egyidejûleg a tengervíz elõrenyomult,
az ennek aljzatán képzõdött agyagréteg meg-
védte a lepusztulástól a fosszilizálódó puha-
testûvázakat. A mészvázak sérülését hul-
lámzás, rákok, férgek pusztítása okozta.

6 m

agyagos homok

mészszemcsekiválások
(konkréciópadok)

durva kvarchomok

keresztrétegzett
õsmaradványokkal

rosszul rétegzett durva
homokkövületekkel

a) b) c)

→ az evolúció bizonyítékai XXVII.2.2.1.



4. Hegységek formálódása
A XIX. század második felében már minden lakott szárazföldön folytak
földtani kutatások. Gazdasági és geopolitikai szempontok miatt a kormá-
nyok támogatását élvezték a hazai és a nemzetközi kutatócsoportok is.
A föltárások elegendõ minõségû és mennyiségû adattal szolgáltak ahhoz,
hogy a század végén megfogalmazzák az elsõ átfogó elméleteket a kéreg
szerkezetérõl és történeti fejlõdésérõl. A Föld kialakulásából kiindulva a
szárazulatok, óceánok születése és a hegységképzõ folyamatok álltak az ér-
deklõdés középpontjában. Az angolszász és a közép-európai földtani isko-
lák is a kihûlõ és zsugorodó földmodellt vették alapul, ám gyökeresen elté-
rõ elméleti következtetésekre jutottak. Hasonlóan izgalmas viták folytak az
amerikai és európai földrajzi irodalomban a földfelszínformák alaktaná-
ról, kialakulásukról és osztályozásuk szempontjairól.

4.1. Az izosztázia jelensége

A kihûlõ Föld gondolatát elsõk között Newton (1681) vetette föl, feltételez-
ve, hogy a Föld anyaga kezdetben forró, olvadt állapotú volt. Georges-Louis
de Buffon (1774) fölelevenítette Newton elképzelését, ám Hutton követõi-
bõl ez éles ellenkezést váltott ki. Szerintük a Föld belsõ hõje állandó, és ez
szolgáltatja az energiát az építõfolyamatokhoz, melyek ellensúlyozzák a fel-
színt lepusztító erõk hatását. Az aktualizmust elfogadók egy része nem ér-
tett egyet ezzel az érveléssel. Igaz, hogy a Föld arculatát ma is ugyanolyan
erõk változtatják, mint régen, ám a fiatalabb, feltehetõen forróbb Földön
hatásuk erõteljesebben érvényesült. A XIX. században a kihûlõ Föld esz-
méjét széles körben elfogadták, és közel száz évig számos földtani folyamat
magyarázatának, így a hegységképzõdésnek és a Föld belsõ fölépítését leíró
modelleknek is alapföltevése lett.

A XVIII. századi gravitációs mérések alapján megsejtették, késõbb iga-
zolták is, hogy minél magasabbra emelkednek a tengerszint fölé a hegysé-
gek, annál mélyebben gyökereznek is. Az angol Sir Georges Everest
(1790–1866) kétféle térképészeti módszerrel határozta meg két indiai vá-
ros távolságát: csillagászati úton és háromszögeléssel. A két eredmény kü-
lönbsége (600 km-en belül 150 méter) további kutatásra indította. Az elté-
rést úgy magyarázta, hogy a csillagászati méréskor használt függõón nem
pontosan a Föld középpontja felé mutat, hanem kitér a Himalája irányába.
Meglepõ volt, hogy a hegység tömegének és vonzóhatásának becsült értéké-
nél mérése jóval kisebb eltérést (harmadát) mutatott. Az ellentmondást az
úgynevezett úszási egyensúlyi (izosztatikus) elv kidolgozásával oldották
föl, ennek egyik megalkotója Airy angol csillagász.

Az úszási egyensúlyi elv kimondja, hogy a kisebb sûrûségû földkéreg a
nagyobb sûrûségû és képlékeny földköpeny anyagában úszik. A kõzetek
kémiai elemzése megmutatta, hogy a kéreg és a köpeny anyaga eltérõ föl-
építésû, és sûrûségkülönbség van köztük. Mindkettõben van szilícium és
oxigén, ám a nehezebb elemek (vas, magnézium) a köpenyben, a
könnyebbek (nátrium, kálium, kalcium, alumínium) a kéregben fordul-
nak elõ nagyobb arányban. Az Airy által megfogalmazott izosztáziaelv a
földkéreg és földköpeny sûrûségkülönbségén alapuló merülés egyensú-
lyát, illetve egyensúlyra törekvését ismerte föl. (A kifejezés 1889-bõl
Duttontól származik.) A késõbbi mérések igazolták, hogy a földkéregre
ható felhajtóerõ – a földtani folyamatok szempontjából – az egyik legna-
gyobb jelentõségû erõ. A földkéregnek a köpenybe süllyedõ, illetve ki-
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→ földkéreg XXV.6.2.2.

FÖLDMODELLEK

→ zsugorodik-e a Föld? Suess elmélete
XXV.4.3.

FELSZÍNALAKTAN

→ a belsõ hõ eredete XXI.6.5.

← háromszögelés IV.4.4.1.

← Eötvös-inga VI.8.3.

← Arkhimédész az úszásról IV.5.3.



emelkedõ mozgásának magyarázata közelebb vitte a geológusokat a ten-
ger elõrenyomuló és visszahúzódó mozgásának és a hegységek kiemelke-
désének megértéséhez.

Everest mérési eredményei magyarázatot nyertek. A Himalája felgyûrõ-
déses, izosztatikus emelkedése az oka annak, hogy a hegység alatt a kéreg
lényegesen vastagabb és kisebb sûrûségû, mint az óceánok alatt. A földké-
reg mozgását és a hegységképzõdést magyarázó elméleteknek komoly kihí-
vást jelentett, hogy összhangban legyenek az izosztáziaelvvel.

4.2. Változatlan óceánok, fölgyûrõdõ hegységek

James Dana, az amerikai földtani iskola egyik vezetõ személyisége a hûlõ és
zsugorodó földmodell alapján elsõk között magyarázta a hegységek kialaku-
lását (1847). A Föld bolygó kezdeti állapotát forró, olvadt és összetett anyagi
fölépítésûnek gondolta. A hûlés során elõször a Föld külsõ felületén a legma-
gasabb olvadáspontú ásványokból fölépülõ kõzetek szilárdultak meg. Így
jöttek létre az õsszárazulatok. Ezt követõen az alacsonyabb olvadáspontú
kõzetek váltak ki a zsugorodás következtében a kontinensekhez képest mé-
lyebb térszíneken. Ezekbõl alakultak ki az óceáni medencék. A Föld külsõ
felületének megszilárdulásával egy idõben csapódtak ki a vizek. Kezdetben
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a) b)12. ábra
a) George Airy (1801–1892) angol
királyi csillagász
Airy úttörõ szerepet vállalt a Greenwichen
áthaladó 0. hosszúsági kör bevezetésében.
b) Az izosztázia jelensége
A hegységek úgy viselkednek, mint a jéghegyek
a tenger vizében; azok emelkednek maga-
sabbra, amelyek mélyebbre nyúlnak a sûrûbb
alsó rétegbe. A Föld szilárd külsõ öve úszik a
képlékeny köpenyanyagban, és az Arkhimé-
dész-törvény szerint hat rá a felhajtóerõ.

0 km

a) b)
13. ábra. A jégtakaró
visszahúzódásának következményei
Az izosztáziaelv meggyõzõen magyarázza a
Skandináv-félsziget azon hullámmarta szikla-
partjainak kialakulását, melyek több száz mé-
terrel magasabban láthatók, mint a jelenlegi
tengerszint. E különös jelenségre már Celsius
a XVIII. században fölfigyelt. A jég viszonylag
gyors olvadása miatt a félsziget középsõ terü-
lete 300 métert emelkedett az elmúlt
10 000 évben. Az azonos mértékben emelke-
dõ területeket folytonos vonal köti össze az a)
rajzon, a szaggatott vonal a feltételezett emel-
kedést jelöli. Az izosztatikus egyensúly helyre-
állása a b) rajzon látható sebességgel (mm/év)
zajlik napjainkban, a negatív értékû számok a
süllyedõ területeket mutatják.



az õsi kontinensek peremét is beborították, ké-
sõbb a mélyülõ óceáni medencékbe húzódtak
vissza. A Föld hõmérséklet-csökkenése és ezzel
összefüggésben zsugorodása a már kihûlt, merev
kéregben feszültséget okoz, jellemzõen a különbö-
zõ összetételû felületek határán, a kontinensek és
óceánok peremén. A hipotézis szerint a szárazföldi
kéreg pereme nyomás hatására behajlik, és benne
hosszú idõ alatt nagy mennyiségû üledék halmozó-
dik fel. Ezt egyrészt a külsõ erõk szállítják a szá-
razföldrõl, másrészt közvetlenül az óceán vizébõl
ülepedik le, szerves vagy szervetlen eredetû is le-
het. A szárazföldperemi üledékgyûjtõ szerepét
James Hall ismerte föl, melynek Dana a geoszinklinális elnevezést adta. Ez
az új hegység bölcsõje. (A szinklinális görögül összehajlást jelent, ami a hely
alakjára utal.) A zsugorodás miatt egymásnak feszülõ szárazföldi és óceáni
kéreg nyomása az itt lerakódott képlékeny üledékanyagot fölgyûrte. Az
izosztatikus egyensúly úgy áll helyre, hogy az üledékgyûjtõ medence anyagát
a felhajtóerõ a tengerszint fölé préselve kiemeli. Dana elmélete magyarázatot
kínált az Appalache gyûrõdéses formáinak föltûnõ aszimmetriájára, amit a
kortársak (Rogers testvérek) tártak föl. A redõfelületek nyugatról keleti
irányban azért dõltek meg erõsen – érvelt Dana –, mert az óceán felõl egyirá-
nyú nyomóerõ préselte a kontinens homlokzatához a geoszinklinális képlé-
keny anyagát. Helyenként a fekvõ redõk elszakadhattak keletkezési helyük-
tõl, és távolabbi felszínekre áttolódhattak.

Dana híressé vált elmélete az állandóság (permanencia) elvét (1873) fo-
galmazza meg: a kontinensek és az óceánok a Föld megszilárdulása során jöt-
tek létre, helyük, kiterjedésük, jellegük a földtörténet során nem vagy alig vál-
tozott. Ezzel többek között elvetette annak lehetõségét, hogy a kontinens he-
lyén óceán alakuljon ki, és azt is, hogy óceánok bezáródjanak, szárazulatok,
hegységek jöjjenek létre helyükön. A legnagyobb léptékû földtani változások, a
hegységképzõdések térszínei a kontinensperemi üledékgyûjtõk.

4.3. Hegyláncok a zsugorodó Földön

Európában voltak olyan elkötelezett fizikusok, akik a Föld zsugorodását
kísérletes úton igyekeztek igazolni. A francia Cordier mérései azt mutat-
ták, hogy a kõzetolvadék térfogata kihûlésekor csökken. Tapasztalatát a
Föld egészére kiterjesztette. A XIX. század közepén honfitársa, Beaumont
a zsugorodás közben föllépõ vízszintesen ható nyomófeszültséget hegység-
képzõ erõként értelmezte. A XlX. század második felének legátfogóbb föld-
tani elméletét Eduard Suess (1831–1914) osztrák geológus dolgozta ki,
összegezve a teljes földfelszínrõl szóló korabeli geológiai ismereteket.

Szerinte a Föld a Napból szakadt ki, anyaga hûlés közben a nehézségi
erõ hatására a sûrûségtõl és az olvadásponttól függõen gömbhéjas formá-
ban rendezõdött. A legnagyobb sûrûségû és olvadáspontú anyagok, a nik-
kel és a vas a Föld belsejében, a 3500 km sugarú magban találhatók, a
nagy nyomás hatására szilárd halmazállapotban. A magra borul a
piroszféra (a tûz- vagy magmaöv) 1700 km vastagságban, melyben az
anyagok izzónfolyó állapotúak. E fölött helyezkedik el 1200 km-es sugár-
ban a litoszféra, a kõzetburok. Ennek alsó 90%-át a szilícium- és magné-
ziumvegyületekbõl álló olvadt, képlékeny szima adja, amire a szilícium- és
alumíniumvegyületekben gazdag réteg, a szial borul. A szial az óceánok
alatt hiányzik. (E két burok nevében a két leggyakoribb alkotóelem kezdõ
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14. ábra. James Dana (1813–1895)
amerikai ásványkutató, geológus
1833–35 között a Földközi-tengeren,
1838-ban a Csendes-óceánon vett részt ku-
tatóexpedícióban. Évekig dolgozott a Yale
Egyetemen, az ásványkémiai kísérleti labo-
ratóriumban. Híressé lett System of
mineralogy címû mûve, melyben az ásvá-
nyok rendszerét a modern kémia elvei sze-
rint építette föl. A korallszigetekrõl írt mun-
kája (Darwin hasonló témájú könyvéhez ha-
sonlóan) termékeny vitát indított. Földtani
elméletének kidolgozásában két fõ forrása
volt. Egyrészt Henry és William Rogers Ap-
palache-hegységet föltáró terepi munkája,
másrészt kollégája, James Hall elmélete.
Hall a szárazföldek peremén elnyúló árok-
ban (geoszinklinális) fölhalmozódó üledék-
anyag szerepét ismerte föl a hegységképzõ
folyamatban.

← Lyell aktualizmusa XXV.3.2.

→ az óceáni kéreg kialakulása XXV.6.2.3.

← sûrûségváltozás lehûlés során IX.4.

→ Naprendszer-keletkezéselméletek
XXVIII.1.1.

← Arisztotelész szférikus világképe III.9.

→ a Föld geoszférái XXV.6.2.2.



szótagja szerepel. A szféra görög eredetû, jelentése héj, öv, burok.) Suess
volt az elsõ, aki bolygónk belsõ fölépítésének modellezésében az építõ-
anyagok fizikai és kémiai tulajdonságát vette alapul. Vasmagos földmo-
dellje megalapozta a késõbbi földszerkezet-kutatásokat.

Suess a szárazulatok, az óceánok és a hegységek kialakulásának folyama-
tát az alábbiak szerint vázolta föl. Alapföltevése, hogy a Föld hûlése együtt
jár sugarának és felszínének kisebbedésével, továbbá a folyamat során az
anyagok viselkedését hõvezetési tulajdonságuk szabja meg. A jobban lehûlt
és összehúzódott részek beszakadtak, a kisebb mértékben lehûltek (hozzá-
juk képest) kiemelkedve maradtak. A besüllyedt kéregrészekbõl lettek az
óceáni medencék, utóbbiakból a szárazulatok. A hegységképzõdésben az
óceáni medencékben fölhalmozódott üledékanyagnak és a zsugorodás kö-
vetkeztében föllépõ oldalirányú erõknek tulajdonított meghatározó szere-
pet. Amint az érett alma fonnyadásakor víztartalmát veszíti és héja ráncoso-
dik, úgy a hûlõ földfelszín zsugorodását az óceáni medence üledékanyagából
fölgyûrõdõ hegyláncok/ráncok jelzik.

Suess annak figyelembevételével vázolta a földtörténeti korok esemé-
nyeit, hogy a ma elkülönült szárazföldek egykor összetartoztak, és csak ké-
sõbb, a beszakadó óceáni medencék választották õket szét. A földtörténeti
óidõben (karbonban) az északi (Angara) és a déli (Gondwana) õskontinens
között egy hosszan elnyúló tengerág, a Tethys húzódott. Az õsszárazföldek
földarabolódását élõviláguk földrajzi elterjedésével igazolta. Az Afrikából,
Madagaszkárból, Indiából és Ausztráliából elõkerült Glossopteris-flóra a
karbonkori egységes déli szárazulat benépesítõje volt. (A Gondwanát arról
az Indiában élõ néptörzsrõl nevezte el, ahonnan e fosszíliák elõkerültek.)
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15. ábra. Gyûrõdéssel létrejött szerkezeti formák. Négy gerinc (I–IV.) üledékes kõzetrétegeinek gyûrõdéses szerkezete
a svájci Jura-hegység szelvényén Szabó József (Elõadások a geológia körébõl, 1893) könyvében
A földkéregben a kõzetek helyzetükben és szerkezetükben a belsõ erõk hatására változást szenvedhetnek. A geoszinklinálisban az üledék
évmilliók alatt halmozódik föl, magas víztartalma és a nagy víznyomás miatt képlékeny. Oldalirányú nyomó- és nyírófeszültségek hatására
(a) hullámfelülettel leírható redõkbe gyûrõdhet. A redõ felfele ívelõ része a boltozat (antiklinális-b), lefele hajló része a teknõ (szinklinális-c).
A redõk tengelysíkjuk (d) vízszintessel bezárt szöge alapján lehetnek állók (e), ferdék (f) és fekvõk. A redõs szerkezeti formákból a geológus
sokat megtudhat a hegység kialakulásának történetérõl. A redõk tengelysíkjának helyzete a gyûrõdést létrehozó erõk nagyságáról, irányáról
árulkodik. A hiányos rétegsorozatokból (az I. gerinc szaggatott vonalai) a külsõ erõk (jég) pusztító hatására következtethet a geológus. A re-
dõk nagysága mikroszkópi léptéktõl egész hegyvonulatokon átívelõ mérettartományokig terjedhet. Azokat a hegységeket, melyek uralkodóan
gyûrt szerkezetû elemekbõl állnak, gyûrt hegységnek nevezik (pl. Dinári-hegység).

Vogézek Rajna-árok
Fekete-erdõ

rögrög

16. ábra. Vetõdéssel létrejött szerkezeti
formák: a Közép-Rajna árkos vetõdései
A földkéregben nyomó vagy húzó feszültség
hatására a rugalmatlan kõzetek töréssík
mentén megrepednek és rögökre tagolód-
nak. Ha a vetõsík (v) menti elmozdulás a fel-
színnel kilencven fokos vagy ferdeszöget zár
be, függõleges vagy ferde vetõdés alakul ki.
A szomszédos rögök egymáshoz képest
elmozdulva, árok (Rajna-árok), medence
(Párizsi-medence), sasbérc (Gellérthegy) és
lépcsõs rögsor formákat alakítanak ki. Víz-
szintes vetõdés esetén a vetõsík menti el-
mozdulás iránya a felszínnel párhuzamos,
legnagyobb kiterjedésben az óceáni hasa-
dékvölgy rendszerét jellemzi.

f e

← földmágnesség XI.2.4.

→ A. Holmes elmélete XXV.5.3.

→ az óidõ élõvilága XXIX.4.

v



Az Indiai-óceán, mely ma elhatárolja ezeket a területeket, a beroskadt ké-
reg helyén alakult ki. A Tethys-tenger „eltûnt”, bezáródott. Üledékanyaga
az északi és a déli õsi szárazulatok ütközésével az Atlasztól a Himalájáig
húzódó (Eurázsiai-hegységrendszer) hegyvonulatokban gyûrõdött föl.
Suess ezt az állítását arra alapozta, hogy a Tethys-tenger kérgének marad-
ványait megtalálta az Alpok üledékes, gyûrt kõzetrétegei között. Tudo-
mánytörténeti szempontból ez volt Suess egyik legnagyobb hatású fölisme-
rése, genetikai kapcsolatot mutatott ki és igazolt egy lánchegység (az Al-
pok) és egy eltûnt tenger (a Tethys) között.

Az osztrák geológus a zsugorodáskor (a felületcsökkenés miatt) föllépõ
vízszintes irányú erõk hatásával magyarázta a kontinensek peremén húzó-
dó lánchegységek gyûrõdéses formáinak létrejöttét. Suess óriási hatású
erõket föltételezett. Számítások szerint ezek kialakulásához a harmadidõ-
szakban 2400 oC-t kellett volna hûlnie a Földnek. Ez azonban nem volt
összhangban a földi életrõl alkotott képpel, melyet a fosszíliák alapján re-
konstruáltak. Felismerte, hogy a zsugorodásból származó erõk nagysága
nem elegendõ a hegységképzõdés magyarázatához, ezért a változások haj-
tóerejét a Föld forgásában és/vagy az árapálykeltõ erõkben kereste. Tudós
és emberi nagyságát mutatja, hogy elméletének kiindulását (hûlõ földmo-
dell) elvetette, és belátta, nem tud kielégítõ magyarázatot adni arra, hogy
milyen erõ mozgatja a szárazföldeket.

Munkásságának hatása sokoldalú. Föltételezte a Föld gömbhéjas szer-
kezetét (amit földrengéshullámokkal késõbb igazoltak), bevezette a bio-
szféra, hidroszféra és a litoszféra fogalmát. Ezek kapcsolatának rend-
szerszemléletû föltárása új irányt jelentett a XX. században az élet- és föld-
tudományokban. Geológiai bizonyítékok alapján elsõként állította, hogy az
óceánok születõ, változó és elhaló kéregdarabjai a földfelszínnek, és ezzel a
lemeztektonika-elmélet alapvetését fogalmazta meg. Suess elképzelését a
Föld nagyszerkezeti elemeinek kialakulásáról és a hegységképzõdésrõl a
késõbbi kutatások több ponton cáfolták, módosították, helyesbítették.

4.4. Izotópokkal mért földtani idõ

A hûlõ földmodell lehetõvé tette, hogy a kutatók a geológiai és biológiai vál-
tozásokat a földtörténeti idõskálán a Föld kialakulási idejétõl számítsák.
Ennek föltétele azonban az volt, hogy elég pontosan meghatározzák a Föld
korát. A hûlés teóriáját elfogadva matematikusok és fizikusok is közremû-
ködtek a megoldásban. A Glasgow-i Egyetem nagy tekintélyû fizikusa, Kel-
vin (akkori nevén W. Thomson) 1862-ben fémolvadékokkal kísérletezett,
és laboratóriumi eredményeit kiterjesztette az egész bolygóra. Számításai
azt mutatták, hogy a Föld keletkezésekor 3850 oC-os lehetett, és legfeljebb
40 millió év alatt hûlt le mai hõmérsékletére.
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17. ábra. Eduard Suess (1831–1914) osztrák geológus
Az Alpok rétegtanának, felgyûrõdésének és takaróredõs szerkezetének egyik leírója, fölfedezõje, a
lemeztektonika alapvetéseinek elsõ megfogalmazója. Elméleti munkásságának hátterében gazdag te-
repi kutatás állt, osztályozta a hegységláncokat elhelyezkedésük, rétegtanuk és formakincsük szerint,
föltételezett kialakulásuk módja és ideje alapján. Kimutatta a Csendes-óceán és az Atlanti-óceán vul-
kanikus területeinek különbségét. Háromkötetes enciklopédikus fõ mûve, A Föld arculata (Das
Antlitz der Erde) 24 év alatt született meg. Idõs korában Suess azért tanult meg oroszul, hogy a
transzszibériai vasútvonal építésével gyûjtött orosz geológiai szakirodalmat olvasni tudja. A magyar
földtant nemcsak kutatásaival, de személyes befolyásával is támogatta, hozzájárult id. Lóczy Lajos és
Nopcsa Ferenc pályafutásának indulásához. Kérésére magyar földben, a Rozália-hegység lábánál fek-
võ Mácfalván temették el. Lóczy így búcsúztatta mesterét: „A magyarságnak nem volt és soha nem lesz
osztrák szomszédai között Suess Edénél jobb barátja. … Mennyi magasröptû gondolat és milyen sok
tanulmány támadt itt magyar földön, a lángoló lelkületû költõ-geológus agyában.”

→ ütközõ lemezek XXV.6.3.3.

← árapály oka VIII.3.2.1.

→ a Föld belsõ övei XXV.6.2.2.

→ lemezmozgások és hegységképzõdés
XXV.6.3.



A XIX. század második felében a rétegtani és õslénytani (Lyell), továbbá az
élõvilág evolúciós kutatásai (Darwin) azt sejtették, hogy ez az idõtartam túl rö-
vid, legalább százmillió évnek kellett eltelni a Föld kialakulása óta. Mai tudá-
sunk szerint az akkori geológusok és biológusok is tévedtek, de a fizikusok na-
gyobbat. A megoldást a radioaktivitás fölfedezése jelentette, melynek földtani
szerepét Rutherford ismerte föl (1904). A radioaktív elemek bomlása jelentõs
energiaforrás a Föld belsejében, és az ily módon fölszabaduló hõ lassítja a Föld
hûlését. Ezzel a hûlõ földmodell végleg elveszítette létjogosultságát. A Föld bel-
sejérõl alkotott korábbi elképzelést is fölül kellett vizsgálni, ami megváltoztatta
a földkéreg fölépítésérõl és mozgásairól szóló korábbi elképzeléseket is.

A radioaktivitás fölfedezése a földtörténeti korok idõtartamának meghatáro-
zását tette lehetõvé. Korábban – Steno és Smith nyomán – a kutatók az üledé-
kes kõzetekbe zárt õsmaradványok alapján állapították meg a kõzetek viszony-
lagos korát. A radiometrikus eljárást Rutherford és Holmes alkalmazták elõ-
ször ásványok és kõzetek években kifejezhetõ korhatározására. Megbízható
adataink e módszerrel a XX. század közepe, a tömegspektrométer kifejlesztése
óta vannak. Az alapelv, hogy egyes izotópok állandó sebességgel alakulnak át
stabil elemekké, mely átalakulás állandó és független a külsõ környezettõl.
A radiometrikus korhatározásnak, illetve mérésnek elõfeltétele az, hogy a bom-
lási végtermék külsõ forrásból nem gyarapodott, és nem is szenvedett vesztesé-
get. Mivel a földtani és biológiai evolúciós változások visszafordíthatatlan (irre-
verzibilis) események, idõtartamuk mérése is ilyen folyamat alapján lehetséges.

A radioaktív izotópok mennyiségi arányán alapuló eljárás mellett egyre
elterjedtebb – olcsósága és egyszerûsége miatt – a hasadványnyom- (fission
track) módszer. Ekkor a 238U-tartalmú ásványok mikroszkópi képén a
kristályszerkezetben a radioaktív bomlás miatt bekövetkezõ területegység-
re jutó sérülési nyomokat veszik alapul.

4.5. Felszínformák életciklusa

A földtani folyamatok tanulmányozása szorosan kapcsolódik a földfelszín
formakincsének kutatásához. A felszínformák változatossága és a kialakítá-
sukban szerepet játszó sokféle összetett hatás miatt rendszerbe foglalásuk
különösen nehéz feladat. Például a vulkanikus szigetek arculatát földtani
adottságuk, kiterjedésük nagysága, domborzatuk, földrajzi fekvésük – ezen
keresztül az éghajlat, a növény- és talajtakaró – is jelentõsen befolyásolja, sõt a
történelmi idõk óta az ott gazdálkodó ember is. Ebbõl következik, hogy a ter-
mészetföldrajznak az az ága, mely a földfelszín formakincsével foglalkozik – a
felszínalaktan (geomorfológia) –, kialakulásakor is a földtudományok széles
területével állt kapcsolatban. Az üledékes földtani rétegsorokat azok a geoló-
gusok tudták jól értelmezni, akiknek volt közvetlen tapasztalata a jelenben is
megfigyelhetõ (például tengerparti, tavi vagy folyóvízi) üledékképzõdési folya-
matokról. A felszínalaktan fejlõdéséhez nagy lendületet adott az õséghajlattan
is. Agassiz eredményei mutattak rá elõször arra, hogy bizonyos felszínformák
jelzõi, indikátorai földtörténeti koroknak, eseményeknek. A német földrajzi
iskola a nagy utazó, A. Humboldt szellemi örökségét folytatta. Ferdinand von
Richthofen földtani és földrajzi tanulmányútjai alapján dolgozta ki a modern
földrajz tárgyköreit és módszereit. Szerinte a földrajz olyan „tértudomány”,
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→ Darwin érvei XXVII.2.

← radioaktivitás XXI.6.5.

← radiometrikus kormeghatározás
XXI.6.5.5.

← Hutton és Werner vitája XXV.2.1–2.

18. ábra. William Morris Davis (1850–1934) amerikai meteorológus, geológus, geográfus
A modern amerikai földrajztudomány megteremtõje. A bostoni Harvard Egyetemen tanított, de Berlinben és Párizsban is megbecsült vendégpro-
fesszor volt. Õ dolgozta ki a felszínalaktan elsõ felszínfejlõdési elméletét, melyet a földfelszín életciklusának nevezett, a földrajzi irodalom Davis-féle
eróziós ciklus néven tartja számon. Ennek elsõ magyar nyelvû tudományos ismeretterjesztõ bemutatása Cholnoky Jenõ A földfelszín formáinak
ismertetése címû könyvében szerepel. 1912-ben az Amerikai Földrajzi Társaság megalakulásának 60. évfordulóján rendezett nemzetközi konfe-
rencia tanulmányútját Davis vezette, ahol hazánkat Cholnoky és Teleki Pál képviselte.



melynek feladata a felszíni formák genetikus magyarázata, osztályozása és ki-
alakulásuk törvényszerûségének megállapítása.

A XIX. század végén a felszínalaktan egyik legnagyobb hatású átfogó
rendszerezõ elméletét a Harvard Egyetemen az amerikai William Morris
Davis dolgozta ki. Davis az aktualizmus módszerével vizsgálta a földfelszín
formáinak kialakulását és lepusztulását. A domborzat múltjára a jelenben
megfigyelhetõ arculat alapján következtetett, mivel szerinte a felszínfor-
mák alaktana és kora között összefüggés (alaktani korreláció) áll fenn.
Gondolkodásmódjára bizonnyal hatott a XIX. századi biológiában érvénye-
sülõ evolúciós szemlélet is, mely a ma élõ fajokat fejlõdéstörténetük szerint
rendszerezte. Ez idõ tájt kezdték földrajzi elterjedésükben vizsgálni a nö-
vény- és állatközösségeket; az erdõ, a rét, a mocsár mint az élõvilág sajátos
megjelenési formája, egysége ekkor került a biológusok, a társulástan (cö-
nológia) látókörébe.

Davis is a földfelszín jól körülhatárolható egységeit, tájait kereste, és
azok életciklusait formakincsük egymást követõ rendje szerint írta le. Úgy
vélte, hogy azok a felszínformák, melyeket ma magunk elõtt látunk, az
adott terület fejlõdésének egy állomását képviselik. E szemléletet jól tükrö-
zik rajzai, melyek – a geográfia eredeti görög nevéhez hûen – munkásságá-
ban kiemelten fontos szerephez jutottak. Egy létezõ vagy elképzelt tájról
készített (tömbszelvény) rajzsorozaton csak azokat a sajátságokat ábrázol-
ta, melyeket a táj arculatának változásában meghatározónak vélt, a lényeg-
telennek tartott elemeket elhagyta. Figyelmének középpontjában a dom-
borzati formák alaktana állt. Ezért a felszínformák térbeliségét szemlélete-
sen érzékeltette a magassági viszonyokkal, a lejtõk és a folyóvölgyek
alakjának és meredekségének hangsúlyozásával, a felszíni vizek lefolyásá-
nak pontos jelölésével.

Teóriájának alapföltevése, hogy a földfelszín állandó változásban van.
A változásokat létrehozó hatások közül fölfogása szerint a legelsõ és meg-
határozó az az erõ, mely a területet magasba emeli. Például a vulkánkitö-
rés során fölépülõ hegy megnöveli a területen a szintkülönbségeket, ezért a
vízfolyások, jégárak nagyobb munkavégzõ képességükkel hatékonyabban
alakítják a tájat, mint korábban. E lepusztulás addig tart, amíg a felszín
magassága újra el nem éri a felszíni vízfolyások legmélyebb pontját (az eró-
zióbázist). A folyamat akkor kezdõdik újra, ha a teljesen lepusztult terület
ismét az erózióbázis fölé emelkedik. Ez a felszínalaktani lepusztulási kör-
folyamat. Davis a Föld felszínfejlõdését ilyen ciklusok ismétlõdéseként írta
le, melyek elvileg egy adott helyen is végbemehetnek, de még gyakoribb,
hogy a ciklusok egymást követõ sora a Föld újabb és újabb területén játszó-
dik le. Elkülönített tenger felszíne alatti és szárazföldi lepusztulási körfo-
lyamatokat. Ez utóbbin belül száraz és nedves éghajlati és jéggel fedett te-
rületen jellemzõeket is.

Davis iskolateremtõ földrajzi munkássága, eróziós ciklustana termékeny
tudományos vitát indított. Egyik fõ érv ellene az volt, hogy – mai fogalom-
használatunk szerint – a belsõ és külsõ erõk nem egymást fölváltva fejtik ki
hatásukat a felszín alakításában, hanem egyidejûleg és együttesen. Egy hegy-
ség kiemelkedése lehet szakaszos, miközben a külsõ erõk romboló munká-
ja már érvényesül. Bírálói azt is fölrótták, hogy a lepusztulás folyamatában
csak az idõvel számolt, pedig a felszínformák kialakulását többek között a
kõzetminõség és az éghajlat is nagymértékben befolyásolja.
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19. ábra. Davis a lepusztulási
körfolyamat (eróziós ciklus) négy
szakaszát (embrionális, fiatal, érett és
elaggott) különítette el
Cholnoky a fiatal és érett szakaszt képpel és
szövegesen így jellemzi: „Ilyen állapotban
olyan meredekek a lejtõk, hogy általában a
húzódó törmelék nem áll meg rajtuk. Fedet-
len, szálban álló sziklák az uralkodók: szik-
lalejtõk, sziklacsúcsok, sziklagerincek min-
denfelé. … Amint a belsõ erõk mûködése
megcsökkenik vagy megszûnik, a külsõ
erõk gyorsan fölülkerekednek. A völgyek
olyan mélyek és szélesek lesznek, hogy
összeérnek s az eredeti felszínbõl már sem-
mi sem marad meg. A völgyeket elválasztó
gerincek letompulnak, ezért a lejtõk lanká-
sodnak, a hegy alacsonyodik. Ilyenkor a lej-
tõket már húzódó törmelék borítja, de ez
még mozgásban van.” (Cholnoky: A földfel-
szín formáinak ismerete)

← ciklusok Hutton szerint XXV.2.2.

→ ciklusok Wilson szerint XXV.6.3.5.

→ aszpektusok és szukcesszió
az ökológiában XXVI.3.3.



5. Vándorló kontinensek, kinyíló óceánok

5.1. Kontinensek vándorúton

A XIX. század második felében az õslénytan (paleontológia), az õséghajlat-
tan (paleoklimatológia), a növény- és állatföldrajz (biogeográfia), sõt sajá-
tos módon az embriológia is hozzájárult ahhoz, hogy az élet evolúciós
múltjáról egyre sokoldalúbb, gazdagabb és árnyaltabb kép kezdett kirajzo-
lódni a kutatók elõtt. Az élet- és földtudományok szorosan egymásra utalva
vetettek föl és oldottak meg új és újabb kérdéseket és dolgoztak ki vizsgála-
ti eljárásokat. Az egyik tudományág eredménye új kihívást, megválaszolan-
dó problémát jelentett a másiknak. A biológiai evolúciót értelmezõ elméle-
tek idõléptéke kitágította az élet színpadát kutató földtani szakemberek lá-
tóterét is, egyre nagyobb változásokat föltételeztek, például a kontinensek
változó földgömbi helyzetérõl.

Az Atlanti-óceánt ábrázoló térkép a figyelmes és kíváncsi gyerekben is
fölveti annak gondolatát, hogy Dél-Amerika és Afrika partvonalai össze-
illenek, valaha összetartoztak. E „földtani kirakós játék” megfejtése,
vagyis a szárazföldek vándorlásának igazolása és a mozgatóerõ termé-
szetének tisztázása közel száz évig foglalkoztatta a geológusokat. Az elsõ
úttörõ kutatások egyikét Antonio Sinder végezte, aki az észak-amerikai
és európai karbonkorú kõszéntelepek õsnövényeinek és kõzetrétegei-
nek hasonlóságára hívta föl a figyelmet. Az Alpok bonyolult fölépítését
magyarázva A. Heim és Suess a kontinensek nagymértékû elmozdulását
és ütközését föltételezték. Ennek során kerültek mai helyükre az Alpok
egyes vonulatai messze délrõl, a Tethys-tenger üledékgyûjtõ anyagából.
A XX. század elején a kontinenseket mozgató erõket rendszerint nagy
katasztrófával hozták összefüggésbe, például a Föld és valamely égitest
ütközésével. Ezek közül legtovább mutató F. Brusley Taylor elmélete
volt, aki szerint a krétában a Hold olyan közel került a Földhöz, hogy
árapálykeltõ hatása a szárazföldeket az Egyenlítõ vidékére vonzotta.
Eközben a kontinensek „végigszántották az óceán kérgét”, aminek tanú-
jele Eurázsia déli szegélyén fölgyûrõdött lánchegységek sora. Bár a
magyarázat téves, az óidõ végére kialakult õskontinens gondolata
A. Wegener elméletére is hatott.

5.2. Wegener elmélete

Alfred Wegener 1915-ben tette közzé A kontinensek és az óceánok erede-
te címû nagy hatású mûvét. Kutatási adatgyûjtõ módszere, elmélete és az
annak nyomán kibontakozó vita a földtudomány szinte minden ágát meg-
újította, annak ellenére, hogy õ maga nem volt geológus, terepi földtani ku-
tatást soha nem végzett. Wegener szemléletének egyik legfontosabb új vo-
nása, hogy a földfelszínfejlõdést nemcsak a geológia, hanem az élet- és más
földtudományok szemszögébõl is vizsgálta. Fölállított hipotézisének igazo-
lásához széles körben merített a Föld és az élet múltjával foglalkozó tudo-
mányok eredményeibõl. Sikeresen oldotta föl a kortárs földtani elméletek
néhány ellentmondását. Cáfolta többek között Dana állandóságtanát és
Suess elméletét az óceánok beszakadásos létrejöttérõl is. Elméletének
egyik kiindulási tétele volt, hogy a kontinensek (szial) az izosztázia törvé-
nyének megfelelõen úsznak a nagyobb sûrûségû óceáni aljzaton, a bazaltos
(szima) rétegen.
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← A. Humboldt munkássága VIII.5.1.

→ XXVII.1.2.2.

→ Darwin bizonyítékai XXVII.2.2.

← izosztázia XXV.4.1.

→ a Hold keletkezésének elmélete
XXVIII.1.2.4.

← árapály VIII.3.2.1.

ÕSKONTINENS

Ázsia
Afrika

AusztráliaAmerika

20. ábra. Antonio Sinder (1858) térképi
ábrázolása az összeillesztett
szárazföldekrõl
Sinder elgondolása hasonlított Alexander
Humboldtéhoz, aki elõtte egy emberöltõvel
az Atlanti-óceán összeillõ partvonalát gigan-
tikus erejû vízmozgás erodáló hatásával
magyarázta. Sinder szerint az özönvíz ide-
jén a Föld mélyébõl feláramlott anyag ketté-
hasította és széttolta a kontinenseket.



Wegener – Suess és Taylor nyomán – úgy vélte, hogy a karbon végéig a
földkéreg egységes tömbbõl, a Pangeából állt, amelyet a Panthalassza õs-
óceán vett körül. (A Pangea görögül összkontinenst, a Panthalassza
összóceánt jelent.) Repedések mentén a Pangea földarabolódott, a jurában
Ausztrália, Afrika vált le róla, a krétában Afrika és Dél-Amerika, továbbá
Észak-Amerika és Európa szakadtak el egymástól. A szárazulatok „szét-
úszása” szülte az Atlanti- és az Indiai-óceánt. Wegener az Alaszkától Ando-
kig húzódó hegylánc kialakulását földrészük nyugati irányú, a kelet-ázsiaiét
pedig a földrész keleti irányú sodródásával magyarázta. A kontinensek víz-
szintes irányú elmozdulásukkor homlokfalukkal a szima ellenállásába üt-
köznek, ezért szegélyük meggyûrõdik. Az ütközés miatt keletkezõ törések
és repedések vonalát tûzhányók sora jelzi. Míg a kontinensek homlokfalán
lánchegységek alakulnak ki, addig a súrlódás a kontinensek hátoldaláról
szigetláncokat szakít le. Így szakadt volna le Ausztráliáról Új-Zéland, Ame-
rikáról Grönland és Izland.

Wegener állításait az alábbi megfigyelésekkel támasztotta alá.
Elsõ grönlandi útján csillagászati módszerrel, késõbb a rádióhullámok

terjedési idejének mérésével gyûjtött adatokat. Geodéziai távolságmérései
azt mutatták, hogy 1823 és 1870 között 420 méterrel, 1870–1907 között
1190 méterrel került távolabb egymástól Grönland és Európa. Adatainak
helyességét késõbb pontosabb mérések cáfolták, a tényleges elmozdulás
1-2 cm/év.

Wegener fölfigyelt arra, hogy számos éghajlatjelzõ üledékes kõzet ma
olyan éghajlati területen található, ahol keletkezése nem képzelhetõ el.
Trópusi növényekbõl képzõdött kõszéntelepek és korallzátonyok nyomai-
ra bukkantak hideg éghajlati övezetben. Bár az éghajlati övek kiterjedése
bizonyos határok között változhat a földtörténet során, de geometriai okok
miatt a sarkkörök vidéke mindig hidegebb, mint az Egyenlítõé. A lelõhe-
lyek egykori és mai éghajlati viszonyainak eltérését legkézenfekvõbb föld-
gömbi helyük megváltozásával magyarázni. (Az õsi éghajlati viszonyok föl-
tárásával a paleoklimatológia foglalkozik.) A paleoklimatológiai megfigye-
lések Wegener óta sok érdekes adattal gyarapodtak. A perm-karbon
korban Gondwana nagy része el volt jegesedve. Megrajzolták a jégtakaró
feltételezett mozgását a kõzetekbe vájt jégkarcok alapján. Úgy találták pél-
dául, hogy Brazíliában DK–ÉNY irányban nyomult a jég, ami a szárazföl-
dek mai helyzete alapján azt jelenti, hogy a tenger felõl haladt a szárazföld
belseje felé. A tapasztalat ezzel szemben az, hogy a jég a szárazulatokról
mozog a tengerbe.
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Karbon

Eocén

Pleisztocén

21. ábra. Alfred Wegener (1880–1930)
német földtantudós
A berlini egyetemen csillagászati témában
írta doktori dolgozatát. 1906–1908 között
meteorológiai méréseket végzett Grönlan-
don egy dán expedíció tagjaként. A konti-
nensek és az óceánok eredete címû köny-
vét 1915-ben jelentette meg elõször, amely
késõbb bõvítve még három kiadást ért meg.
1930-ban harmadízben vett részt grönlandi
meteorológiai expedíción, mely idõjárási
adatok gyûjtésén túl a jégtakaró vastagságát
rengéshullámokkal határozta meg. A vissza-
vezetõ úton halt meg társaival együtt.
Mellete: Alfred Wegener rajza.

ÕSFÖLD, ÕSÓCEÁN

→ a földtörténeti középidõ eseményei
XXIX.3.

← Dana elmélete XXV.4.2.

22. ábra. Kontinensek illesztése
Az 1950-es években egy angol kutatócso-
port matematikai úton, az Atlanti-óceán ke-
let–nyugati partvonalát a 900 méter mélysé-
gû szintvonal mentén illesztette össze.
Eredményük meglepõen egyezett Wegener
föltételezésével. (Az Euler-tétel alapján jár-
tak el, mely a gömbi felületen történõ el-
mozdulást írja le.)

átfedés

hézag



A brazíliai Parana-medencében 1000 méter vastagságú, DK-Afrikából
származó belföldi jégtakaró által szállított üledékanyagot tártak föl.

Az õskori és a jelenkori növény- és állatföldrajz (biogeográfia) gazdag
adatokkal szolgál az egykori Pangeáról (Glossopteris-flóra). A déli konti-
nensek ó- és középidei élõvilágának hasonlóságát Wegener elõtt a területe-
ket összekötõ földhidakkal magyarázták. Ezt Wegener cáfolta, rámutatva
arra, hogy a kis sûrûségû kontinentális kéreg izosztatikus helyzete miatt
nem képes elsüllyedni. Az Indiai-óceán beszakadásos keletkezésének hi-
potézisét (Suess: a hûlõ földmodell) a radioaktív bomlás fölfedezése után
el kellett vetni. Wegener elmélete történetiség szerint értelmezte számos
ma élõ és már kihalt, növény- és állatfaj, illetve egykori életközösség föld-
rajzi elterjedését, areáját. A biológusok „miért” kérdésére (például: miért
ott élnek az erszényes emlõsök, ahol ma élnek) a kontinensvándorlás föld-
rajzi és történeti szempontú választ kínált.

Wegener elméletének legizgalmasabb és egyben legsebezhetõbb pontja a
kontinensek mozgásának oka. A szimába süllyedõ kontinensek vízszintes
elmozdulásának magyarázatát a Föld forgásából származó centrifugális
erõben látta. Ez utóbbi gondolat Eötvös Lorándtól (1913) származott.

5.3. A kontinensvándorlás elméletének utóélete

Wegener elképzelése összhangban áll az Airy által értelmezett izosztázia-
törvénnyel. Mégis heves és széles körû vitában a földtudomány legtöbb
képviselõje – joggal – elutasította a kontinensek mozgásában a centrifugá-
lis erõ szerepét, illetve annak elégséges voltát. Néhány kutató elgondolása
hasonlított Wegeneréhez, így a svájci Émile Argandé is (1879–1940), aki az
Alpok szerkezetét és kialakulását tanulmányozta (1924). Az Eurázsiai-
hegységrendszer létrejöttét – nagyszerû tudományos megérzéssel – úgy vá-
zolta fel, hogy a Gondwanáról leszakadt afrikai kontinens, illetve a Dekkán
északra tolódva összenyomta, illetve fölgyûrte a Tethys üledékgyûjtõjét.

Wegenert igazolta a johannesburgi egyetem professzorának, Alexander du
Tuinak a térképe is. Ez kimutatta Afrika és Dél-Amerika partvonalainak ha-
sonló földtani fölépítését. Gondwana óidei eljegesedett területeinek kõzettani
és õslénytani föltárásával helyesbítette Wegener néhány elgondolását.

Érdekes, hogy Wegener ismerte O. Amperer „mélyáramlási” hipotézisét
(1906), de nem ismerte föl annak jelentõségét. Amperer volt az elsõk egyike,
aki a szilárd földkéreg alatt lévõ földköpeny anyagában, a magmában olyan
áramlásokat föltételezett, melyek összefüggésben állnak a Föld nagy szerke-
zeti (tektonikai) elemeinek mozgásaival, például a hegységképzõdéssel is.
Amperer magashegységek kutatójaként a gyûrõdéses formák kialakulását
összefüggésbe hozta a magmaáramlással. A magmában zajló folyamatok (ra-
dioaktív elemek bomlása) olyan nagy erõt képviselnek, hogy a földkéregben
töréseket, gyûrõdéseket, föltorlódásokat és szakadásokat képesek létrehozni.

A. Holmes már a harmincas években fölvetette, hogy a földköpeny visz-
kozitása lehetõvé teszi hõáramlások kialakulását a magmában, melynek
energiáját a radioaktív hõtermelés adja. A kutatók azt is figyelembe vették,
hogy amíg a kontinensek vastag sziálkérge jó hõszigetelõ, és ezért alatta a
Föld belsõ hõje fölhalmozódik, addig a vékony óceáni kéreg nem védi meg
a magmát a lehûléstõl. Ez a hõmérséklet-különbség hõáramok útján igyek-
szik kiegyenlítõdni. A leszálló magmaágak felelõsek az üledékgyûjtõk
süllyedéséért és anyagának gyûrõdéséért.
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23. ábra. Egyed László (1914–1970)
magyar geofizikus
A kontinensek vízszintes irányú, nagy lépté-
kû elmozdulásának okát a XX. század dere-
kán számos kutató a köpeny magma-
áramaival hozta összefüggésbe, de azt nem a
radioaktív hõtermeléssel, hanem a Föld fel-
tételezett tágulásával magyarázta. E tágulási
hipotézis Carey–Dicke–Egyed-féle elmélet-
ként vált ismertté, melynek egyik kidolgozó-
ja Egyed László magyar geofizikus volt.
Egyed szerint a Föld „gyerekkorában” a kö-
peny fölsõ részében az anyagok sûrûségük
szerint szétváltak, a felszínt savanyúbb kõ-
zetek kérge borította. Ez az õsi kéreg a tá-
gulás következtében repedések mentén
szétszakadozott, a „sebhelyeket” a sûrûbb
magmaolvadék töltötte ki, és ezzel megin-
dult az óceáni aljazat kialakulása. A tágu-
lás következtében föllépõ erõk oly nagyok, hogy azokból a kéreg fölszakításához és darabjainak távolodásához szükséges erõk „bõven ki-
telnek”. A tágulással együtt járó feszültségek földrengések kipattanásához vezetnek. Egyed hipotézise az óceáni medencék kialakulásáról
a kontinensvándorlás elméletének kiterjesztését jelentette. Úgy vélte, megtalálta a kontinenseket mozgató erõt.

← a radiokativitás felfedezése XXI.6.5.

→ az erszényesek elterjedése XXIX.4.2.2.

← forgó mozgások VI.8.1.

← Eötvös Loránd munkássága VI.8.3.



6. Új geokozmosz

6.1. A mélység körvonalai

6.1.1. Rengéshullámok nyomán

A XX. század derekán a geológia eszmerendszere megújult, új földtani vi-
lágkép született a Föld belsõ szerkezetérõl és felszínének nagy szerkezeti
elemeirõl. Az új földmodellt elõkészítõ kutatásokban a földtudományo-
kon belül a geofizika járt az élen. A geofizikusok a Föld belsejében, felszí-
nén és a légkörben lejátszódó fizikai jelenségek és folyamatok megfigyelé-
sével és magyarázatával foglalkoznak, a Föld elektromos, mágneses és
nehézségi erõterét mérik, belsõ szerkezetét és felszínét természetes és
mesterséges rengéshullámokkal kutatják. A geofizika földrengésekkel
foglalkozó szaktudománya a szeizmológia. (A görög szóösszetétel elõtag-
ja föld alatti lökést jelent.) E szaktudomány mérõhálózatának kutatásai
alapozták meg az új földtani modellt.

A földrengéseket régóta magyarázzák az emberek a Föld belsejében föllé-
põ erõkkel. A lovas népek õsi tapasztalata, hogy a szabad szemmel még nem
látható lovasok mozgását a felszín rezgései elárulják az „értõ fülnek”. A kõ-
zetek hullámvezetését használták föl Gárdonyi hõsei, az egri védõk, amikor
a várpincében hordóra helyezett borsószemek mozgásából következtettek
arra, hogy a törökök alagutat ásnak. A földrengések fizikai leírása és magya-
rázata föltételezte a XIX. század második felében a hullámtan összefüggései-
nek fölismerését. 1889 tavaszán bizonyosodott be tudományosan is az a sej-
tés, hogy a földrengések rugalmas hullámok formájában terjednek az õket
körülvevõ közeg belsejében és felületén, így a forrástól a Föld távoli pontjai-
ra is eljutnak, észlelhetõk, illetve mérhetõk. Ekkor egy német árapály-megfi-
gyelésre épített inga a japán szigeteken kipattant rengést észlelt. 1945 júliu-
sában az elsõ amerikai kísérleti atomrobbantás idõpontját a Los Alamos kö-
zelében lévõ szeizmológiai állomások pontosabban határozták meg, mint a
kísérletet végzõk. Ez a tény a politikusokat is meggyõzte a roppant költséges
mérõhálózat adatainak fontosságáról. A XX. században a földrengések
megfigyelõhálózata elsõsorban hadászati és politikai megfontolásból, a mé-
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SZEIZMOLÓGIA

24. ábra. Az 1810. évi móri
földrengésrõl készült térkép
Kitaibel Pál, Tomtsányi Ádám és Fabricy La-
jos, a pesti tudományegyetem tanárai vizsgál-
ták az 1810. évi móri földrengés hatásait.
Kérdõíves kutatásuk kiterjedt az épületká-
rokra, a tapasztalt hanghatásokra, szokatlan
állati viselkedésre, a források vízhozamválto-
zására és a rengéshullámok észlelt terjedési
irányára. A tanulmányhoz mellékelt térkép
kiemelkedik a kor geofizikai eredményei kö-
zül. Helyesen ismerték fel a rengésközpontot.
Kitaibelék a nyilakkal a rengések észlelt irá-
nyát, a pontozott vonalakkal (izoszeiszta) az
azonos mértékben földrengés sújtotta része-
ket kötötték össze. Karacs Ferenc munkája a
rézmetszésû térkép, melynek tudománytör-
téneti jelentõsége, hogy ez volt az elsõ izo-
szeiszta-vonalat ábrázoló szaktérkép.

← földmágnesség XI.2.5.

← atomrobbantás XXI.6.6.

← meteorológiai megfigyelõhálózat VIII.2.2.



réstechnika, a távérzékelés és a számítástechnika biztosította lehetõségeket
fölhasználva épült ki.

25. ábra
a) Kövesligethy Radó szobra az Eötvös
Loránd Tudományegyetem aulájában
Kövesligethy Radó (1862–1934) csillagász, geofi-
zikus az ógyallai csillagvizsgálóban Konkoly-
Thege Miklós, majd a Királyi Tudományegyete-
men Eötvös Loránd mellett kezdte kutatásait.
A csillagok hõmérsékletetét színképelemzésük
alapján határozta meg. A messinai földrengés
után a hasonló természetû katasztrófák elõrejel-
zésének lehetõségét vizsgálta. A nemzetközi geo-
fizikai kutatások egyik szervezõje volt. Az
1905-ben létejött Nemzetközi Szeizmológiai Tár-
saság elnökének választotta. Matematikai mód-
szert dolgozott ki a földrengések kipattanási he-
lyének megállapítására. Mivel a Tanácsköztársa-
ság ideje alatt szerepet vállalt a tanárképzés
újjászervezésében, évekig eltiltották a tanítástól
és a hazai tudományos közélettõl. 1924-ben
megkapta a Magyar Földrajzi Társaságtól a
Lóczy Emlékérmet.

Már az elsõ mûszeres mérések úttörõ fölfedezést hoztak. 1899-ben
Wiechert elsõként figyelt föl arra, hogy földrengéskor a szeizmográf (a görög
szeiszmosz = földrengés szóból) idõeltolódással kétféle hullámot rögzít.

A diagramok elemzése során igazolták, hogy a földrengéshullám több
részbõl áll. A leggyorsabb része összesûrûsödés és ritkulás alakjában ha-
lad, ezek a longitudinális hullámok, melyeket a megfigyelõállomások elsõ-
ként észlelnek (primer hullámok). A másik hullám a haladás irányára me-
rõleges elmozdulásokkal terjed, s mivel lassúbb, késõbb rögzítik a szeiz-
mográfok. Ezek a transzverzális hullámok (szekunder hullámok).
A rengéshullámok terjedésének idõigénye miatt az egyes állomások
más-más idõpontban észlelik a rengéshullámok jeleit. Adataik összeveté-
sével tudták meghatározni a földrengések kipattanási helyét, ahol a kõze-
tekben felgyülemlett feszültség kioldódása megkezdõdik. Ez a rengésfé-
szek, a hipocentrum. Ennek merõleges felszíni vetülete a rengésközpont,
az epicentrum. A földrengés kipattanási helyén fölszabaduló energia-
mennyiség nagyságát a földrengés mérete, magnitúdója jellemzi. E fogal-
mat 1935-ben a kaliforniai földrengés tanulmányozásakor Richter vezette
be. A rengéshullámok magassága (amplitúdója) alapján a Guten-
berg–Richter-mérce fejezi ki a földrengés méretét, mely a fölszabaduló
energia nagyságával arányos. (A legerõsebb 9-es fokozatú.) A rengéshul-
lámok okozta károk szerint az elsõ beosztást Mercalli 1897-ben alkotta
meg, amelyet késõbb Cancani és Sieberg javaslatára továbbfejlesztettek.
(Ez 12 rengésfokozatot különböztet meg.)

Mivel a felszínre érkezõ rengéshullámok magukon viselik egész „útjuk törté-
netét”, a szeizmográfok észlelt adataiból következtethetünk a Föld belsejére.
A Földet alkotó anyagok különbözõ mértékben rendelkeznek rugalmas tulaj-
donságokkal, hullámvezetésük függ sûrûségüktõl, halmazállapotuktól, rideg-
ségüktõl vagy képlékenységüktõl. Amikor a rengéshullámok eltérõ rugalmas-
ságú anyagok határfelületére érkeznek, sebességük megváltozik, visszaverõd-
nek, elnyelõdnek vagy elhajlást szenvednek. A szeizmikus észlelések adatainak
kiértékelése alapján alakult ki új kép bolygónk belsõ fölépítésérõl. Amíg a ko-
rábbi földmodellek elsõsorban elvi megfontolásokból születtek, most a kutatók
számszerû, geofizikai jellemzõk alapján különítették el a Föld belsõ öveit, illet-
ve határfelületeiket.
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b) A szeizmográf mûködésének elve
A XIX. század második felében szerkesztett
szeizmográfok azon az elven mûködtek,
hogy a mûszerben egy több száz kilogramm
tömegû felfüggesztett lengõ szerkezet a kéreg
felszínének lemozdulása során tehetetlensé-
ge miatt helyben marad. A felfüggesztett kar
elmozdulását egy mechanikus szerkezet na-
gyítva rögzítette úgy, hogy egy óramû által ve-
zérelt kormozott papírra vonalakat rajzolt.

idõ

távolság

26. ábra. A szeizmikus kutatás
módszerének vázlata
Robbantással (1) rugalmas hullámokat kel-
tenek. Ezek a felszín alatt található eltérõ
anyagi összetételû rétegek felületérõl rész-
ben visszaverõdnek (2–4). A visszavert hul-
lámokat a felszínen elhelyezett érzékelõk
sorával (geofonok) felfogják (5), és az adato-
kat összesítik (6). A rögzített hullámképbõl
következtetnek a visszaverõ felületek mély-
ségére és földtani sajátságaira. Ez a mód-
szer az ásványi nyersanyagok (például kõ-
olaj, földgáz) kutatásában is elterjedt.

6

5



6.1.2. A Föld belsõ övei

A szeizmológiai mérésekkel meghatározott héjak tulajdonságaira (pl.
anyagi összetétel) különbözõ módszerekkel végzett kutatásokból követ-
keztethetünk. Az óceáni és a szárazföldi kérget elsõsorban fúrási minták
alapján ismerjük. Bizonyos anyagmintákból még a földköpeny anyagára is
tudunk következtetni (például a kimberlit mélységi magmás kõzet, mely az
õsmasszívumokban jellemzõ). A kõ- és vasmeteoritok azért fontos vizsgá-
lati anyagok, mert ezek egy korai Föld típusú bolygó felrobbanása során
keletkeztek.

A földkéreg vastagságát Andrija Mohorovicic horvát szeizmológus hatá-
rozta meg 1909-ben a rengéshullámok kb. 60 km mélységben tapasztalt
sebességnövekedése alapján. Ezt a határfelületet fölfedezõje tiszteletére
mohónak nevezik, átlagos mélysége 30 km. A földkéreg átlagos vastagsága
óceánok alatt 5-6 km, a szárazföldeken 30-40 km, magas hegységek terüle-
tén 60-70 km. Átlagos kora 1,5 milliárd év, legrégebbi kõzetei 3,8 milliárd
évesek. A második világháború föl nem használt bombáit Helgoland szige-
tén fölrobbantották. Az így keltett rengéshullámok értelmezése mutatta
meg, hogy a földkéreg fölsõ része gránitos összetételû, míg az alsó kéreg
bazaltból (gabbróból) áll. Az óceáni földkéreg nemcsak vékonyabb, mint a
szárazföldi, de gránitos rétege hiányzik is. Hazánk területén a kéreg az át-
lagosnál vékonyabb, 25-27 km.
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← longitudinális és transzverzális hullá-
mok XIV.2.3.1.

MAGNITÚDÓ

← amplitúdó XIV.2.2.

→ fülünk mint rezgések analizátora
XXVIII.3.3.10.

← hullámok viselkedése határfelületen
XIV.2.3.

belsõ
mag

folyékony
külsõ mag

köpeny

ScS

P

S

PP

SS

PKIKP

SSS

PKJKP

PPP

PP

P

27. ábra. A földrengéshullámok (P és S) útvonala a Föld belsejében
A PP betû azt a longitudinális hullámot jelöli, mely kipattanási helyérõl indulva a felszínen
visszaverõdik, és a továbbiakban is P hullámként folytatja útját. A PPP betûk olyan hullám
útját mutatják, melyek a felszínen kétszeresen verõdtek vissza. Az ScS jelû transzverzális
hullám a földmag felszínérõl verõdött vissza. A K betû azt a hullámot jelöli, mely a külsõ
magban longitudinális hullámként terjed, az I a belsõ magon áthaladó hullám.

← Arisztotelész világképe III.9.

→ meteoritok XXVIII.1.2.5.

→ földtörténeti õsidõ XXIX.2.



A földrengéshullámok terjedési sebessége a mélységgel együtt nõ a ké-
regben és a köpenyben is. Ez alól kivételt a 100 km mély tartományban ta-
pasztaltak, ahol a mûszerek a hullámok sebességcsökkenését jelezték.
Feltevés szerint ez azért következik be, mert itt a magas hõmérsékleten a
kõzetek részlegesen megolvadnak. A Föld külsõ 100 km vastag övét, ahol a
kõzetek ridegek, merevek, egyetlen egységnek tekintve kõzetburoknak (li-
toszférának vagy kõzetövnek) nevezték el. (Hagyományos értelemben ez
azonos a földkéreggel, a korábbi földmodellek fölosztása szerint a köpeny
fölsõ részét is magában foglalja a kõzetburok.) Ez Földünk külsõ szilárd
öve, mely kõzetekbõl áll, a szárazföldek alatt vastagabb (120 km), az óceá-
nok alatt vékonyabb (80 km).

A kõzetburok alatt a szeizmikus kutatások „alacsony sebességû övet”
azonosítottak. Az elnevezés arra utal, hogy ez az öv a longitudinális és a
transzverzális hullámok sebességét is nagymértékben csökkenti. Ez a
földköpeny vagy asztenoszféra (asztenoszféra, a görög tûz szóból ered).
A rengéshullámok alapján több részre osztották. Legfelsõ merev része egy-
ben a litoszféra alsó rétege is, alatta a lágy köpeny, majd egy átmeneti öv és
2650 km mélységig a merev köpeny foglal helyet. A lágy köpenyben föltéte-
lezett magmaáramlásoknak meghatározó szerepe van a földfelszín nagy
szerkezeti egységeinek földtani folyamataiban. A földköpeny felsõ felületét
a mohoövnek, az alsót Gutenberg–Wiechert-féle felületnek nevezik. Ez
utóbbi egyben a külsõ földmag határa is.

A földmag mélységének elsõ pontos meghatározását Beno Gutenberg
(1889–1960) német származású geofizikus adta meg 1912-ben, fölfedezve a
köpeny és a mag határán a longitudinális hullámok terjedési sebességének
jelentõs csökkenését. A földmag nem egységes, a külsõ magnak nevezett ré-
tegben a transzverzális hullámok nem terjednek. Inge Lehman dán
szeizmológus figyelt föl elõször longitudinális hullámok eltérõ viselkedésére
a magban. Magyarázata szerint a folyékony külsõ mag és a szilárd belsõ
mag felületén a hullámok egy része törést szenved, és lelassul a belsõ magon
áthaladókhoz képest. Lehman nevét viseli a külsõ és belsõ mag határfelüle-
te. A meteoritok anyagszerkezeti vizsgálata és geofizikai jellemzõk alapján
azt föltételezik, hogy a földmag vasból és vas-nikkel ötvözetekbõl áll.
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mohoréteg
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35 km
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a) b)

28. ábra
a) Andrija Mohorovicic (1857–1936)
horvát meteorológus, geofizikus
Az Osztrák–Magyar Monarchia egyik kikö-
tõvárosában, Voloskóban született. Ernst
Mach tanítványa volt a prágai egyetemen,
Wegenerhez hasonlóan meteorológiával fog-
lalkozott. Az 1909-es földrengés adatainak
értelmezése vezette arra a fölismerésre,
hogy a kéreg és köpeny között határfelület,
a moho húzódik.
b) A földkéreg vázlatos fölépítése
óceáni, szárazföldi és ezen belül
magashegységi területeken

LITOSZFÉRA

← olvadás, lágyulás IX.4.5.

FÖLDKÖPENY

FÖLDMAG

← földmágnesség XI.2.4.



6.1.3. Az óceáni kéreg születése

A XIX. századig általánosan elfogadott volt az a fölfogás, hogy az óceánok a föld-
felszín legállandóbb részei. Az izosztáziaelv fizikai magyarázatot adott arra a
régi tapasztalatra, hogy a tengerpartok kiterjedése néhány száz métert függõle-
ges irányban változhat (pl. Lyell, Dana). A gyûrt hegységek szerkezetét vizsgáló
geológusok tételezték föl elsõk között, hogy a földtörténet során a szárazföldek
egymáshoz képest nagy távolságra (több száz kilométerrel) elmozdulhatnak.
Suess legmerészebb állítása késõbb igazolást nyert: az óceáni kéreg születõ,
változó és elhaló része a földfelszínnek. Wegener a szárazföldek és óceánok vál-
tozó földrajzi helyzetével adott választ az élõvilág evolúciós múltjának néhány
biogeográfiai kérdésére. Argandé hipotézise vetette föl többek között annak le-
hetõségét, hogy óceáni kéreg létrejöhet a szárazföldi kéreg helyén.

Közvetlen vizsgálatok hiányában az óceáni medencék domborzatáról és föld-
tanáról még a XX. század elsõ felében is csak föltételezések, elméleti okoskodá-
sok voltak. A második világháború után a haditechnika tudományos célú föl-
használásával készült el az óceáni kéreg domborzati térképe. A földrengéskuta-
tások, a tengeri mélyfúrások, a mágneses mérések, az óceáni aljzat
hanghullámokkal történõ föltérképezése ismeretlen új világot tárt föl. Megálla-
pították, hogy az óceáni kéreg bazalt, vastagsága mindössze 6-7 km, és csak vé-
kony üledéktakaró fedi. Az óceáni medencék átlagosan 4,8 km mélységûek, és
sajátos domborzati alakzatuk van, az óceáni hátságok rendszere. Ez a fenék-
szint fölé 2-3 ezer méter magasságban emelkedõ „hegységrendszer” 65 000 km
hosszan futja körbe a világóceánt, általában az egyes medencék középvonalá-
ban. Tengelyében hasadékvölgy húzódik, erre merõleges irányban vetõvona-
lak alakultak ki, melyek kisebb részekre tagolják a hátságot. A hasadékvölgyek
és haránttöréseik mentén sekély fészkû (1–100 km) földrengések pattannak ki.
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29. ábra. A Föld belsõ gömbhélyai.
Mellette: a hõmérséklet, a sûrûség
és a nehézségi gyorsulás változása a
felszíntõl a Föld középpontja felé
haladva

sûrûség g/cm3

2 6 10 141284

nehézségi
gyorsulás m/s2

hõmérséklet

8000 °C642

kõzetburok

lágy köpeny

merev köpeny

külsõ mag

belsõ mag

0-100 km

700 km

2650 km

5156 km

← izosztázia XXV.4.1.

← Wegener elmélete XXV.5.2.

→ biogeográfia XXVI.2.1.2.

← mágneses tér XI.2.2.

← hanghullámok XIV.2.3–4.

ÓCEÁNI HÁTSÁGOK



Elsõként az amerikai H. Hess (1960) adott magyarázatot az óceáni kéreg és
hátságok genetikai kapcsolatára, mely elmélet késõbb az „óceáni aljzat szét-
terülése” (sea floor spreading) néven vált ismertté és elfogadottá. Eszerint az
óceáni hátságok a földköpenyben zajló magmaáramlások fölszálló ágánál ke-
letkeznek. A föltörõ bazaltos magma az óceáni kérget széthasítja és a kiala-
kult hasadékot tágítja. Az óceáni kéreg a hátságokon föláramló magma meg-
szilárdulásával gyarapodik, felülete növekszik. Hess elgondolásának helyes-
ségét megerõsítette, hogy a hasadékvölgytõl távolodva egyre idõsebb és egyre
vastagodó üledéktakarót mutattak ki a tengeraljzaton. 1963-ban J. Tuzo
Wilson összefüggést talált az óceáni hátság két oldalán elhelyezkedõ vulkáni
szigetek kora és a hátság középvonalától mért távolságuk között. A tûzhányók
kõzetei annál fiatalabbak, minél közelebb vannak a hasadékvölgyhöz. A mág-
nesespolaritás-vizsgálatok is igazolták (lásd 30. ábra) az óceáni kéreg szétter-
jedését. A folyamat sebességét Hess évi 1-10 cm-re becsülte. Az óceán kiterje-
dését ismerve kiszámították, hogy kérgének kora 200 millió évnél nem lehet
idõsebb. Ez meghökkentõ tényt árul el: földtani léptékben roppant fiatal boly-
gónk szilárd kérgének kétharmada. Ez nemcsak szemléletbeli fordulatot ho-
zott a korábban állandónak hitt óceánokról, de fölvetette, miként fér el a Föld
felszínén a folyton gyarapodó óceáni kéreg.
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31. ábra. A földrengésektõl leginkább érintett területek a Földön
A kipattanó földrengések helyeinek és gyakoriságának meghatározásával (sokéves adatsorok statisztikai elemzése alapján) sikerült elég pon-
tos képet alkotni a Föld szeizmikusan aktív területeirõl. A földrengések térbeli eloszlása szabályos rendet követ: viszonylag összefüggõ, szûk
sávok mentén behálózza bolygónkat. A térkép fontos tanulsága az is, hogy a rengéses övek hatalmas rengésmentes területeket zárnak közre.

30. ábra. A Reykjanes-hátság
Az 1960-as években Izlandtól délre, az Atlanti-hátság területén végeztek légi mágneses
méréseket. E (magnetosztatigráfiai) mérések azt mutatták, hogy a hátságtól kelet–nyugat
irányban távolodva a mágneses polaritás szimmetrikusan változik (fekete-fehér pászták
váltakozása). A módszer azon alapul, hogy a hátságban felszínre kerülõ és lehûlõ bazalt-
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lávában a magnetit ásványok (580 °C alatt, Curie-pont) atomjai az aktuális mágneses tér irányának megfelelõen mágnesezõdtek, és ezt az
irányultságukat (polaritásukat) akkor is megõrizték, ha közben a Föld mágneses terének iránya (polaritása) megváltozott. Az egész Föld-
re kiterjedõ vizsgálatok igazolták, hogy a Föld északi és déli pólusa szabálytalan idõközönként fölcserélõdik. Ennek okát nem tudjuk.

IZLAND



E kérdés tisztázásához a XX. század derekán a földrengésvizsgálatok
vittek közelebb. Az a megfigyelõhálózat, mely az egész földfelületen mérte a
merev kõzetburokban kipattanó földrengések pontos földrajzi helyét,
olyan térképeket tudott készíteni, melyek világossá tették, hogy a földren-
géstõl leginkább érintett területek viszonylag szûk, sávszerûen összefüggõ
öveket képeznek Földünkön. A sekély mélységû földrengések rengésköz-
pontjai (epicentrumok) kirajzolták az óceáni hátságok rendszerét.

Hugo Benioff amerikai geofizikus az 1950-es években ismerte föl, hogy a
Csendes-óceán egyes vidékein a rengésfészkek markáns, viszonylag szûk,
legfeljebb 700 km mélységig hatoló övezethez kötõdnek. Meglepõ volt, hogy
a hipocentrumok több száz kilométer mélységbe nyúló, 30-60o dõlésû lejtõt
rajzoltak ki. Ezek az övek az óceánok domborzati térképén a mélytengeri ár-
kok területeivel estek egybe, jellemzõen a szárazföldek, illetve bizonyos szi-
getívek partvonalával párhuzamosan, ahol gyakori a heves tûzhányó-tevé-
kenység. Benioff, akinek nevét azóta viselik az ilyen típusú övezetek, adós
maradt a jelenség magyarázatával.

Hess a földrengések földrajzi eloszlását mutató térképek alapján jutott
arra a következtetésre, hogy az óceáni hátságoknál születõ óceáni kéreg a
Benioff-zónában elemésztõdik, a magmaáram leszálló ága visszaszállítja a
köpenybe. Fölismerte továbbá a kontinen-
sek peremén húzódó árokrendszer szere-
pét a hegységképzõdésben. Az óceáni kéreg
által szállított üledékanyag egy része itt
„forr hozzá” a szárazföldek pereméhez, tö-
megüket gyarapítva, másik részük a mag-
mával keveredve heves vulkánkitöréseket
táplál. A mélytengeri árkokkal párhuzamo-
san ezért magasodnak hegyláncok, melye-
ket az üledékes és vulkanikus vonulat al-
kot – érvelt Hess.

6.2. A lemeztektonika

6.2.1. Az elmélet alapelvei

Az 1960-as években született a lemeztektonika vagy más néven földi tekto-
nika elmélete. (Az építészetben használt kifejezés a görög tektonra vezethe-
tõ vissza, ami tetõkészítõ mesterembert jelentett.) Kidolgozása nem egyet-
len kutató érdeme. A szakemberek a földtudományok szerteágazó eredmé-
nyét foglalták átfogó rendszerbe 1967-ben és 1968-ban a Nemzetközi
Geodéziai és a Geofizikai Unió zürichi konferenciáján. Ez a földtudományi
eszmerendszer (paradigma) a korábbiaknál nemcsak jobb és szélesebb
körû magyarázatát adja a geológiai változásoknak, de ennek alapján sike-
res elõrejelzéseket is tesznek a kutatók például földrengések bekövetkezé-
sének valószínûségérõl.
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32. ábra. Óceáni hátság kialakulása
a) A köpenyben zajló magmaáramlás (fekete
nyilak) felszálló ága megolvasztja és elvéko-
nyítja az óceáni kéreg alját.
b) Az elvékonyodott kéreg szétreped, és a ha-
sadékon keresztül a bazaltos magma a kö-
penybõl a lemez felszínére nyomul. Az így
létrejött óceáni hátságok a medence aljzatá-
nál 1-2 km-rel magasabb, helyenként, például
Izlandon a tengerszint fölé emelkedõ 3-4 km
széles fennsíkszerû tenger alatti felszínfor-
mák. Kettõs hátuk közé mélyül a hosszanti
hasadékvölgy (az ábrán csillaggal jelölve).
A megszilárdult bazaltok kora a hasadék-
völgytõl távolodva nõ (az ábrán C–A irány-
ban). A hátságot haránttörések tagolják, eze-
ken át törnek elõ a Föld hasadéktûzhányói,
például Izlandon a Hekla.

a)

b)

← nemzetközi meteorológiai hálózat
VIII.2.2.

← paradigmák XIX.3.
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33. ábra. Alábukási (szubdukciós)öv
A szárazföldi és óceáni kõzetlemez peremén húzódó
mélytengeri árok (csillag jelöli) üledékanyaga a hegy-
ségképzõdés egyik fõ anyaga. A Benioff-zóna mentén
az alátolódás következtében mély fészkû földrengé-
sek pattannak ki. A szárazföldi lemez szegélyén he-
ves tûzhányó-tevékenység jellemzõ. A vulkánok ki-
ömlõ lávája a mélytengeri ároktól a mélybe tolódó le-
mez felé haladva mind mélyebbrõl származik.



A lemeztektonika elmélete szerint a Föld felsõ szilárd öve, a kõzetburok
nyolc nagyobb és több kisebb kõzetlemezre (litoszféralemezek) tagolódik.
Ezeket a kéreg és a fölsõ köpeny egy része építi, alatta több száz kilométer
vastagságban a földköpeny kis merevségû rétege, a lágy köpeny (aszteno-
szféra) húzódik. Az itt zajló anyagáramlás tartja mozgásban a lemezeket,
melyek egymáshoz képest néhány cm/év sebességgel mozognak. A lemezek
belsõ merev területei általában földrengésektõl mentesek, nyugodtak, a le-
mezhatárokat viszont földrengések, élénk tûzhányó-tevékenység és hegy-
ségképzõ folyamatok jellemzik. A lemezszegélyek általában óceáni hátsá-
gok és mélytengeri árkok mentén húzódnak.
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34. ábra. A nyolc fõ lemez
A Pacifikus-lemez az egyetlen, mely csak óceáni területet foglal magában, a többi szárazföldeket és óceánokat is hordoz. Az amerikai konti-
nenseket az Észak- és Dél-amerikai-lemez foglalja magában. Az Eurázsiai-lemez déli szegélye az Atlasztól a Himalájáig számos mikrole-
mezzel „bonyolított”. Az Afrikai-lemez egyedülálló sajátsága, hogy az Indiai-hátság egyik ága alatta fut, és a kelet-afrikai árokrendszer men-
tén széthasítja azt. Az Indiai-lemez Ausztráliát és a szubkontinenst, a Dekkánt is magában foglalja az Indiai- és Csendes-óceán egy részével
együtt. Délen az Antarktikus-lemez foglal helyet.
A térkép a lemezek mozgási sebességét mutatja, a nyilak az elmozdulások irányát jelzik. A távolodó óceáni lemezek sebessége változó. Fel-
tehetõen azok a lemezek, amelyek nem hordoznak szárazföldet (pl. Nazca- és a Pacifikus-lemez), gyorsabbak. A lemezek mozgási sebessé-
gét ma mûholdas mérésekkel pontosan meg tudják határozni.

← a Föld belsõ övei XXV.6.1.2.

MOZGÓ FÖLDFELSZÍN



6.2.2. Tûzhányók a lemezhatárokon

A lemezszegélyek mentén – elsõsorban az óceánközépi hátságoknál, illetve a
szárazföldi hasadékvölgyeknél – a köpenybõl új, olvadt kõzetanyag jön fel a fel-
színre és nõ hozzá a lemezszegélyekhez. Itt a kõzetlemezek nemcsak távolod-
nak egymástól, de gyarapodnak is. (Ezek az akkréciós szegélyek.) Az óceáni
hátságrendszer néhány tengerszint fölé magasodó területe a vulkánkutatások
ritka paradicsoma. Izlandon közvetlenül megfigyelhetõ az 1-2 km széles óceáni
hasadékvölgy. Itt a hasadékvulkánok egész sora húzódik (Laki), továbbá jel-
lemzõk azok az utóvulkáni folyamatok, melyeket vízgõz, kén- és szénvegyüle-
tek, továbbá halogenidek kiáramlása jelez. A friss, megszilárdult vulkáni kõze-
tek környezetüknél lényegesen melegebbek, ezért a mélybe szivárgó csapadék-
vizet fölforrósítják, melyek a törésvonalak mentén hévforrásként törnek elõ,
vagy idõszakosan (eredeti izlandi nevükön) gejzírként lövellnek a magasba.

Az óceáni hátságok tûzhányóinak magmája közvetlenül a köpenybõl szárma-
zik, lávájuk bazalt. Ez a nagy sûrûségû kiömlési magmás kõzet csak kevés
gázt tartalmaz. Messzire szétterülve lávatakarót vagy széles, lapos, menedé-
kes lejtõjû pajzsvulkánt épít (Hawaii-szigetek). Az ütközõ és egymásra tolódó
kõzetlemez-határszegélyeken sorakozó tûzhányók lávája lényegesen különbö-
zik az óceáni hátságokétól. Magmájuk anyagának döntõ hányada az ütközõ
lemezek olvadékából keletkezik. Az alátolódási sávokban fellépõ súrlódás és
a mélységgel együtt növõ hõmérséklet a kõzetalkotó ásványokat megolvasztja.
Az olvadék egy része a köpenyben lefelé vonszolódik, másik része felfelé tör.
Az ütközéskor egymásnak feszülõ lemezekben keletkezett törések utat nyit-
nak a magmának. A kiömlõ láva gázokban, vízgõzökben gazdag, kisebb sûrû-
ségû, mint a bazalt, nehezebben folyik, meredélyes lejtõjû vulkáni kúpokat
épít. A vulkáni kiömléses andezit vagy riolit kõzetû vulkánok heves robbanás-
sal, nagy gázfelhõvel, sûrû hamuszórással jelzik a mélyben zajló folyamato-
kat. Mivel a lemezek alátolódási sebessége változó, ezek a tûzhányók gyakran
hosszú idõre „elszunnyadnak” – ellentétben az óceáni hátságok vulkánjaival,
melyek többnyire folyamatosan mûködnek.

Ha a fölfelé nyomuló magma nagyobb hányada nem éri el a felszínt, meg-
rekedve lassan kihûl és megszilárdul. Így jön létre a szárazföldi kéreg két
leggyakoribb mélységi magmás kõzete: a gránit és a diorit, és az óceáni kére-
gé, a gabbró. A még izzó magmatömbökbõl az olvadék egy része könnyen be-
hatolhat a környezõ kõzetekbe, azok törései, repedései mentén. Itt magma-
ágakká, telérekké szilárdul. Az ezekben kiváló nemes-, színes- és nehézfé-
mek ásványtársulásai bányászati szempontból különösen fontosak.
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35. ábra.
a) A „Kék Lagúna” geotermikus
hõerõmû Izlandon
b) Lávaalagút Madeira szigetén

A kiömlési kõzetekben a lávacsatornák
mentén képzõdhetnek a lávabarlangok, lá-
vaalagutak.

c) Szolfatára Volcano szigetén

(Lipari-szigetek Olaszország)

A szolfatára a vulkáni utómûködés egyik
fajtája, 90–300 °C hõmérsékleten kén-dio-
xid-, kén-monoxid- és kén-hidrogén-
tartalmú kigõzölgés, melybõl a kõzetek fel-
színén terméskén válhat ki. Nevét a Nápoly
melletti Solfatara tûzhányóról kapta.



6.2.3. Ütközõ lemezek – gyarapodó szárazulatok

Az óceáni hátságok mentén gyarapodó lemezek másutt szükségszerûen
más lemezek felé közelednek és azokkal ütköznek. A szárazföldi és óceáni
vagy két óceáni lemez ütközésekor a lemezek érintkezési felületén feszült-
ség képzõdik, mely közepes vagy mély fészkû földrengést vált ki. A meghaj-
ló és alábukó lemez szegélye fokozatosan beolvad a lágy köpenybe. Ezek az
alábukási övek (szubdukciós lemezszegély). Az alátolódó lemez a mélyten-
geri árokban föltorlódott üledékréteget összezúzza, elnyírja, és a másik le-
mez homlokzatához préseli. A mélybe vonszolt üledékanyag magas víztar-
talma okozza a heves vulkánkitöréseket. Ha két óceáni lemez ütközésénél
történik az alábukás, akkor vulkanikus szigetívek születnek. Amennyiben
a lemez kontinens alá bukik, a fölgyûrt üledékes kõzetvonulattal párhuza-
mosan riolitos, andezites vulkán is épül.

Ha két olyan szárazföldi lemez közeledik egymáshoz, amelyek között
óceáni medence helyezkedik el, idõvel az óceáni medence bezárul, és az
óceáni kéreg fölemésztõdik. A két szárazföldi lemez között fekvõ óceán üle-
déke lesz a hegységképzõdés fõ nyersanyaga. Az ütközés során föllépõ erõk
hatására az üledékek meggyûrõdnek, a szárazföldek pereméhez forrnak,
és azokkal egy szerkezeti egységként hegységgé emelkednek. Ezek a hegy-
láncok zömében üledékes és a mélyben rekedt magmás kõzetekbõl épül-
nek, gyûrõdéses formákban gazdagok.

Bolygónkon jelenleg ilyen hegységképzõ (orogén) területek az Eurázsiai-,
az Afrikai- és az Indiai-lemezek ütközési térségei. A szárazföldi lemezek üt-
közésekor lejátszódó hegységképzõ folyamat egyes szakaszai jól tanulmá-
nyozhatók ezen övön belül. A Földközi-tenger medencéjében az élénk tûz-
hányó tevékenység az Eurázsiai- és az Afrikai-lemez közé ékelõdött kisebb
lemezek alábukásával függ össze. Ettõl északkeletre még ma is kiemelke-
dõben vannak azok a hegyvonulatok, melyek közé az egykori óceánmeden-
cébõl megmaradt kontinens-belsõmedencék ékelõdnek. Ezek a medencék
azt jelzik, hogy a lemezek közeledése megállt, mielõtt a hegyvonulatok kö-
zötti üledékkel föltöltõdött területek bezáródtak volna. Hazánk területe, az
Alpok, a Kárpátok és a Dinári-hegység között elterülõ Pannon-medence
ilyen térség. A XIX–XX. század fordulóján az osztrák–svájci földtani isko-
lák kutatói (Heim, Suess, Argand) az Alpokban, Lóczy Lajos a Himalájában
a kontinensszegélyek mentén jellemzõ hegységképzõ folyamatok roppant
bonyolult formáit (gyûrõdések, takarós áttolódások) írták le, és megsejtet-
ték az ezeket létrehozó erõk nagyságát. A lemeztektonika elmélete e for-
mák bonyolult létrejöttének magyarázatához vezethet el.
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36. ábra. Lóczy Lajos id. (1849–1920)
geológus, geográfus
A zürichi mûegyetemen a kor egyik legneve-
sebb geológusának, Esher von der Linthnek
volt a tanítványa. A nyári terepgyakorlatokon
Lóczy is részt vett az Alpok gyûrõdéses for-
makincsének térképezési munkáiban.
1877–80 között fölkért tagja volt a Széchenyi
Béla által vezetett Ázsia-expedíciónak, mely
bejárta a Himaláját, Tibetet, Jávát, a Jangce
vidékét, a Góbi sivatagot és Észak-Kína
lösszel fedett területeit. Óriási nemzetközi el-
ismerést kapott az utazásról készített beszá-
molója. Földtani szempontból az út legfonto-
sabb eredménye az volt, hogy a Himalája
egyik déli láncán (Szikkimiben) az óidejû
gneisz 25 km széles rétegét harmadkorú üle-
dék takarja. Lóczy fölismerte a Himalája ta-
karóredõs szerkezetét. 1889-tõl a budapesti
tudományegyetemen az egyetemes földrajz
tanára. 1909-ben vette át a Földtani Intézet
vezetését. 1919-ben, a kommunista diktatú-
ra idején hatalomba került néhány tanítványa
„megleckéztette” az idõs Lóczyt, aki lemon-
dott az intézet igazgatásáról. A földrajztudós-
ként is kiváló Teleki Pál Lóczyt vallotta mes-
terének. Lóczy Lajos egyik legnagyobb hatású
mûve: A Balaton környékének geológiai
képzõdményei (1913), melynek címlapképe
látható portréja mellett.

HEGYSÉGKÉPZÕDÉS

← hegységképzõ folyamatok

Dana szerint XXV.4.2.

Wegener szerint XXV.5.2.

← gyûrõdéssel létrejött formák XXV.4.3.

← az izosztázia szerepe XXV.4.1.



6.2.4. Eltolódó lemezszegélyek

A kõzetlemezek egymáshoz képest történõ elmozdulásának harmadik ese-
te, ha vetõvonalak mentén függõleges síkban oldaleltolódás jön létre, ami
mélyen lenyúlik a kõzetlemezbe. Ennek klasszikusnak mondható példája
a Szent András-vetõ, amelynek két oldalán az Észak-amerikai-lemez és a
Pacifikus-lemez húzódik. A lemezek elmozdulását sekély fészkû földrengé-
sek kísérik.

6.2.5. A szárazföldek újjászületése

J. Tuzo Wilson kanadai kutató a szárazulatok és óceánok kialakulását, fej-
lõdését és pusztulását körkörös folyamatként értelmezi. A nevét viselõ cik-
lustan szerint a szárazföldek fölhasadásából óceáni medencék jönnek létre,
melyek bezáródásával a kontinensek újraegyesülnek (lásd: Pangea). A folya-
mat elsõ lépéseként a szárazföldek belsejében repedésvölgyek jönnek létre.
A kiszélesedõ hasadékvölgyek vulkanizmusa nemcsak földarabolja a szá-
razföldet, de egyben építi is az új óceáni medence kéreganyagát. Amint az
óceánfenék anyaga öregszik, úgy lehûl, sûrûsége nõ, és más lemezzel ütköz-
ve alásüllyed a köpenybe. A szárazföldet széthasító hasadékvölgy kialakulá-
sa után kb. 200 millió évvel kezdõdik meg az alábukás, ami fölemészti az
óceáni kérget, és ez a szárazföldek ütközéséhez vezet. Az ütközés nyomóerõi
hegységöveket gyûrnek fel az egykori óceánban fölhalmozott üledékanyag-
ból. Mai tudásunk szerint az Atlanti-óceán területén több ízben óceánok
nyíltak ki és zárultak össze, míg a Csendes-óceán térségében ilyen változá-
sok nem mentek végbe. Ez utóbbi tehát annak az óceánnak az utóda, mely
az össz-szárazföldet (szuperkontinenst) minden újjászületésénél körülveszi.
Feltevések szerint a Föld életének leghosszabb, 500 millió évenként ismétlõ-
dõ körfolyamata ez. A Wilson-ciklustan alapján a kutatók egy része a föld-
történetet újfajta megközelítésben tárgyalja. Ha a lemeztektonikai folyama-
tok hátterében szabályos ciklus áll, különbözõ fázisai nagy léptékû éghajlat-
változásokkal is összefüggésbe hozhatók, melyek a földi élet evolúciós
változásaira is hatással lehetnek. (Például a szárazföldek függõleges irányú
mozgásai, a tenger-elõrenyomulások és -visszahúzódások, a jégkorszakok
kialakulása.) Az elmélet kidolgozói úgy vélik, hogy a Wilson-ciklus alapján
megtalálták a „Föld szívverését”, melynek minden dobbanása megújítja a
Föld geológiáját, éghajlatát és élõvilágát.

6.3. A geodinamika

Az elmúlt évtizedekben látványosan gyarapodik a Föld belsõ fölépítésérõl
és mûködésérõl szóló tudásunk. Egy új mûszaki eljárás, a szeizmikus to-
mográfia a korábbiakhoz képest pontosabb képet ad a belsõ geoszférák-
ról. A tomográfia olyan rétegfelvételezésen alapul, melyben a földrengés-
hullámok sebességváltozásait hely függvényében nagy teljesítményû számí-
tógépes adatföldolgozással végzik. Az így nyert adatok alapján térbeli képet
alkotnak a köpeny anyagáramlási rendszereirõl, és modellezni tudják fel-
tételezett kapcsolatát a földmaggal. Laboratóriumi modellkísérletekben,
nagy nyomáson és magas hõmérsékleten, szilárd és folyékony fázisú anya-
gokat vizsgálnak a kutatók, ebbõl a földköpeny egyes rétegeinek tulajdon-
ságaira következtetnek. A mélységi magmás kõzetek eredetét vizsgáló geo-
kémiai eljárások eddig nem ismert különbségeket tudnak kimutatni, pél-
dául a hátságok és a szigetívek tûzhányóinak kõzetösszetételérõl. Ennek
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← ciklusok Davis szerint XXV.4.5.

← Wegener XXV.5.2.

← Hutton „Föld-masinája” XXV.2.2.

→ a Hold kialakulása XXVIII.1.2.4.

WILSON-CIKLUS

→ jégkorszakok XXIX.4.1.

→ Gaia-elmélet XXVI.4.3.

← képalkotó eljárások az orvostudo-
mányban XXI.5.3.

← modellek a nagy földi légkörzés magya-
rázataira VIII.2.5.2.



alapján derült fény a két vulkáni területet tápláló áramlási rendszer kü-
lönbségére.

Az új fölismerések egy új elmélet körvonalait rajzolják elénk, a geodi-
namikát. Az elmélet a Föld felszínén és belsejében végbemenõ mozgások
kölcsönhatását és a mozgásokat létrehozó erõk természetét kutatja. A geo-
fizikusok föltételezik, hogy a földfelszínen zajló lemezmozgások és a föld-
mag között, a köpenyen keresztül a Föld legnagyobb léptékû agyagáramlá-
si körfolyamatát és energiaáramlási rendszerét fedezték föl.

Már a lemeztektonikai elmélet kidolgozásakor föltûnt egyes kutatóknak,
hogy számos tûzhányó a kõzetlemezek határterületétõl távol fekszik.
(A Hawai-szigetektõl például 5000 km-re húzódik az óceáni hátság.)
A szakirodalom forró pontoknak nevezi e területeket. W. Jason Morgan
(1971) magyarázta elsõk között a hátságoktól független köpenyanyag-fel-
áramlási helyek létrejöttét. Morgan úgy véli, hogy a köpeny nagyobb mély-
ségû tartományából oszlophoz hasonlító alakban áramlás indul, ami meg-
olvasztja a kõzetlemez alsó határát, és a felszínre érve bazaltos vulkáni szi-
getsort épít. Mivel a köpeny mélyebb rétegében akár 100-szor nagyobb az
anyag viszkozitása, mint a kõzetburok alatt, e feláramlási hely idõben és
térben állandó képzõdmény.

A lemeztektonika egyik fõ megállapítása, hogy az óceáni hátságok men-
tén létrejött óceáni kõzetlemez a mélytengeri ároknál visszakerül a mag-
mába. Érdekes különbséget találtak a kutatók az alábukási övek között at-
tól függõen, hogy milyen idõs az alábukó óceáni lemez, ennek megfelelõen
milyen hõfokú és sûrûségû. Ha az óceáni lemez 30 millió évnél idõsebb, ak-
kor már eléggé lehûlt, és környezeténél nagyobb sûrûségû. Ilyenkor a le-
mez az ütközés következtében könnyen meghajlik, alábukása és süllyedé-
se gyorsan lezajlik. (Szinte hátragördül az ütközés helyétõl.)

Benioff kutatásai azt mutatták, hogy a földrengések hipocentumai 680 km
mélységig kirajzolják a lágyköpenybe (asztenoszférába) nyomuló lemeznyel-
vet. Úgy találták, hogy ennek hossza legfeljebb 1200 km. Az alátolódás se-
bességének és idõtartamának ismeretében izgalmas kérdéssel kerültek
szembe a kutatók. Ha az alátolódás 4-8 cm/év sebességgel folyik, 100 millió
év alatt 4000-8000 km hosszú alábukó lemez került a köpenybe. A számítá-
sok szerint a hideg litoszféralemez beolvadása ennyi idõ alatt nem történhet
meg. Ugyanis az alábukó hideg és rideg lemez felmelegedéséhez ennél jóval
több idõre van szükség. Hová lesz több ezer kilométer hosszú óceáni kõzet-
lemez? A szeizmikus tomográfia mérései több helyütt megmutatták e leme-
zek tartózkodási helyét. A Japán-szigetek környékén készült szelvények egy-
értelmûen igazolták az elméleti számítást, az alábukó lemez sokáig és nagy
mélységig megõrzi merevségét, egészen az alsó és felsõ köpeny határáig, ahol
vízszintesen szétterülve nyúlik el. Más csendes-óceáni területeken készült
szeizmikus tomográfiai képek szerint egészen az alsó köpenyig képes leha-
tolni az óceáni kõzetlemez. Az óceáni árkoknál alábukó lemez végállomása,
temetõje tehát jóval mélyebben húzódik, mint ahogy a lemeztektonika elmé-
lete alapján korábban gondoltuk.

A geodinamika elmélete a kõzetburok és a mag között zajló anyagáramlás
felszálló ágáról is alkotott képet. A kutatók azt vették alapul, hogy a Földön
3 milliárd éve a köpenyáramlások tartják mozgásban a kõzetlemezeket. Az
ehhez szükséges energiát alapvetõen a vasmagban lévõ õsi hõmennyiség szol-
gáltatja. A külsõ magban zajló erõteljes áramlások miatt az alsó köpeny me-
legszik, a kõzetburokkal érintkezõ fölsõ felületén hûl. Jelen ismereteink sze-
rint a köpenyben a mag kétféle áramlást tart fenn, melyekrõl a szeizmikus to-
mográfiával elég pontos képet sikerült kapni. Az egyik a külsõ mag felületérõl
indul, és a felsõ köpenyben (660 km mélységben) terül szét. Alakja miatt óriás
magmagomba (szuperfölboltozódás) nevet kapta. A Föld két szemben fekvõ,
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→ biogeokémiai ciklusok XXVI.4.1.

← a napenergia útja

FORRÓ PONTOK

← viszkozitás IX.4.2.1.

MÉLYTENGERI ÁROK

SZEIZMIKUS TOMOGRÁFIA

← a Naprendszer kialakulása XVIII.3.2.;

→ XXVIII.1.3.

→ konvekciós áramlás XXX.1.4.

ÓRIÁS MAGMAGOMBÁK



antipodiális területén (Afrika délnyugati része és a Csendes-óceán közepe
alatt) figyelték meg a kutatók ezek kialakulását. Föltételezések szerint ezek a
10 ezer km kiterjedésû óriás magmagombák a földbelsõ régi és állandó helyû
képzõdményei. E két óriás magmagomba anyaga a felsõ köpenybõl induló vé-
kony magmaoszlopok formájában tud fölemelkedni, a földkérget átolvasztva
a felszínen vulkánokat épít. A másik típusú föláramlás közvetlenül a külsõ
mag felületével áll kapcsolatban, ezek a Csendes-óceán forró foltjai, ilyenek
például a Hawai-szigetek tûzhányói. (Ezek kõzeteinek ásványösszetétele ezért
különbözik az óceáni hátságok vulkánjaitól.)

A XVIII. századig sokféle érdeklõdésbõl és indíttatásból (természettudós-
ok, földmérõk, bányászok, orvosok, alkimisták, utazók) születtek tapasz-
talatok és ismeretek a földkéreg alkotóinak anyagi tulajdonságairól és tér-
beliségérõl. Steno nyomán a kõzetek rétegrendje és fosszíliái a kialakulás –
tengervízbõl való kiválás –, az idõbeliség dokumentumai lettek.

A XVIII–XIX. század fordulóján megfogalmazódtak a geológia fõ tárgykö-
rei, alapfogalmai, terepkutatási módszerei. Werner alkotta meg elsõként a
teljes földfelszín kialakulását magába foglaló elméletet a kõzetrétegek
rendje alapján. Hutton a külsõ és belsõ erõk hatása alapján a kõzetek máig
zajló átalakulásának ciklusáról beszélt, mely visszatérõ hatások megsem-
misítik a földtani kezdet nyomait. Lyell az állandó és folyamatos földtani
változások hirdetésével általánosan elfogadottá tette, hogy a Föld múltja in-
duktív módszerekkel is kutatható. Smith a kövületeket az egyes földtani
korok indikátoraiként értelmezte, Cuvier tudományos rendszerüket alkot-
ta meg. A XIX. században intézményesült geológia a kibontakozó nemzet-
közi kapcsolatok révén tudományosan elfogadottá vált, gazdaságtörténeti
összefüggések miatt tekintélyre (és anyagi támogatásra) tett szert.
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KÉREG C

B

A

E

D

ALSÓ
KÖPENY

KÜLSÕ MAG

BELSÕ MAG

Summa

37. ábra. A Föld keresztmetszete – az
új geodinamikai modell vázlata
(Horváth Ferenc nyomán)
Az alábukó kõzetlemezek (A) néhol a fölsõ
köpenyben maradnak. Az óceánközépi hát-
ságok (B) anyaga is a fölsõ köpenybõl táp-
lálkozik (szaggatott nyilak).
A kõzetlemezek anyaga más helyeken egé-
szen a külsõ mag határáig süllyed (C), a
„szuperfeláramlási területeken” (D és E) pe-
dig innen tör a felszínre. A csillagok a
magmagombákból a felszínre jutó tûzhá-
nyókat jelölik.



A zsugorodó és táguló földmodellek megfogalmazása szorosan össze-
kapcsolódott a kor fizikai világképével, melyek nagy hatású próbálkozások
voltak egy átfogó földtani paradigma fölállításához. Wegener kontinensván-
dorlás-elmélete után fél évszázaddal új mozgóföldfelszín-modell született.
Ennek föltétele volt a litoszféra lemezeinek fölismerése és a mozgásukhoz
kapcsolódó geológiai folyamatok, magyarázata. Ebben a földrengéshullá-
mok tanulmányozása játszotta a fõ szerepet. A lemeztektonika-elmélet egy-
séges keretben és összefüggéseiben értelmezi a szárazulatok, óceánok,
hegyláncok kialakulását, a földrengéseket és a vulkáni jelenségeket, továb-
bá a kõzetek földi léptékû egymásba alakulását, ciklusait.
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Kérdések, problémák

1. Mutassa be, mi a különbség az Izland kialakulását magyarázó wegeneri elgondolás és a lemeztektonika magya-
rázata között!

2. A meteorológiai megfigyelõ és elõrejelzõ hálózat jóval korábban alakult ki, mint a földrengéseket kutató hason-
ló nemzetközi szervezet. Mi lehetett a késés oka?

3. A hazai idõjárási megfigyelések és földrengésészlelések egyik legnevesebb hazai kutatója Réthly Antal volt.
Munkái alapján tudjuk, hogy a rendkívüli természeti változásokat az állatok furcsa viselkedése elõre jelezheti.
Gyûjtsön adatokat ilyen jelenségekre! Mi magyarázhatja e tapasztalatokat?

4. „Nem találjuk a kezdet nyomait s nem látjuk a vég lehetõségét” – vallotta Hutton. A földfelszín mely területeire
érvényes Hutton nézete a lemeztektonika szerint is?

5. Werner szerint a hegyek legidõsebb kõzetei gránitból, gneiszbõl, agyagpalából állnak. A kontinensek mely ré-
szeire helytálló e megállapítás?

6. Kircher úgy vélte, a Központi Tûz ereje tartja mozgásban a Föld mélyében az anyagok áramát. A geofizikai föld-
modell alapján mennyiben helytálló ez a metafora?

7. Milyen közös vonásokat találhatunk Steno és Smith módszerében?

8. Lyell és Cuvier nemcsak kortársak voltak, hanem személyes kapcsolatban is álltak egymással, noha szemléle-
tük gyökeresen eltért. Egy képzelt párbeszédben vagy levélváltásban vitassák meg egy árvíz pusztító hatásának
módját a felszínre és az élõvilágra!

9. Wegener elméletének sorsa nem egyedülálló a tudománytörténetben. Keressen példát más olyan elméletekre
is, melyek tudományos igazolását és elfogadását a szerzõ már nem érhette meg!
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XXVI. EGYÜTTÉLÉS
(Szünbiológia, ökológia)



LUCIFER

De látál, úgye, mint tudós, egyéb
Sok furcsaság közt oly bélférget is,
Mely vércsében s macskában bír csak élni,
S kifejlõdése elsõ korszakát
Mégis csak az egérben töltheti.
Sem egy, sem más egér nincs kitûzve
Érezni macska-, vércse-körmöket,
S mely óvatos, ki is kerülheti,
Mint agg múlván ki házias körében.
De renditetlen törvény õrködik,
Hogy annyi jusson mégis ellenének,
Amennyi kell, hogy ezredek után
Még a puhány is éljen a világon. –

Madách Imre: Az ember tragédiája. Tizenötödik szín

Az USA elnöke 1854-ben ajánlatot tett a sziú indiánok fõnökének területük megvételére, cserébe egy rezervá-
tumért. Seattle fõnök így válaszolt:

„Hogyan vásárolhatja meg vagy adhatja el valaki az eget és a föld melegét? Ez a gondolat furcsa számunkra. Ha
nem mi vagyunk a levegõ frissességének és a víz hûségének birtokosai, hogyan vásárolhatják meg mások ezeket?

(...) Egymás részei vagyunk. Az illatos virágok a leánytestvéreink. A szarvas, a ló, a fenséges sólyom mind-mind
a mi testvéreink. A sziklahasadékok, a rétek nektárnedve, a csikók és az emberi test melege – mind egyazon csa-
ládhoz tartoznak. A földhöz tartozunk, s a föld hozzánk tartozik. Tehát, amikor a washingtoni Nagy Fehér Fõnök
üzenetet küld, hogy meg szeretné vásárolni a földünket, nagyon sokat kér tõlünk. (...)

Tudjuk nagyon jól, hogy a fehér ember nem érti a mi útjainkat. Számára egy darab föld ugyanolyan, mint a má-
sik, mert idegen õ, aki az éj leple alatt jön, és elrabol a földtõl mindent, aminek csak a szükségét érzi. Így a föld
nem testvére, hanem ellensége, s mihelyt leigázta és kizsákmányolta azt, odébbáll, maga mögött hagyva elõdei sír-
ját. (...) Saját édesanyját, a földet, és édestestvérét, az eget, úgy kezeli, mint megvásárolható dolgokat, mint a juho-
kat vagy a csillogó-villogó ékszereket. (...)

Meggyõzõdésünk, hogy nem az ember a tulajdonosa a földnek, hanem fordítva. Számunkra ez világos. A csalá-
dot összetartó vérhez hasonlóan minden dolog összetartozik. A Föld sorsa ezért a Föld fiainak sorsa is. Nem az
ember szõtte az Élet hálóját, õ csak egy szála annak. Bármit cselekszik a hálóval, saját magával cselekszi azt. Még
a fehér ember sem lehet kivétel a közös sors alól.

Egy dologgal tisztában vagyunk, amire egy napon a fehér ember is rádöbben majd: a mi Istenünk és az õ Istenük
egy és ugyanaz az Isten. Hihetik, hogy õk birtokolják Istent, mint ahogy a mi földünket is birtokolni akarják, ám ez
lehetetlen. Õ az ember Istene, aki ugyanolyan kegyes a vörös, mint a fehér emberhez. Számára a föld nagyon érté-
kes, ezért a földet bántalmazni ugyanaz, mint teremtõjét megvetni.”

Részlet Seattle nagyfõnök levelébõl (Kagylókürt, 1990. Rácz Géza fordítása)

Fenyõerdõ

Az ökológia társas létként és szervezõdésként mutatja be az életet. „A környezetvédõ az erdõt egésznek,
Gestaltnak tapasztalja, és amikor az erdõ szívérõl beszél, ezen nem a mértani közepét érti.” (Arne Naess)



1. Az ökológia

1.1. Szervezettség és harmónia

Õsi fölismerés, hogy a világ egésze rendezett, görögül kozmosz. Igaz ez a nagyvi-
lágra (makrokozmosz) és az élõlények belsõ világára, mikrokozmoszára is. Ha
e két rend egymásnak megfelel, a kicsi a nagynak mintegy tükörképe, akkor
kint is, bent is összhang, harmónia uralkodik. A harmónia fogalma a mûvésze-
tekben és a matematikában is fontos szerepet játszott. Az orvosok az egészséget
tartották a szervezet harmonikus állapotának, amit ma a homeosztázis fogal-
mával értelmezünk. A Cuvier által fölismert korrelációtan is többszörös har-
mónián alapul: a szervek összhangja hozza létre a szervezetet, a szervezet és a
környezet harmóniája pedig az élõlény életképességének feltétele. Humboldt fi-
gyelmét is az összhang kötötte le, csakhogy õ ezt az élõvilág olyan nagy egységei-
ben ismerte föl, mint a trópusi esõerdõk, a magashegységek vagy a szavannák.
Ezekben az egységekben (melyeket õ formációknak nevezett) fajok ezrei élnek
együtt, egymásra utalva. A XVIII. századtól kezdve e kapcsolatok leírására az
ökonómia (gazdaságtan) adott mintát. Oikosz görögül házat, környezetet, (ház-
táji) gazdaságot jelent. A gazdaságot az emberek szervezett közössége hozza
létre, hasonlóképpen képzelhetõ el az élõlények közössége is: minden fajnak
megvan benne a maga szerepe. Így látta ezt például Linné is, aki 1749-ben meg-
jelent mûvében, A természet ökonómiájában az egyes fajok kölcsönös függésé-
rõl ír, Istent pedig mint Legfõbb Ökonómust ábrázolja, aki az élõlényeket és a
holt természetet összekapcsoló hatalmas hálózatot tervezte és mûködteti. Bár
az ember kiemelt helyzetû, õ is csak egy szem az élõk láncolatában, ahol az
„alacsonyabb rendû” lényeknek is fontos szerepük van. „Bár a földigiliszta lát-
szatra nem több kicsiny és jelentéktelen szemnél a természet láncában, mégis,
ha eltûnne, tátongó szakadékot hagyna maga után” – írja Gilbert White angli-
kán lelkész 1789-ben megjelent könyvében.

Az élõlények tartós együttmûködése sajátos arculatot ad a tájnak, amit a fi-
gyelmes szemlélõk régóta észrevettek és el is neveztek. A „nádas”, „hínár”,
„láp”, „fenyves” vagy „szikes puszta” szavak ilyen egységekre utalnak. Hum-
boldt követõi kezdték el az élõvilág ezen egyed fölötti szervezõdési szintjeit
egységes elvek szerint elnevezni, jellemezni és fennmaradásuk feltételeit magya-
rázni. A „természet ökonómiája” metaforát 1866-ban a német Haeckel váltotta
fel az ökológia szóval, mely hamarosan elterjedt, és a XX. századra már új,
önálló tudományágat jelölt. Jelentését magyarul legjobban az „együttéléstan”
szó tükrözi. Az ökológia eszerint az élõlények együtt létezésének módjait és
feltételeit az egyed feletti szervezõdési szinteken kutató tudomány.
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← Makro- és mikrokozmosz V.7.3.

← Hippokratész az egészségrõl III.3–4.

← homeosztázis XVIII.1.3.

← korrelációk X.5.1.

← zonális biomok VIII.5.

→ alternatív gazdaságtan XXVI.5.3.

→ ökológia és ökonómia XXVI.6.2.;
XXX.3.

„A TERMÉSZET ÖKONÓMIÁJA”

→ Elton a niche-rõl XXVI.1.5.

→ táplákozási hálózat XXVI.4.1.3.

EGYED FÖLÖTTI SZERVEZÕDÉS

ÖKOLÓGIA

1. ábra. Az élõvilág fontosabb, egyed
fölötti szervezõdési szintjeinek
áttekintése
A szintek mellett azon fejezetek száma lát-
ható, ahol bõvebben olvashatunk róluk.
*Az egyed tulajdonságairól több fejezet szól,
szervezõdésének módját legrészletesebben
a XVIII. fejezet tárgyalja.
Az egyed alatti szervezõdési szintekrõl a
X.1.2–3. és a XIII.4. fejezetek adnak átte-
kintést. A szintek kapcsolatait a XX.3.4. fe-
jezet elemzi.

BIOSZFÉRA/GAIA XXVI.4.3.

BIOM (pl. lomberdõ) VIII.5.

XXVI.2.3–4.FORMÁCIÓ (CSOPORT) (pl. tölgyerdõk)

TÁRSULÁS (pl. gyertyános–tölgyes) XXVI.2.3.; 3.3.

XXVI.2.2.; 3.1.POPULÁCIÓ (pl. kocsányos tölgyek
egy erdõben)

EGYED (egy kocsányos tölgyfa)*



1.2. A korlátozottság

Miközben Humboldt és az õt követõ természetbúvárok a „nagy egész” felõl
közelítettek, a kutatók másik csoportja az egyes fajok környezeti igényeit,
tulajdonságait hasonlította össze. A földmûvelõk régóta tudták, hogy a ter-
mesztett növények más-más talajon és éghajlaton nõnek és teremnek jól.
Fordítva is igaz: ugyanaz a földterület az egyik növénynek megfelelhet, a
másik csak sínylõdik rajta. A pillangósvirágúak (lucerna, bab) például
nem igényelnek nitrogéntartalmú trágyát, a tökfélék viszont meghálálják a
szerves tápanyagban gazdag talajt. A tapasztalatokat a XVIII. század végére
már elméleti munkákban, írott formában is összegezték. Fontos fölismeré-
sek köthetõk Pethe Ferenc nevéhez.

„Ha valamelyik fõldben egynehány esztendõ alatt mindenkor
ugyanazon plántát termesztik: végre úgy elhúza az a fõldet, hogy
ugyanazon plántanem többé rajta nem terem. ...Ellenben, más ollyan
plánta, mely az elsoványodott fõldbõl keveset kíván, ugyanazon fõldön
könnyen nevekedik.”

„A most mondottakból következhetik az, hogy a plánta matérialiter is,
de igen tekergõs úton, és finom metamorphosison veszen magához föld-
részeket nevekedése közben, mint tápláló eledeleket. … Abból, hogy a
plántáknak eggyik neme nem teremhet többé ott meg, a hol egy darabig
bujálkodott, … egy másik nemü plánta pedig ugyanott jól él, nem követ-
kezik, hogy tehát abból a fõldbõl ez vagy ama fõldnem elfogyott volna,
... hanem inkább azt lehet kihozni, s a pallérozott mezei gazda úgy is ítél,
hogy a többi és hathatósabb plántanevelõ eledelek fogytak meg annyira,
… hogy az ollyan nagy belü plántának eleget nem tehetnek; és hogy az
az ott még megteremhetõ plánta jóval kevesebb és talán némely részben
másformább, rend szerént durvább eledelekkel él mint amaz.”

Pethe Ferenc: Pallérozott mezei gazdaság

Az egyes fajok pontos igényeit tervszerûen végzett élettani kísérletekkel
tudták földeríteni. E kísérletek eredményeként számszerûen is jellemez-
hették azt, hogy az egyes fajok mit tûrnek, mit igényelnek, mit kedvelnek,
és ebbõl következtettek arra, hogy milyen környezet a megfelelõ számukra.
Justus von Liebig német vegyész vízkultúrás kísérleteivel keresett választ a
kérdésre. Õ azt kutatta, hogy milyen sóösszetétel az ideális a növények nö-
vekedése szempontjából. Kísérletsorozatában a talajban föllelhetõ egyes
ionokat elõbb külön-külön, majd különféle koncentrációkban és kombiná-
ciókban együttesen juttatta a tápoldatba, s figyelte a hatást, például a nö-

vény növekedési ütemét. Eredményeit a mini-
mumelvben (Liebig-törvény) foglalta össze.
Eszerint a növény csak a legkisebb koncentrá-
cióban jelen lévõ ion arányában képes haszno-
sítani az összes többit.
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MINIMUMELV

← Humboldt fölismerése VIII.5.1.

→ a különbség oka XXVI.4.2.3.

2. ábra. Pethe Ferenc (1763–1832)
Elszegényedett szíjgyártó-földmûves család-
ban született 1763-ban Büdszentmihályon
(ma Tiszavasvári). 18 évesen került a Debre-
ceni Református Kollégiumba, ahol a kor
egyik legnevesebb kémikusa, Hatvani István
(1718–1786) is tanította. A kollégium támo-
gatásával 1788-tól négy évig az utrechti egye-
tem hallgatója, majd újabb négy év alatt be-
járta Európát, nyelveket tanult, és behatóan
tanulmányozta az egyes országok mezõgaz-
daságát. Sokféle módon és területen tevé-
kenykedett a honi mezõgazdaság állapotá-
nak javításán. A keszthelyi Georgikon taná-
raként a hazai felsõoktatás történetében
elsõként magyar nyelven tartotta elõadásait.
Szakírói munkásságának legjelesebb darab-
ja 1805–14 között megjelent háromkötetes
Pallérozott mezei gazdaság címû könyve,
mely Nagyváthy János 1791-ben kiadott
A szorgalmatos Mezei Gazda után a máso-
dik magyar nyelvû mezõgazdasági szak-
könyv.

3. ábra. Justus von Liebig (1803–1873) német
vegyész
A XIX. századi szerves kémia nagy alakja, akinek
giesseni laboratóriumában világhírû oktatás folyt. A ké-
mia gyakorlati alkalmazásának igénye vezette a mezõgaz-
dasági kémia (agrokémia) felé. A talajból kivont táp-
anyagok pótlása – a mûtrágyázás – leghatékonyabb mód-
jának kutatása közben ismerte föl a minimumelv
általános érvényét. Ezzel kapcsolatot teremtett a kémia,
az élettan és az ökológia tudományai között.



A Liebig-törvényt a késõbbi eredmények alapján módosították. Kiderült,
hogy nemcsak a legkisebb koncentráció szabhatja meg a növekedés üte-
mét, hanem a túlságosan nagy is, ez gyakran mérgezési tüneteket okoz. Be-
bizonyosodott az is, hogy a törvény nemcsak növényekre, hanem minden
élõlényre érvényes, és nem csupán táplálékuk összetételére igaz, hanem a
legkülönbözõbb mérhetõ környezeti hatásokra (például a napfény erõssé-
gére, a hõmérsékletre) is. Mindig az optimálistól leginkább eltérõ környe-
zeti tényezõ az, ami az összes többi fölhasználhatóságát korlátozza (li-
mitálja). Ez az általános Liebig-elv.
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ÁLTALÁNOS LIEBIG-ELV
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4. ábra. Liebig hordóhasonlata
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5. ábra
a) Egy növény levelének fotoszintézise a levegõ szén-dioxid-tartalmának függvényében, kevés fényben (5000 lux) és erõs megvilágítás-
ban (20 000 lux).
b) Egy forrásmoha faj fotoszintézisének mértéke különbözõ KHCO3-koncentrációk mellett a fényerõsség függvényében
Vízinövények esetében a szén-dioxid-koncentráció helyett az abból keletkezõ oldott HCO3 -ionok koncentrációjával jellemezhetõ a szervet-
len szénforrás hozzáférhetõsége.

a) b)



1.3. Az ökológiai környezet

A Liebig-elv ismeretében új értelmet nyert a környezet fogalma. Eszerint
azon tényezõket mondhatjuk a környezet elemeinek, amelyek ténylegesen
befolyásolják az adott élõlény életmûködéseit. Ezek a korlátozó (limitáló)
tényezõk. A szén-dioxid koncentrációja például megszabja a fotoszintézis
hatékonyságát, a növények számára ezért a szén-dioxid koncentrációja
egyike a környezeti tényezõknek. A nitrogéngáz koncentrációja viszont
nem befolyásolja a fotoszintézis intenzitását, ezért a nitrogéngáz a (nitro-
gén megkötésére nem képes) növény számára nem környezeti tényezõ. Az
ökológiai környezet eleme minden olyan tényezõ, amely az ökológiai
rendszerek (például populációk) térbeli és idõbeli elterjedését befolyá-
solja, korlátozza.

Mivel minden faj igényei sajátosak, környezetük is sajátos: annyiféle
környezet van, ahányféle faj. Ugyanaz a helyszín – például egy erdõ mélye –
egészen más környezet a benne élõ csalánnak, mint egy õznek vagy mint
egy kullancsnak. Az élõlény és az ökológiai környezet között eszerint köl-
csönösségi viszony van. A környezet szabja meg, hogy milyen élõlény élhet
benne, magát a környezetet viszont az adott élõlény tulajdonságai alapján
értelmezhetjük.

Az élõlény és környezete közti kapcsolatot az élõlény szempontjából a
tûrõképesség (tolerancia) jelzi. A tûrõképességtõl függ, hogy az élõlény
mit érzékel, mit élvez s mit tûr el a világból. Számszerûen tûrõképességi
(tolerancia-) görbékkel jellemzik. Egy-egy tûrõképességi görbe azt fejezi ki,
hogy a faj mennyire „érzi jól magát” egyetlen környezeti tényezõ különbözõ
értékeinél. A legkedvezõbb értéktartományt ökológiai optimumnak neve-
zik, a fölsõ és alsó határérték a maximum és a minimum.

1.4. Az ökológiai jelzés (indikáció)

A tûrõképességi görbe szélessége azzal a tartománnyal, „játéktérrel”
függ össze, amelyet az élõlény genetikai fölépítése az adott tényezõvel
szemben megenged. Ha e tér kicsi (a görbe határozott csúcsot mutat, a
minimum és a maximum értékei egymáshoz közel esnek), akkor a faj az
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ÖKOLÓGIAI KÖRNYEZET

← fotoszintézis X.3.1.1.; XIII.2.

→ a nitrogén körforgása XXVI.4.2.3.

EGY HELYSZÍN – SOKFÉLE
KÖRNYEZET

→ a Föld és az ember XXX.3.

TOLERANCIAGÖRBE

6. ábra. Jellegzetes hõmérséklettûrõ
képességi görbék

a külsõ hõmérséklet szempontjából
szûk tûrésû faj
hõmérséklet szempontjából tág(abb)
tûrésû faj

← vitaminok XIII.4.1.
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adott tényezõ változásaira érzékeny. A tûrõképességi görbe szélessége
szerint beszélhetünk az adott tényezõ szempontjából szûkebb és tágabb
tûrésû fajokról. A szûkebb tûrésû fajok jelenlétükkel vagy hiányukkal
pontosabban, a tágabb tûrésûek kevésbé pontosan jelzik egy környezeti
tényezõ tartományát. Ezért – ha ismerjük a faj igényeit – jelzõ (indiká-
tor) szervezetnek tekinthetjük õket. Az indikátor szervezetek viselkedé-
sükkel, például megjelenésükkel, eltûnésükkel, növekedésük ütemével, vi-
rágzásukkal jeleznek (indikálnak) valamit. Hogy mit, arra a megfejtõnek,
az embernek kell rájönnie. A folyamat egy rejtjeles üzenet megfejtéséhez
hasonlítható. A szöveget ismeretlen nyelven írták. A tintafoltok (mintáza-
tok) puszta megfigyelése nem vezet eredményre, ám ha a formákban betû-
ket, szavakat látunk, azaz jelentésüket keressük, eljuthatunk a megfejtés-
hez. A hasonlatban a betûk, a szavak az indikátorok, fölismerésük az indi-
káció, a szöveg jelentése pedig az indikandum.

Az ökológiai jelzést a valóságban nemcsak egy faj adja, hanem fajok cso-
portjai, az életközösségek egésze. Ilyen jelzéseket észlelünk például, ami-
kor a következõ megállapításokat tesszük: „Ez a szántóföld elgyomoso-
dott” vagy: „Ebben az évben sok a járvány”.

Az indikáció jelenségét minden tudományág fölhasználja, amikor az oko-
zatból, a tapasztalt jelenségbõl az okokra következtet. Így például az emberi
szervezetben a láz jelezheti a betegséget, a gyakori földrengések jelzik a kõ-
zetlemezek mozgását. Minden tudományág, így az ökológia is sajátos, szû-
kebb értelemben használja az indikáció fogalmát. Az ökológia azokkal a jel-
zésekkel foglalkozik, melyek az élõvilág egyed fölötti szervezõdési szintjeit
magyarázzák. Az ökológia tehát az élõvilág térbeli és idõbeli mintázatait
vizsgálja, s ezt igyekszik visszavezetni a környezeti tényezõk eloszlására
(mint okra). Az indikáció és az ökológiai környezet fogalmának pontos meg-
adása és ezzel az ökológia tárgyának elméleti körülhatárolása fõként
Juhász-Nagy Pál érdeme.

Az ökológiai indikáció jelenségét használják föl az ökológiai mutatók
alkalmazásakor. Ezek a terepen végzett megfigyelések szerint legfontosabb
környezeti tényezõk kedvezõ értékeit mutatják egy-egy dimenzió nélküli
szám formájában. Minden élõhely jellemezhetõ az ott élõ fajok ökológiai
mutatóival (például átlagolva azokat). Az is megadható, hogy egy adott faj
mely élõhelyen fordulhat elõ, és hol kizárt a megjelenése. Ha pedig egy terü-
leten figyelemmel kísérjük a fajok elõfordulását, a változásokból következ-
tethetünk arra, hogy mely környezeti tényezõ módosulása okozta a kü-
lönbséget.
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→ tõzeglápok növényei XXVI.3.3.4.

INDIKÁCIÓ

← a kémiában XI.4.3.5.

← Polányi az értelemadásról XIX.2.4.

→ az információ jelentése XXX.2.

→ mi a járványok oka? (Malthus)
XXVI.3.1.2.

→ járványok a történelemben XXIX.5.1.2.

INDIKANDUM
láthatatlan okok:

környezeti tényezõk
és a fajok tûrõképessége

INDIKÁCIÓ
látható következmények:

térbeli és idõbeli
mintázatok

MEGFIGYELÉS, KÍSÉRLET
a természetnek föltett kérdés

a természet által adott
megfejtendõ válasz („rejtvény”)

MAGYARÁZAT
következtetés az okokra (ökológia)

7. ábra. Juhász-Nagy Pál (JNP)
(1935–1993) ökológus, matematikus,
tudományfilozófus
A Debreceni Református Kollégiumban ta-
nult, ahol nagy hatással volt rá Soó Rezsõ, a
hazai növénytársulástan (cönológia) megha-
tározó egyénisége, valamint Rényi Alfréd ma-
tematikus, a valószínûség- és információel-

mélet nemzetközi hírû kutatója. JNP saját munkásságában e két, akkor még élesen elkülönülõ terület összekapcsolását valósította meg. Elõbb
Debrecenben, majd Budapesten, az ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszékén tanított. Számos könyve éppúgy szól az elméleti és kuta-
tóbiológusoknak, mint a kérdés iránt érdeklõdõ „laikusoknak”. Átfogó mûveltsége és szellemi bátorsága miatt a XX. század kiemelkedõ és
szemléletformáló biológusa, polihisztora lett.
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8. ábra. Néhány ökológiai mutató
jelölése és értékei egy konkrét faj, a
kapcsos korpafû példáján (Zólyomi
Bálint, Soó Rezsõ és Németh Ferenc
alapján)
A W a vízigényt jelöli, az R a talaj kémhatását
(pH-ját), az N a növény nitrogénigényét, illetve
a talaj nitrogéntartalmát, ahol a növény elõ-
fordul. Z a növény zavarástûrése (degradá-
ciótûrése), természetes vagy emberi eredetû
zavarásokkal szembeni tûrõképesség.

Egy kirándulás során följegyzett fajok listája és ökológiai mutatói

A fajok ökológiai mutatói, illetve ezek átlagértékei jól jellemzik a termõhely ökológiai tulajdonságait is. Egy valóságos felmérésben termé-
szetesen ennél jóval több fajt kell figyelembe venni.

Fajok neve W R N Z Folyóparti erdõ Gyöngyvirágos
tölgyes

Szeméttelep Szikes puszta

Fehér fûz 9 4 3 4 +

Fekete nyár 7 4 3 4 +

Nagy csalán 5 4 4 4 + +

Süntök 8 4 3 4 +

Foltos bürök 5 3 5 5 +

Fekete bodza 5 3 5 5 + +

Parlagfû 5 4 3 5 +

Fecskefû 4 5 4 5 +

Fekete üröm 4 0 3 5 +

Kocsányos tölgy 6 0 2 3 +

Gyöngyvirág 4 3 2 3 +

Enyves zsálya 6 4 3 3 +

Bogláros szellõrózsa 6 4 4 3 +

Kamilla 4 5 0 4 +

Sóvirág 2 5 1 3 +

Pozsgás zsázsa 2 5 1 3 +

Bárányparéj 2 5 1 3 +

W ÁTLAG 6,8 5,5 4,7 2,5

R ÁTLAG 3,8 3,6 3,8 5,0

N ÁTLAG 3,4 2,8 4,0 1,0

Z ÁTLAG 3,8 3,0 4,8 3,3



Minden élõlény korlátozott alkalmazkodóképességû, ezért anyag és
energia szempontjából környezetére utalt. A külsõ tényezõk közül az
optimálistól legjobban eltérõ az, amelyik az összes többi felhasználható-
ságát korlátozza, limitálja (általános minimumelv, Liebig-törvény).

Az ökológiai környezet eleme minden olyan tényezõ, amely korlátoz
vagy korlátozhat.

Minden fajnak sajátos, csak rá jellemzõ környezete van. Ez az adott
faj genetikai fölépítésétõl s ebbõl adódó tûrõképességétõl függ. A valami-
lyen szempontból szûk tûrésû (kis toleranciájú) fajt indikátornak (kör-
nyezetjelzõnek) szokták nevezni. Valójában minden élõlény és a
szünbiológia minden jelensége jelez (indikál) valamit: egy vagy több kör-
nyezeti tényezõt. Az ökológia e kapcsolatokat igyekszik föltárni.

Kérdések, problémák
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Summa

1. „A természet nem mond ki semmit, nem rejt el semmit, hanem jelez” – tanította Hérakleitosz. Mit jelent ez a
mondás a biológiai indikáció esetében?

2. Az „indikációelv” legáltalánosabb megfogalmazásában már filozófiai axióma. Eszerint: minden, ami van, az
hat, és csak az van, ami hat. Mi az, amiben eltér ettõl a filozófiai megállapítástól az indikáció ökológiai elve?

3. Mi a kapcsolat a hiánybetegségek (például skorbut, angolkór) és a Leibig-törvény között? Jól magyarázza-e a
hordóhasonlat a hiánybetegség tüneteit is?

4. Az 5. ábra fotoszintézis-görbéi úgynevezett „telítési görbék”, azaz egy határértékhez közelítenek. Miért? Tekint-
hetõ-e egy ilyen görbe a faj tûrõképességi görbéjének?

5. A növények tápsóigényét fõként háromféle mûtrágyával szokták kielégíteni: nitrogént, káliumot és foszfort tar-
talmazókkal. A Liebig-törvény ismeretében milyen gyakorlati tanács fogalmazható meg: mikor és milyen mû-
trágyát adjunk?

6. Liebig kísérletei nem ökológiai, hanem élettani vizsgálatok voltak. Miért tekinthetjük mégis õt az ökológia egyik
megalapozójának?

7. Az indikációelv alapján töltsük ki értelemszerûen az alábbi táblázat hiányzó adatait.

Mit jelez? (Indikandum) Mi a jelzés? (Indikáció) Mi / ki jelez? (Indikátor)

12 óra van harangszó a harangozó

2. leeresztett sorompó a sorompókezelõ

lúgos kémhatás piros szín 3.

áramerõsség változása 4. ampermérõ

influenzafertõzés láz 5.

a hõmérséklet a harmatpont alatt van 6. a levegõ páratartalma

7. hangjelzés (madárdal) mezei pacsirta

oxigénhiány a vízben 8. a halak száma

9. költözés költözõ madarak



1.5. Az ökológiai tér (niche)

A niche (eredetileg „fülke”, „hely”, ejtsd: nis) kifejezést 1917-ben vezették
be az ökológiába, de mai értelmében 1927-ben az angol Charles
Sutherland Elton tette népszerûvé. Azt fejezte ki ezzel a szóval, hogy min-
den fajnak megvan a maga helye, szerepe, feladatköre a társuláson belül,
miként egy jól mûködõ gazdaságban az egyes mesterségeknek, foglalkozá-
soknak.
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← „A természet ökonómiája” XXVI.1.1.

→ a produkcióbiológia szemlélete
XXVI.4.1.

9. ábra. A fenyõszövõ lepke élettani
igényei
A kétdimenziós ökológiai tér (niche) azt
mutatja, hogy a fenyõszövõ lepke bábjainak
hány százalékából bújik ki az adott körül-
mények közt a kifejlett lepke.

10. ábra. G. Evelyn Hutchinson
(1903–1991) angol–amerikai ökológus
Tanulmányait Cambridge-ben végezte, ezt
követõen Johannesburgban (Dél-afrikai
Köztársaság), majd 1928-tól az Egyesült Ál-
lamokban, a Yale Egyetemen tanított. Fõ te-
rülete az édesvizek ökológiája (limnológia)
volt, de sokirányú érdeklõdése kiterjedt az
antropológiára, szociológiára, geokémiára
és a mûvészetekre – zenére, irodalomra – is.

11. ábra. Háromdimenziós ökológiai
tér (niche): Telepes korallok fény-,
hõmérséklet- és sókoncentráció-igénye
Feketével az optimális, vonalazással és pon-
tozással a még elviselhetõ tartományokat
jelöltük.
Ezek a korallfajok csak meleg tengerekben
(18 °C fölött, de 23-28 °C az ideális) és
3,5–3,8% közti sókoncentráció-tartomány-
ban életképesek. E két tartomány metszetét
jelzi az „A” betû.
A korallállatokban élõ szimbionta páncélos
ostoros moszatok termelik a korallok szá-
mára szükséges szerves anyag egy részét.
A moszatok számára szükséges fény legke-
vesebb 440 lux (ekkorára kb. 150 m mély-
ségben csökken a fényerõ, mely a felszínkö-
zeli vizekben 120 000 lux is lehet). A fény-
erõ- és a sókoncentráció-tartományok
metszetét mutatja a „B” jel, a hõmérsék-
let-fényerõ tartományt pedig a „C”. E három
dimenzió optimális tartományait a „niche”
feliratú test egyesíti.



A niche és a környezet fogalmát Hutchinson kapcsolta össze (1957). Abból in-
dult ki, hogy az ökológiai környezetnek számos eleme van, amelyek külön-kü-
lön is, együttesen is meghatározó fontosságúak lehetnek az élõlény szempont-
jából. Így például egy növény számára a napfény erõssége és eloszlása, a csa-
padék mennyisége, a talaj pH-ja és humusztartalma mind fontos tényezõ.
Jelöljük az egymástól független tényezõket, mint egy koordináta-rendszer ten-
gelyeit – javasolta Hutchinson –, s e sokdimenziós térben rajzoljuk meg a faj
tûrõképességének határait! Szemléletesen ábrázolni ugyan legföljebb 3 ténye-
zõt lehet, de nincs akadálya tetszõleges számú dimenzió matematikai elemzé-
sének. Az ökológiai tér – vagy niche – egy olyan „n” dimenziós absztrakt tér (fá-
zistér) bizonyos tartománya, melynek dimenziói az egyes környezeti ténye-
zõk, s melyet a faj tûrõképességének megfelelõen betölt.

1.6. Populációk kölcsönhatásai

1.6.1. A versengés és a Gauze-elv

Az ökológiai tér megmutatja a fajok élettani igényeit és társuláson belüli hely-
zetüket is. Ha egy fajra ható környezeti tényezõk közül csak az életteleneket –
a fizikai és kémiai hatásokat – vesszük figyelembe, a faj élettani (fundamentá-
lis) terét kapjuk meg. Ha ugyanazon társulásban két vagy több faj élettani tere
– legalábbis részben – fedi egymást, ez annyit jelent, hogy igényeik részben
azonosak. E fajok közt szükségképp versengés (kompetíció) indul meg a vé-
ges erõforrásokért.
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SOKDIMENZIÓS TÉR

← fázistér XX.2.3.1.

→ az „adaptív táj” XXVII.3.3.1.

ÉLETTANI NICHE

VERSENGÉS

B

A

B1

A BA

B2

12. ábra. Az ökológiai tér (niche)
felosztása
A bal oldali ábra két faj (A és B) élettani igé-
nyeit (élettani niche-eit) szemlélteti egy két-
dimenziós térben (a két dimenzió tetszõle-
ges, így mértékegységeit sem tüntettük föl).
Az átfedés jelentõs, A és B közt küzdelem
(kompetíció) zajlik az erõforrásokért. A kö-
zépsõ ábrán az A faj kiszorította B-t élettani-
lag kedvezõtlenebb körülmények közé, így
B két részpopulációra szakadt (B1 és B2).
A jobb oldali ábra a niche-felosztás egy má-
sik módját mutatja: A és B is föladja lehetõ-
ségei egy részét a másik javára. A kompetíció
mindkét esetben csökken.

13. ábra. Georgij Francevics Gauze (1910–1986) orosz
mikrobiológus kísérlete (részlet Gauze eredeti könyvébõl)
Az aranyos papucsállat (Paramecium aurelia, fent) és a közönséges pa-
pucsállat (P. caudatum, lent) növekedési görbéi elkülönített körülmények
között (separately = elkülönítve) és kevert populációban (in mixed
population). A vízszintes tengelyen a napokat (days), a függõleges tengelyen
az egysejtûek összes térfogatát (volume) ábrázolta.
Gauze a Moszkvai Egyetemen végzett, 1940-ben lett a biológiai tudomá-
nyok doktora. 1942-ig a mikroorganizmusok populációdinamikáját kutat-
ta. 1932-ben tette közzé a kompetitív kizárás elvét, melynek kísérleti alap-
ját ezen vizsgálatai adják. Megfigyeléseit néhány évvel késõbb Lotka fejlesz-
tette általános elméletté. Gauze különbözõ fajú papucsállatkák kevert
tenyészeteit vizsgálta. 1934-ben jelent meg könyve a Küzdelem a létért
(Baltimore). 1942-tõl a moszkvai Antibiotikum Kutató Intézet igazgatóhelyet-
tese, majd igazgatója volt.



Elõfordulhat, hogy a versengés tartósan fönnmarad, gyakoribb azonban,
hogy az egyik faj a közös élettani térrészben gyorsabban szaporodik, mint
a többi. Ekkor kiszorítja õket onnét, s egyedül veszi birtokba a kérdéses te-
ret. Az élettani terük maradékára szorult fajok igényeire olyan megfigyelé-
sekbõl következtethetünk, amelyekben egy idõre vetélytársak nélkül ma-
radnak. Így például egy erdõirtás helyén a szedercserjék gyors szaporodás-
nak indulnak, mert nem korlátozza õket a fák árnyékoló hatása. Az
áthatolhatatlan szederdzsungel azonban csak addig létezhet, ameddig az
új fák föl nem nõnek, s árnyékukkal ismét meg nem teremtik a társulásra
jellemzõ aljnövényzetet. Az élõlények tehát egymás létszámát is korlátoz-
zák, azaz környezeti tényezõvé válnak a másik számára. Az ebbõl adódó
egyik lehetséges következtetést Gauze vonta le. Ha az élettelen környezet
változatlan, minden faj számára elõnyös, ha specializálódik, azaz élettani-
lag lehetséges terének csak abban a tartományában szaporodik, ahol a leg-
jobban érzi magát. Ennek az lesz a következménye, hogy a fajok közti ver-
sengés is csökken, mintegy „felosztják egymás közt a teljes ökológiai teret”.
Így alakul ki a természetben tapasztalt, gazdagon tagolt ökológiai tér.
Gauze kísérletekkel is alátámasztotta sejtését, melyet általános elv formá-
jában is megfogalmazott. A Gauze-elv (kompetitív kizárás elve) szerint egy
társuláson belül nem létezhet tartósan két olyan faj, melynek ökológiai tere
(niche) teljesen azonos lenne.

Elõfordulhat egyoldalú „vetélkedés” is, ha az egyik faj korlátozza a mási-
kat, a másik azonban nem gyakorol rá észrevehetõ hatást. Ezt a kölcsön-
hatástípust antibiózisnak nevezik. Sok mediterrán cserje termel például
olyan anyagot, mely környezetében akadályozza más fajok magvainak csí-
rázását. A vélt antibiózis hátterében sokszor rejtett (még föl nem ismert)
vetélkedés áll. Lehetséges például, hogy a másik faj is csírázásgátló anya-
got termel, vagy más módon korlátozza az elsõ faj terjedését (például ár-
nyékot vet rá).
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→ populációdinamika XXVI.3.1.1.

→ szaporodási stratégiák XXVI.3.1.3.

→ szukcesszió XXVI.3.3.2.

← a sejtek specializációja az egyedfejlõdés-
ben XXIII.3.5.

GAUZE-ELV

14. ábra. Kísérlet a pázsitfüvek
versengésének kimutatására
A német H. Ellenberg (1953) három pázsit-
fûféle vízigényét vizsgálta kísérleti úton.
Elsõ kísérletsorozatában helytõl függõen
változó nedvességtartalmú talajon (pl. egy
gátoldalon) külön-külön vetette el a három
fûfaj magjait és mérte a hozamot.
Második kísérletében a három fûfajt együt-
tesen vetette el.
Baloldalt a réti ecsetpázsit, középen a fran-
ciaperje, jobboldalt a sudár rozsnok tûrõ-
képességi görbéi külön-külön, majd alul
együtt vetve. A tengelyeken 1-5 a talaj csök-
kenõ víztartalmát jelöli.
Megfigyelhetõ az átlagértékek elmozdulása
együttes vetés esetén.

ANTIBIÓZIS

← antibiotikum-rezisztencia XXIV.3.5.

A három fûfaj külön vetve

ecsetpázsit + franciaperje + sudár rozsnok

A három fûfaj együtt vetve

franciaperjeréti ecsetpázsit sudár rozsnok

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



1.6.2. Szimbiózis és asztalközösség

A vetélkedõ fajok korlátozó tényezõként érzékelik a másik jelenlétét.
Ugyanilyen gyakori azonban a fordítottja: amikor az egyik fajnak szüksége
van a másikra. Ebben az esetben a másik faj hiánya a korlátozó tényezõ.
Ha az elõny kölcsönös, a kapcsolatot szimbiózisnak nevezik. (A „haszon”
szóból származó mutualizmus kifejezés is erre utal, ami azonban nem fel-
tétlenül jelent térben is szoros együttélést.) Szimbiózis nemcsak egyes fa-
jok, hanem nagyobb rendszertani egységek közt is létrejöhet (például a ro-
varporozta virágos növények és az azokat beporzó rovarok vagy általában
az állatok és a növények között). Bizonyos esetekben a szimbiózis olyan
szoros lehet, hogy a partnerek egymás nélkül életképtelenné válnak (például
a növényevõ emlõsök és a belükben élõ cellulózbontó baktériumok kö-
zött), máskor a kapcsolat hasznos, de nem létfontosságú. (Például a közö-
sen legelészõ zebrák és gnúk figyelmeztetõ jelzései.)

A szoros szimbiózis gyakran úgy valósul meg, hogy az egyik partner a
másik testében él: ez az endoszimbiózis. Így például mélytengeri halak-
ban világító baktériumok élnek, a termeszek belében tenyészõ ostoros egy-
sejtûek teszik lehetõvé a cellulóz megemésztését, a zátonyépítõ korallok
testében élõ egysejtû zöldmoszatok pedig fotoszintézisükkel egészítik ki a
korallállatok táplálkozását. Hazánk
állóvizeiben is él a zöld hidra, mely-
nek áttetszõ testét zöldmoszatok né-
pesítik be.

Elõfordulhat az is, hogy az egyik
faj számára hasznos a másik jelenlé-
te, a másiknak viszont közömbös a
kapcsolat. Ezt a kölcsönhatástípust
asztalközösségnek (kommenzaliz-
musnak) nevezik. Ilyen például az
oroszlán és a zsákmányának mara-
dékát elfogyasztó keselyûk viszonya.
„Asztalközösség” azonban nemcsak
a táplálék megosztása lehet, hanem
bármilyen más egyoldalú elõny is,
például ha a fa kérgén megtelepedhet
a zuzmó. A (vélt) asztalközösség hát-
terében sokszor rejtett (még föl nem
ismert) szimbiózis, esetleg élõskö-
dés áll. Lehetséges például, hogy a
fának mégsem teljesen közömbös,
hogy él-e a kérgén zuzmó, vagy sem.

1.6.3. Élõsködés és táplálkozás

A fajok közti kölcsönhatások harmadik esete ha egyikük alkalmassága nõ, a
másiké viszont csökken a kölcsönhatás következtében. Ilyen az élõsködés
(parazitizmus) és a táplálkozási kölcsönhatás (predáció). A kettõ közt az
a különbség, hogy a parazita nem vagy csak lassan pusztítja el gazdaszerve-
zetét, s általában jóval kisebb is nála. A fogyasztó (konzumens) viszont több-
nyire jóval nagyobb az õt tápláló állatnál vagy növénynél. Sokszor nehéz
pontos határvonalat húzni. Egy heveny járványos betegség kórokozója pél-
dául parazita, noha esetleg igen gyorsan elpusztítja az áldozatát, a legelészõ
kecske viszont akkor sem élõsködõ, ha éppen csak csipegeti a káposztát.
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15. ábra. Szimbiózis: a krokodil és a
krokodilusmadár
Ez a madár bántatlanul szedheti össze a
krokodil fogai közt összegyûlt ételmaradvá-
nyokat. A hüllõ a „kezelés” alatt sohasem
csukja össze a száját. A kapcsolat kölcsönö-
sen elõnyös, de nem szoros: mindkét faj
megél a másik közremûködése nélkül is.

16. ábra. Kommenzalizmus
és szimbiózis: törpe orchidea
(Encyclia livida) egy fa kérgén
Az epifiton (fán élõ) fajok több fényhez jutnak
a magasban, ám többnyire nem károsítják a
fát. A kéreg csak aljzatot jelent számukra, bár
ha túl sok epifiton telepszik meg rajta,
könnyebben letörik az ág. E kis orchidea szá-
mára a tápanyagot a lombkoronából lecsurgó
esõ és az abban oldott anyagok szolgáltatják,
ezeket gyökereivel veszi föl, és megvastago-
dott szárában (álgumó) tárolja. Az orchideák
képesek szerves anyagok hasznosítására is,
mert testüket gombafonalak szövik át.
E szimbiózis olyan szoros, hogy az orchidea-
mag csírázni is csak a megfelelõ gombapart-
ner jelenlétében képes.

PARAZITIZMUS, TÁPLÁLKOZÁS

→ táplálkozási hálózat XXVI.4.2.2.

→ élõsködõk és csoportszelekció
XXVII.4.2.2.

SZIMBIÓZIS

→ koevolúció XXVII.5.2.1.

→ rovarok és virágok XXIX.3.3.2.

← cellulóz XII.7.2.2.

← emésztés és baktériumok XIII.5.3.

→ az eukarióta sejt endoszimbionta eredete
XXIX.2.2.

← korallok niche-tere XXVI.1.5.



A szimbiózishoz hasonlóan az élõsködésnek is létezik szoros formája,
melyben a parazita tartósan a gazdaszervezetben él. Ez az endoparazitiz-
mus (belsõ élõsködés). Ilyenek például a bélférgek vagy sok, szervezetünk-
ben megtelepedõ baktérium és vírus. Ezek sokszor csak gyengítik a gazda-
szervezetet, betegséget vagy halált csak akkor okoznak, ha hordozójuk va-
lami más okból meggyengül.

Az élõsködéshez hasonlóan a táplálkozás sem okozza feltétlenül az egyik
egyed pusztulását. A szavannán legelészõ emlõsök például nem pusztítják
ki a legelt füvet, sõt gazdagabb növekedésre serkentik. A ragadozók ugyan
megölik a zsákmányfaj egyedeit, ám ezek általában a gyengébb, beteges
példányok. Így a ragadozók vetnek gátat a hibás allélok és a betegségek el-
terjedésének. A zsákmánypopuláció létszáma ezért állandóbb ragadozója
jelenlétében, mint anélkül.

1.6.4. Kölcsönhatások rendszere

A fajok közti kölcsönhatások elnevezéseit a táblázat foglalja össze.

0 + –

0 Semlegesség

+ „Asztalközösség”
Kommenzalizmus

Szimbiózis
(mutualizmus)

– Antibiózis Predáció – legelés*
parazitizmus

Küzdelem –
Kompetíció

Ezek az elnevezések jó iránymutatók, ám sokszor nem képesek megra-
gadni a valódi, természetes társulások gazdag kapcsolatrendszerét. Sok
kapcsolat hálózatot vagy kört alkot. A ganajtúró bogár például a vaddisznó
ürülékét (is) fogyasztja, ezzel termékennyé teszi a talajt a tölgy számára,
amelyik makkot teremve táplálja a vaddisznót (is). A kapcsolatok sokszor
nem nyilvánvalók, de lehetségesek. A fán lakó mókus ürüléke például táp-
lálhatja a kérgen megtelepedõ zuzmókat. A bonyolult visszacsatolások
miatt az egyes kölcsönhatások elszigetelt elemzése nem vezet eredményre,
sõt az elnevezés megtévesztõ is lehet.
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← vírusfertõzés XXIII.3.2.3.

→ járványok XXVI.3.1.1.; XXIX.5.1.2.

17. ábra. Példák az élõsködésre
a) Az óriás fürkészdarázs nõsténye hosszú

tojócsövével eltalálja a korhadó fatörzs
belsejében rágó cincérlárvát (melyet a raj-
zon láthatóvá tettünk), és egy petét helyez
bele. A kikelõ kis darázslárva a cincérlár-
va testén belül fejlõdik és elpusztítja azt.
A fürkészdarazsak csoportja fontos szere-
pet játszik abban, hogy a kártevõ rovarok
nem szaporodnak el túlságosan a termé-
szetes életközösségekben.

b) Virágzó aranka. Az arankafajok teste
nem tartalmaz klorofillt, a szerves anya-
gokat gazdanövényeik gyökerébõl szív-
ják föl.

→ füves puszták kialakulása XXIX.4.1.3.

→ r- és k-stratégiájú fajok XXVI.3.1.3.

→ ökológiai piramisok XXVI.4.1.

→ a kölcsönhatások játékelméleti megkö-
zelítése XXVII.5.2.

← visszacsatolások XVIII.1.

a) b)

A különbözõ fajok populációi közti köl-
csönhatások
A jelek magyarázata: 0 = közömbös; + =
kedvezõ (többnyire: létszámot növel); – =
kedvezõtlen (többnyire: létszámot csökkent)
– mindkettõ a közömbös helyzethez képest.
(*A ragadozó, rovarevõ, baktériumevõ stb.
életmódok mellett a növényevést is ide so-
roljuk. A parazitizmus és a predáció közös
magyar elnevezése a „fogyasztás” lehetne, a
„fogyasztó” szót azonban szûkebb értelem-
ben használjuk.)



Az egyes fajok helyzetét, szerepét a társuláson belül Elton az ökológiai
fülke (niche) fogalmával írta le. Hutchinson értelmezése szerint az öko-
lógiai fülke egy olyan sokdimenziós absztrakt tér egy tartománya, mely-
nek dimenziói a fajra ható egyes környezeti tényezõk, s amelyet a faj be-
tölt. Az élettani (fundamentális) niche a faj igényeit és lehetõségeit ábrá-
zolja, ha a más fajokkal való kölcsönhatástól eltekintünk.

Ha két vagy több faj élettani niche-tere részben fedi egymást, versen-
gés (kompetíció) alakul ki. Ennek eredménye lehet az, hogy a természet-
ben tapasztalt ökológiai niche más, kisebb, mint az élettani niche
(Ellenberg-kísérlet).

Ha az evolúció a specializálódás irányába hat, a versengés (kom-
petíció) csökken. Joggal tehetjük föl, hogy nincs két olyan faj, melynek
ökológiai tere tökéletesen azonos lenne (Gauze-elv). Egyéb populációk
közti kölcsönhatások: a szimbiózis, az antibiózis, a kommenzalizmus, a
parazitizmus és a táplálkozási viszony (predáció).

E kölcsönhatások együttesen alakítják ki az egyes fajok ökológiai te-
rét, a társulásban betöltött szerepét.

Kérdések, problémák
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Summa

A fügefajokat apró darazsak lakják, melyek a fejlõdõ fügébe rakják petéiket, így ez a kapcsolat sokáig egyértelmûen élõsködésnek lát-
szott. Késõbb fölismerték, hogy a fügét (eredeti termõhelyén) csak a fügedarazsak képesek megtermékenyíteni: ez már a kölcsönös haszon
felé billenti a mérleget. Hasonlóképpen a baktériumokat megfertõzõ vírusok, a fágok a baktériumok élõsködõi, ám nem mindig pusztítják
el azokat. Ilyenkor elõfordulhat, hogy valamilyen, a baktériumnak is elõnyös gént juttatnak be a gazdaszervezetbe (például egy antibioti-
kummal szembeni védettséget biztosító gént). Ebben a pillanatban szimbiózissá is válik a fág-baktérium kapcsolat.

1. Elemezzük az alábbi kölcsönhatásokat abból a szempontból, hogy milyen populációk közti (ökológiai) köl-
csönhatásként írhatók le! Elemezzük a példákat abból a szempontból is, hogy mennyire szoros a partnerek
közti kapcsolat!
a) A szajkó (mátyásmadár) a hazai erdõk leghangosabb madara: cserregésével gyakran hívja fel más állatok fi-

gyelmét a közeledõ veszélyre. Ugyanakkor fészekrabló is, ezért a kis énekesmadarak igyekeznek elüldözni
fészkük közelébõl.

b) A zuzmók legszebben azokon a sziklákon tenyésznek, melyekre gyakran szállnak le a madarak, például a
tundrán a sarki csérek. A madárürülék fontos tápanyagforrás a zuzmóknak.

c) Az akáciák, a ligetes szavannák fái erõs tüskéikkel tartják távol a legelészõ állatokat. E tüskékben olyan han-
gyák laknak, amelyek megtisztítják az akáciát a rovaroktól. Az akácialevél nyelén nektártermelõ mirigyek van-
nak, melyek váladéka a hangyalárvák legfõbb táplálékforrása. Ha több hangyaraj népesíti be az akáciát, az erõ-
sebb csapat csak harc árán tudja megvédeni lakó- és táplálékhelyét. A hangyák nemcsak a rovarkártevõktõl
szabadítják meg az akáciát, hanem minden más fiatal növényi hajtást is lerágnak a környékén.

d) A fenyõk odvában fészkelõ mókus rendszeresen fogyasztja a talajban lakó szarvasgombát, mely a fenyõ gyö-
kérzetével áll kapcsolatban (mikorrhiza). A fenyõ a gombától vizet és benne oldott sókat kap, a gombának
szénhidrátot juttat. A mókus jóllakik a gombával, de terjeszti is annak spóráit.

e) A gombák gyakran a fenyõk szaporodásában is nélkülözhetetlenek. A fiatal magoncok csak ott életképesek,
ahol gombaszövedék járja át a talajt. A kis növény fejlõdõ gyökere a gombafonalak segítségével nemcsak víz-
hez, hanem szénhidráthoz is jut. A sûrû lombok alatti sötétségben a fiatal fenyõ nem tud fotoszintetizálni, a
gombák közvetítésével „szülõjétõl” kap tápanyagot.

2. A beteget vizsgáló orvos megméri a páciens lázát, vérnyomását, pulzusát, megvizsgálja a torkát stb. Miben ha-
sonlít egy ilyen vizsgálat eredménye az ökológiai tér (niche) fogalmához? Mi a döntõ különbség?

3. A Gauze-elv csak azonos társulásban élõ fajokra vonatkozik. Miért?



2. Térbeli mintázatok

2.1. Listák, élõhelyek, tájak

2.1.1. A tájkép mint jel

Az élõlények nagyobb, jellegzetesen tömörülõ csoportjait õsidõktõl kezdve
fölismerte s el is nevezte az ember. A természetbúvárok alapélménye a XIX.
században az a fölismerés volt, hogy az élõlénycsoportok megjelenése nem
véletlenszerû, hanem jellegzetes térbeli mintázatokat alkot. Ez a fölisme-
rés jól nyomon követhetõ a mûvészetekben, így a tájképfestészetben vagy a
programzenékben is.

A térbeli mintázatokat a természetbúvár a természet jelzéseinek látja: a
jelzésnek jelentése van. Ahhoz azonban, hogy ezt az összefüggést föltárhas-
suk, elõbb le kell írni magukat a mintázatokat.

2.1.2. Fajösszetétel és area

A térbeli mintázatok leírásának legegyszerûbb módja listák készítése az
adott területeken föllelhetõ növény- és állatfajokról. Ez a flóra (növények,
gombák) és a fauna (állatok). Így például beszélhetünk a Fertõ-tó, a Kár-
pát-medence vagy az egykori brit birodalom flórájáról és faunájáról. Mivel
a vizsgált területek kiválasztása önkényes (gyakran politikai szempontok
alapján történik), a flóra- és faunalisták sokszor nem sokat mondanak ar-
ról, hogy hol húzódnak meg a természetes határok. Sok fajlista összevetése
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a) b)

18. ábra. A táj a festészetben – a szemléletváltozás jelei
a) Részlet az 549-ben fölszentelt ravennai Sant Apollinare-bazilika mozaikjából
A középkori mûvész számára a táj háttérként és szimbólumként szolgált a cselekményhez. A virágok közt nincs kapcsolat, fölbukkanásuk
mai szemmel nézve esetleges: akár más földrészrõl való fajok is egymás mellé kerülhetnek. A mûvészt nem biológiai, hanem esztétikai és fi-
lozófiai szempontok vezették.
b) Renoir: Tájkép
A XIX. századi festõ számára a táj a kép témájává lépett elõ. Az apró emberalakok is részévé válnak a természet egységének.

← Humboldt és az élõvilág zonalitása
VIII.5.

← indikációelv XXVI.1.4.

FLÓRA ÉS FAUNA

← indikációelv XXVI.1.4.

← természetes és mesterséges rendszerek
(Linné) X.1.1.1.



kirajzolja az egyes fajok elterjedési területét (areáját), s ez az alapja az ál-
lat- és növényföldrajz (biogeográfia) tudományának. Egy faj elterjedési te-
rülete sokszor jól indokolható ökológiai igényeivel, máskor csak a faj múlt-
jának elemzése ad rá magyarázatot. A dinamikus állat- és növényföldrajz
figyelembe veszi a fajok vándorlását is. Segítségével jellemezhetõ egy terü-
let (például a Kárpát-medence) története, és következtethetünk jövõbeli
változásokra is (például kártevõk megjelenése klímaváltozás hatására, jár-
ványok várható megjelenése és terjedése).
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BIOGEOGRÁFIA

→ hegyrõl füvesedés elmélete (Borbás
Vince) XXVI.3.3.5.

→ fajok vándorlása XXIX.4.1.2.

19. ábra. Az areatérkép sokszor jól
magyarázható a faj élettani
igényeivel
Az Erica cinerea hangafaj elterjedési terüle-
te összevetve a 2 °C-os januári izotermával
(szaggatott vonal) és a 22 °C-os júliusi izo-
termával (pontozott vonal). Ez a növény
csak e két hõmérsékleti határérték közt él-
het meg, s ahol a feltételek teljesülnek, szin-
te mindenütt elõ is fordul.

20. ábra. A magcsákó (Dryas
octopetala) mai areája
A sávozott területek az összefüggõ, a pontok
a helyi elõfordulásokat jelzik.
Ez a hidegkedvelõ növényfaj pollenjének ta-
núsága szerint a legutolsó jégkorszak idején
Európa nagy részén elterjedt. Ma egykori
areájának fennmaradt hûvös mikroklímájú
foltjaira szorult vissza. Az ilyen széttagolt
(diszjunkt) areájú fajok elterjedésének ma-
gyarázatához ökológiai igényein túl a faj
múltját is figyelembe kell vennünk.
L. XXVI.3.3.5., XXIX.4.1.2.



Az élõlények alkotta térbeli mintázatokat az ökológus értelmezésre váró
jelnek látja. A mintázatok leírásának legegyszerûbb módja egy lista ké-
szítése (flóra és fauna). Sok lista összevetésébõl rajzolhatók meg a fajok
elterjedési területeinek (areáinak) határai. Az areák föltérképezésével és
értelmezésével foglalkozik az állat- és növényföldrajz (biogeográfia).
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Summa

3.

Kérdések, problémák

1. Lehet-e egy tájat ábrázoló festmény (például Giottóé vagy Corot-é) ökológiai jelzés (indikáció)? Ha nem: mit je-
lez (mit jelent) egy ilyen kép?

2. Mi az oka, hogy elõbb készültek flóra- és faunalisták, s csak aztán alakult ki az állat- és növényföldrajz tudomá-
nya?

3. Mit állapíthatunk meg a 19. ábrán látható Erica-faj ökológiai igényeirõl? Helyettesítheti-e egy ilyen térkép az élettani
vizsgálatot? Például: bizonyos-e, hogy a két izotermavonal között elvben mindenütt megélhetne ez a faj?

4. Hazánk flóráját hatalmas, rajzokkal illusztrált kötetbõl ismerhetjük meg: Jávorka–Csapody: Iconographia. Ez
a mû a Kárpát-medence flóráját ismerteti. Miért szerencsésebb ez, mint ha csak Magyarország növényvilágát
írná le?

5. Vastagbelünk lakóit az orvosok néha „bélflórának” nevezik. Miért találó ez az elnevezés, s mi az, amiben kissé
pontatlan? Tagja-e egy esetleges bélféreg a bélflórának?

6. Miért lenne furcsa, ha valaki a Fõvárosi Állatkert fajlistáját az „Állatkert faunájának” nevezné?

7. A táblázat a fajösszetételt ábrázoló flóra és a fajok areájának kapcsolatát mutatja be. „1” jelzi az elõfordulást,
„0” azt, hogy nem fordult elõ. Fogalmazzuk meg szavakkal is a két fogalom táblázat által bemutatott összefüg-
gését! Szükséges-e egy faj areájának föltérképezéséhez teljes fajlisták összevetése? Mitõl függ az areatérkép
pontossága?

FLÓRA (egy bizonyos terület fajösszetétele)

Fajok (1–z)

A vizsgálatok
helyszínei
(1–n)

AREA
(a vizsgálatok

helyszíneit
a valós földrajzi

térben
ábrázolva)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

…

z.

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... n.

1

1

1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 ... 0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

...

1



2.2. A populációk

2.2.1. Mi a populáció?

Egy faj elterjedési területén belül általában kisebb-nagyobb csoportokban
fordul elõ. A térbeli közelség lehetõvé teszi, hogy a csoport tagjai összehan-
goltan reagáljanak vagy vonuljanak (vándormadarak). Ökológiai vagy eto-
lógiai értelemben az egy fajba tartozó, térben és idõben együtt megjele-
nõ egyedeket nevezik egy közös populáció tagjainak.

A térbeli közelség teszi lehetõvé a közösségen belüli párválasztást, sza-
porodást is. A populáció genetikai értelemben szaporodási közösséget
jelent.

A populáció ökológiai és genetikai meghatározása összefügg, de nem azo-
nos egymással. A vándormadarak egy csoportja például genetikai értelemben
azonos populáció maradhat akkor is, ha szétszóródnak, és több ezer kilomé-
terre távolodnak nyári élõhelyüktõl. A káposztalepke hernyója és a kifejlett
lepke egy adott területen genetikailag egyetlen populáció tagjai. A növényevõ
hernyók ökológiai szerepe a táplálkozási hálózatban azonban egészen más,
mint a beporzó és nektárt szívogató kifejlett lepkéké, ezért ökológiai szem-
pontból ezek két különbözõ populációba tartoznak.

2.2.2. A populáció határa és nagysága

A populáció határainak meghúzását elõsegíti egy olyan térkép, mely kellõ-
képpen finom felbontású ahhoz, hogy az egyes egyedeket feltüntessük raj-
ta. (Ez növényeknél egyszerûbb, de a legtöbb állatfaj egyedei is viszonylag
kis területen belül mozognak.) A térkép azonban csak akkor alkalmas esz-
köz, ha ismerjük a faj szokásait, élettani és szaporodási jellemzõit: ekkor
tudunk következtetni arra, hogy a csoportok közt létezik-e tartós térbeli és
genetikai elkülönülés vagy sem.

A populáció egyedszámát néha (elvben) egyszerû megbecsülni, például
egy erdõállomány kifejlett bükkfáit meg lehet számolni. Ivartalanul terjedõ
növények vagy telepképzõ állatok esetében azonban egy-egy egyed nehezen
határolható körül, hiszen egy kisebb nádas lehet akár egyetlen egyed terje-
désének következménye. Máskor – például egy rejtett életmódú éjszakai
lepkefaj esetében – a tervszerû mintavételezés eredményébõl következtet-
hetünk a teljes létszámra.
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21. ábra. Egyedszámok térbeli
eloszlását ábrázoló térkép
A faj egyedeit pontok, a csoportok (A, B és
C) határait sötét foltok jelölik.
Ha a térképnek nincs méretaránya, és nem
tudjuk, melyik fajról van szó, nem mondha-
tó meg, három populációt ábrázol-e, vagy
pusztán három csapatot. Ha tudjuk, hogy
valamilyen síksági fajról van szó, a „h” betû-
vel jelölt hegység elkülöníti az „A” populációt
a másik kettõtõl. Azt, hogy „B” és „C” két
külön populáció-e, további vizsgálatnak
kell eldöntenie.

A
B

h

C

Populáció egyedszámának megbecsülése mintavételezéssel (jelölés és visszafogás módszere)

Nagy létszámú állatpopuláció egyedeinek egy részét valami módon (pl. csapdával) begyûjtve azok megjelölhetõk (pl. a madarak gyûrûvel, a
teknõsök egy színes festékponttal). Egy másik (nem sokkal késõbbi) gyûjtés alkalmával a többi közt a megjelölt egyedek egy része is újból
csapdába fog kerülni. Feltételezve azt, hogy a jelölt és jelöletlen egyedek aránya ugyanaz a második gyûjtés anyagában, mint a teljes populá-
cióban, a populáció létszáma az ún. Lincoln-index segítségével a következõképpen becsülhetõ meg:

N =
az összes egyed az elsõ gyûjtésben (n ) az össze1 � s egyed a második gyûjtésben (n )

a visszafogott je
2

lölt egyedek száma (n )v

Egy madárpopuláció N = 10 000 egyedbõl áll. Egy hálózás során ebbõl 500 példányt meggyûrûztek (n1=500).
1. Hányad része lett jelölt a teljes populációnak?
Egy második gyûrûzés során szintén 500 példányt fogtak (n2 = 500).
2. Várhatóan mekkora lesz az újból begyûjtött jelölt példányok száma (nv) ?
3. Egyezik-e a Lincoln-féle képlet alkalmazásával kiszámított populációméret a megadottal?

Megoldás
1. A populációnak 500/10 000 = 0,05 része lett jelölt.
2. Mivel ebben a mintavételben is 0,05 rész a jelölt, ezért várhatóan 500 · 0,05 = 25 egyed lesz.
3. A Lincoln-féle képlet alapján számolt populációméret egyezik a megadottal: N = n1· n2 / nv = 500 · 500 / 25 = 10 000 példány.

ÖKOLÓGIAI ÉS ETOLÓGIAI
SZEMPONT



2.2.3. A populáció térbeli mintázata

Az egy populációba tartozó egyedek térbeli eloszlása jellemzi a fajt és kör-
nyezetét is.

A csoportos eloszlás sokszor jól látható, és az oka is nyilvánvaló.
A nyílt sziklagyepekben például foltokban jelenik meg a kakukkfû: ott,
ahol a sziklák mélyedéseiben már elég vastag talajréteg gyûlt össze. Más-
kor kutatni kell az okát: a csapatokba verõdõ állatoknál például elképzel-
hetõ, hogy a közös vadászat sikeressége miatt tömörülnek csoportba
(oroszlánok), de az is lehet, hogy az együttes mozgás nagyobb védelmet je-
lent (halrajok).

Az egyenletes eloszlású populáció tagjai egymástól kölcsönös távolsá-
got tartanak, a populáció egésze így használja ki legelõnyösebben a környe-
zet adottságait. Megvalósulhat kölcsönös agresszió útján (madarak egy
költõtelepen), de lehet tervszerû emberi hatás eredménye is (ültetett
nyárasok).

A véletlenszerû eloszlásban az egyedek helyzete vagy mozgása egymás-
tól független. Pusztán egy térkép alapján sokszor nehéz elkülöníteni az
egyenletes eloszlástól. Ha azonban ismerjük a faj ökológiai igényeit és eto-
lógiáját (állatoknál), akkor meg tudjuk ítélni, hogy az egyedek gyakorol-
nak-e tartós vonzó vagy taszító hatást fajtársaikra.

A populáció az élõvilág egyik szervezõdési szintje, melyet azonos fajba
tartozó egyedek alkotnak. Ökológiai szempontból térbeli közelségük, ge-
netikai szempontból szaporodási közösségük kapcsolja õket össze. A po-
puláció létszámára általában csak következtetni tudunk. Térbeli eloszlá-
suk összefügg a faj viselkedésével (etológiájával) és a környezettel.
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Kérdések, problémák

1. Egy füstifecske-populáció 1000 példányból áll, ebbõl egy madarásztáborban 40-et meggyûrûztek. Tegyük fel,
hogy a következõ évben a teljes populáció sikeresen visszatért költõterületére, ahol ismét madarásztábor mû-
ködik. Ha ekkor sikerül befogniuk 200 példányt, várhatóan hánynak a lábán találják meg az elõzõ évben rögzí-
tett gyûrût? (8 példány)

2. Erdeiegér-populáció nagyságát csapdázásos módszerrel igyekeztek felmérni. Az elsõ méréskor csapdába ke-
rült 200 egér fején kis területen megritkították a szõrt („tonzúrások”). A második befogás eredménye:
600 egyedbõl 60 „tonzúrás” példány. Adjuk meg az egérpopuláció méretét a Lincoln-képlet segítségével!
(2000 példány)

3. A vetési bagolylepke éjszaka repülõ faj. A fénycsapda által odavonzott 360 példány jobb elsõ szárnyából kis da-
rabot kicsíptek a kutatók. Két nappal késõbb 1800 begyûjtött példányból 12 volt kicsípett szárnyú. Mekkora a
populáció? (54 000 példány)

4. Mi a feltétele annak, hogy a populáció létszámbecslésének begyûjtéses-visszafogásos módszere sikeres legyen?
Hogyan változtatja meg mérésünk eredményét, ha
a) a populáció egy része a második befogás elõtt elvonul?
b) új, jelöletlen egyedek érkeznek a populációba?
c) a jelölés miatt feltûnõbbé vált egyedek nagyobb eséllyel pusztulnak el, mint a jelöletlenek?
d) az állatok tanulnak a csapdába esésbõl?

5. Milyen vizsgálattal lehetne eldönteni a 21. ábrán bemutatott „B” és „C” csoportokról, hogy genetikailag azo-
nos populációba tartoznak-e vagy sem? Javasoljunk egy módszert, ha állatokról, s egy másikat, ha növények-
rõl van szó!

→ sziklagyepek XXVI.2.4.5.

→ oroszlánok szaporodása XXVII.4.2.3.

← az agresszió funkciója XVI.4.5.

→ XXIX.4.3.

→ faültetvények XXVI.2.4.3.

→ szaporodási stratégia és a tér felosztása
XXVI.3.1.3.

Summa



2.3. A társulások

2.3.1. A társulástan születése

Erdõt-mezõt járva egy-egy területen növény- és állatállományokat figyelhe-
tünk meg. Ilyen például a tihanyi Külsõ-tó nádasa, a benne élõ madarak-
kal, halakkal, planktonokkal. Hasonló élõhelyeken járva (pl. Kis-Balaton,
Fertõ-tó) felismerhetjük a nádasok közös jellemzõit. Ezek alapján sorolha-
tók be társulásokba az egyes állományok. A társulás (biocönózis) az élõvi-
lág egyik szervezõdési szintje, amelyet törvényszerûen együtt megjelenõ,
összehangolt mûködésû populációk alkotnak.

A társulásokban a fajösszetétel állandósága nem egyszerûen a helyi klí-
ma következménye: részben maga a társulás szabja meg, hogy mely fajok
lehetnek a tagjai, s melyek nem. Így például az a lepkefaj, melynek hernyó-
ja egyetlen tápnövényt fogyaszt (monofág), csak abba a társulásba tartoz-
hat, amelyben jelen van ez a tápnövény. A társulások leírásával a
társulástan (cönológia) foglalkozik. Mivel a növények vizsgálata egysze-
rûbb, kezdetben inkább a növénytársulástan fejlõdött, az elnevezések is
ehhez kötõdnek. Egy-egy társulásban azonban a baktériumoktól kezdve az
emlõsökig és a gombákig mindig sokféle élõlény vesz részt.

A társulások egyértelmû jellemzése Josias Braun-Blanquet (1884–1980)
svájci botanikus nevéhez fûzõdik. Braun-Blanquet megfigyelte, hogy a társu-
lások többségét sok (több száz) faj alkotja, és a fajok jó része más társulá-
sokban is megjelenhet (ha csak szórványosan is). Vannak azonban olyan fa-
jok is, amelyek „hûségesek”: mindig csak egy bizonyos életközösségben for-
dulnak elõ. Érdemes tehát e fajokkal jellemezni a társulásokat, még akkor
is, ha nem tömegesek. E szemléletmód alapján nevezték el a társulásokat.

2.3.2. A társulások jellemzõi

Egy társulás általában sokkal nagyobb és változatosabb annál, semhogy
egyetlen pillantással áttekinthetnénk. Ezért valamely célszerûen kiválasz-
tott mintából kell következtetni az egészre. Ennek legegyszerûbb módja az,
hogy elég nagy számú, azonos területû mintavételi négyzetet (kvadrátot) je-
lölnek ki. Ezek mindegyikében elvégzik az alapos megfigyelést, majd a ka-
pott eredményeket összesítik, értékelik és általánosítják.

A társulások mennyiségi vizsgálatával nyerhetõ adatok közül a fajgaz-
dagság a társulást alkotó fajok száma. Az egyedsûrûség (abundancia, A)
azt mutatja meg, hogy a kérdéses fajból átlagosan hány példány fordul elõ
területegységenként (pl. db/m2). Néha gondot jelent annak a megállapítása,
hogy hol kezdõdik és hol ér véget egy egyed (pl. füvek esetén). Ezért a nö-
vénytársulástanban gyakran alkalmazzák az adott növényfaj által fedett
felszín, a borítás mértékét.
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A társulások elnevezése a linnéi hagyományokat követi. A „nemzetségnév” (genus proximum) ebben az esetben társulások olyan cso-
portját jelenti, amelyben az uralkodó fajok közösek. (Ezt asszociációcsoportnak is nevezik, például bükkös, kocsányos tölgyes.) A „faj-
név” (differentia specifica) pedig egy, többnyire csak az adott társulásra jellemzõ faj neve. Például: cserszömörcés molyhos tölgyes.

ÁLLOMÁNYOK

TÁRSULÁSOK

→ táplálkozási hálózat XXVI.4.1.

CÖNOLÓGIA

← Linné kettõs nevezéktana X.1.1.

← Arisztotelész a csoportosításról III.11.3.

A gyakoriság (frekvencia) azt mutatja meg, hogy adott négyzetnagyság mellett a faj a négyzetek hány százalékában fordul elõ. Az összes
négyzetben elõforduló fajokat abszolút állandónak (konstansnak), amelyik csak néhány négyzetben jelenik meg, azt „véletlen” elõfordulás-
nak nevezik. Kíváncsiak lehetünk arra is, hogy az egyes fajok hogyan osztják föl egymás között a forrásokat, például melyik növényfaj hány
százalékban részesül a talajból fölvehetõ anyagokból. Ennek jellemzéséhez célszerû az adott területen talált fajokat gyakoriságuk vagy
biomasszatömegük (tömegességük) szerint sorba állítani. Az így kapott grafikon a társulás textúrája („szövete”), ha pedig a fajkombinációk
tömegességét is figyelembe vesszük kotextúrát kapunk (részletesebben lásd a 23. és 24. ábra magyarázatában).

Az asszociáltság a fajok közti kötõdés vagy taszítás mértéke. Ha két faj valamilyen okból kötõdik egymáshoz, vagy éppen kerüli a mási-
kat, akkor ez a kapcsolat megfelelõ nagyságú mintavételi négyzetek segítségével számszerûen is jellemezhetõ.

MINTAVÉTEL

FAJGAZDAGSÁG

← szaporodás sarjakkal XXIV.2.1.



A AB BC BC ABCD BD A

A AB C CD ABC BCD ABCD BCD

AD AB BC AB A BCD AB CD

A B AB CD CD AB BC CD

A AB A AB CD AB A AB

A B AB ABC CD AB A ABC

A A AB AB BC BC CD AB

AB AB AB CD ABC AB AB AB

Jellemzõ lehet egy társulásban a populációk függõleges eloszlása, a szin-
tezettség is. Feltûnõ az erdõk szintezettsége, de a jelenség megfigyelhetõ a
tengerekben, tavakban és magas füvû szavannákon is.
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22. ábra. Gyakoriság és a fajok közti

kötõdés vizsgálata egy elképzelt

mintán

a) A gyakoriság vizsgálata
Egy vizsgálat során négy faj (A, B, C és D)
elõfordulását rögzítettük egy 64 egységbõl
álló mintavételi négyzetben. A borítást nem
jelöltük, csak a faj jelenlétét vagy hiányát.
Az egyes fajok gyakoriságát egyszerûen
megkapjuk, ha azon négyzetek számát, ahol
elõfordultak, elosztjuk az összes négyzet
számával (itt 64-el). Az „A” faj például 41
négyzetben fordult elõ, gyakorisága 41:64
= 0,6406. Az eredményt a felsõ grafikon áb-
rázolja. Az ilyen eloszlási grafikonok meg-
mutatják, hogy az egyes fajok hogyan oszt-
ják föl egymás között a rendelkezésre álló
forrásokat (e célból érdemes lehet az egy-
szerû gyakoriság helyett a tömegarányt áb-
rázolni).
Az egyes populációk térbeli eloszlását szí-
nezéssel is jól kiemelhetjük, itt a „C” elõfor-
dulásait jeleztük a négyzetek sötétebb hát-
terével.

SZINTEZETTSÉG

b) A fajok közti kötõdés vizsgálata

A fajok közti kötõdést úgy vizsgálhatjuk, ha megszámoljuk, hogy
két kiszemelt faj – például az „A” és a „B” – hány négyzetben fordul
elõ együtt az összeshez képest. Jelen példában ez 28 négyzet, az
AB fajkombináció gyakorisága tehát 28:64 = 0,4375. Eldönten-
dõ, hogy az együttes elõfordulás pusztán a véletlen mûve-e vagy
sem. Az együttes elõfordulás valószínûsége két esemény függet-
lensége esetén egyenlõ a két esemény külön vett valószínûségének
a szorzatával: p [A • B] = p [A] • p [B]. Példánkban p [A] = 0,6406
és p [B] = 0,6093, így p [A • B] = 0,3903. Véletlenszerû eloszlás
esetén tehát a négyzetek közel 40%-ában várhatjuk az A és a B faj
együttes megjelenését (az alsó grafikonon az A*B jelû fehér oszlop
mutatja a számított értéket). A valóságos érték (az ábrán AB jelû
sötét oszloppal jelölve) ennél alig nagyobb, a két faj tehát nem gya-
korol egymásra jelentõs hatást.
Hasonlóképpen megvizsgálva a C és D faj együttes elõfordulását,
azt látjuk, hogy a tapasztalt érték (0,2187) csaknem háromszo-
rosa a véletlenszerû eloszlás alapján számítottnak, „C” és „D” te-
hát erõsen kötõdik egymáshoz. Az eredeti vizsgálati négyzetben
sötét háttérrel emeltük ki a CD párokat. A „D” faj kifejezetten ke-
rüli viszont „A” és „B” társaságát.
A kotextúra értékes ökológiai jelzés, amelyet gondos vizsgálattal
értelmezhetünk is. Ha például a C faj egy kakukkfû, a D pedig az
annak gyökerén élõsködõ kakukkfûszádorgó, akkor érthetõvé
válik D erõs kötõdése C-hez.
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23. ábra. Kakukkfûfaj

(C), a gyökerén élõskö-

dõ kakukkfûszádorgó

(D) és a díszes

araszolólepke (E),

melynek hernyója

a kakukkfüvön él



A társulás alkotóelemeinek gyakoriságeloszlása jellemezhetõ egyetlen
számmal: a sokféleséggel (biodiverzitással) is. A biodiverzitásnak több
típusa van. Leggyakrabban a faj-egyed sokféleség fogalmát használják, de
beszélhetünk fajkombinációk vagy fajon belül a génváltozatok sokféleségé-
rõl is. Egy adott faj populációjának genetikai diverzitása akkor magas, ha
egyedszáma nagy, és ezek közt sokféle génváltozat (allél) fordul elõ.
A faj-egyed diverzitás értéke pedig annál magasabb, minél több fajból áll a
vizsgált társulás. A Gauze-elv szerint egy hosszú ideig zavartalan társulás-
ban megindul a specializálódás: új fajok keletkezésével vagy már speciali-
zált fajok betelepülésével. Ez a folyamat növeli a faj-egyed diverzitást.
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24. ábra. Egy társulás textúrájának
változása emberi hatásra
A kis pontok fajokat jelölnek.
A grafikon egy hosszú angliai kísérlet ered-
ményét mutatja. Egy kísérleti parcellát
93 éven át mûtrágyával kezeltek, s közben
vizsgálták a fajok tömegeloszlását. A durva
emberi beavatkozás következtében nem-
csak a fajszám csökkent, hanem a megma-
radt fajok eloszlása is megváltozott: egyet-
len fûféle vált egyeduralkodóvá.

f
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25. ábra. Társulás szintezettsége egy
trópusi erdõ példáján
A teret fõként eltérõ fényigényük alapján
osztják fel szintekre a növényfajok. A talajt
„árnyéknövények”: páfrányok, begóniák,
valamint fényt nem igénylõ szaprofiton és
élõsködõ fajok borítják. A kúszók és
epifitonok (orchideák, broméliák) több
fényt igényelnek, de a közvetlen sugárzást
általában nem viselik el. Az óriásfák felsõ
levelei fényigényesek, és védekeznek a ki-
száradás ellen is.
A kép közepén látható grafikonok az adott
szintre jellemzõ növények fotoszintézisének
intenzitását (f) mutatják a fényerõsség (I)
függvényében.
Jobboldalt három jellemzõ tényezõ mérté-
kének változását mutatják a grafikonok: a
folyamatos vonal a fényerõsséget (az óriás-
fák lombját érõ fényt 100%-nak véve), a
szaggatott vonal a relatív páratartalmat, a
pontozott vonal pedig a levelek párologtatá-
sának mértékét idõegység alatt (100% itt is
az óriásfák csúcsi leveleinek párologtatá-
sa). A növényzet szintezettsége az ott élõ ál-
latok lehetõségeit is megszabja. A beporzó
lepkék és kolibrik a felsõ lombkoronaszint-
hez kötõdnek, a kidõlt, korhadó fák anya-
gát hasznosító termeszek leginkább a talaj-
szint lakói.

BIODIVERZITÁS

← allélok XXIII.1.2.1.

← Gauze-elv XXVI.1.6.1.

→ alkalmazkodás és genetikai sokféleség
XXVII.2.1.; 3.2.



Eközben az egy fajra jutó egyedszám csökken (hiszen a társulás élettere
korlátozott), ezért általában az egyes fajok genetikai sokfélesége is csök-
ken. Ám a fajok száma nem nõhet a végtelenségig, hiszen az élettér hatá-
rolt, és a csökkenõ létszámú populációk fennmaradását többféle veszély is
fenyegeti. A két ellentétes hatás eredõje szabja meg, hogy egy adott társu-
lásban hányféle faj fordulhat elõ.

A legnagyobb faj-egyed diverzitású társulások a trópusi esõerdõkben és
korallzátonyokon alakultak ki. Ezzel szemben az egyetlen növényfajt ter-
mesztõ mesterséges monokultúrák, például a búza- és kukoricatáblák ge-
netikai és faj-egyed diverzitása is igen alacsony. A sokféleség mértéke fon-
tos szerepet kapott a társulások stabilitására és változásaira vonatkozó el-
méletekben. Általános érvényû megfigyelés, hogy az állandósult, stabil
élõlénytársulásokat sokféle faj sokféle kapcsolata tartja fenn. Az emberi
hatással fenntartott fajszegény társulások viszont „kapcsolatszegények” is,
ezért könnyen áldozatul esnek valamely zavaró hatásnak, például élõskö-
dõk támadásának. Az élõvilág sokféleségét – a biodiverzitást – ezért nem-
csak a természetvédelmi területeken, hanem mindennapi környezetünk-
ben is ajánlatos megóvni.

A társulás az élõvilág egyik szervezõdési szintje, melyet törvényszerûen
együtt megjelenõ fajok alkotnak. Az elnevezés szabályai a linnéi hagyo-
mányokat követik.

A mennyiségi elemezések elõfeltétele a tervszerû mintavételezés. A min-
tavételezés értékelése után számszerûen jellemezhetõ az egyedsûrûség, a
borítás, az állandóság, a gyakoriság, az eloszlás jellege (textúra és
kotextúra), az asszociáltság (kötõdés) és a sokféleség (diverzitás).
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← a beltenyésztés hatása XXIII.1.2.6.

→ sodródás XXVII.3.2.4.

→ a diverzitás védelme XXIX.5.2.5.

→ sokféleség és önszervezõdés
XXVII.5.3.1.

→ a természetvédelem módszerei XXVI.6.;
XXIX.5.2.

(y) B
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26. ábra. A biodiverzitás szemléltetése
(x és y környezeti tényezõk)
A bal oldali rajz három faj (A, B és C) kétdi-
menziós ökológiai terét mutatja. Az átfedõ
területeken (sötéttel jelölve) várhatóan küz-
delem lép fel a fajok közt. A „társulás”
faj-egyed diverzitása kicsi. A jobb oldali raj-
zon ugyanez az élõhely a zavartalan fejlõdés
egy késõbbi állapotában. A betûkkel jelölt
fajok ökológiai terei közt az átfedés csök-
kent. A társulás faj-egyed diverzitása nõtt.

Summa

Kérdések, problémák

1. Társulások a Nagyszénáson – részlet a Nagyszénás (Budai-hegység) dolomitsziklagyepében végzett felmérés
táblázatából. Minden négyzet egy 2 × 2 m-es kvadrátot jelent. Az A jelû kvadrátok viszonylag zavartalan nyílt
dolomitsziklagyepben találhatók. A B jelû kvadrátok közül az 1–8. nyílt gyep, amelyen turistaút vezet végig, így
ott a taposás erõs és állandó. A B 9–18. gyengén taposott (a turistaúttól távolabb fekvõ) lejtõs sztyeppen találha-
tók. A C jelû kvadrátok a hegy egy másik viszonylag zavartalan nyílt sziklagyepfoltján vannak.
A táblázat adatait felhasználva válaszoljunk az alábbi kérdésekre!
a) Mely fajok tekinthetõk a nyílt dolomitsziklagyepek és lejtõs sztyeppek állandó (konstans) alkotóinak? Van-e

olyan faj, mely mindkét társulásban állandó? Mely fajok jellemzõek kizárólag vagy majdnem kizárólag csak
az egyik társulásra?

b) A felsorolt növényfajok között van kettõ, melyeknek együttes elõfordulása a köztük levõ kölcsönhatásból
(élõsködés) elõre jósolható. Melyik ez a két faj? Alátámasztható-e a sejtés a kötõdés mértékének kiszámí-
tásával?

c) Mely fajok bizonyultak érzékenynek a taposásra? Mely fajok gyakorisága növekedett a taposás következ-
tében?
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Vizsgálati négyzet A B C

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5
1 nemes cickafark + + 2 +

2 pézsmahagyma + + + + + + + + + +

3 hegyi ternye + + 1 + + + + + + + + 1 2 + 1 + + 2 + + 1 + +

4 nyúlszapuka + + 1 + + + + + + + + + 2 2 2 + + + 1 + +

5 ebfojtó müge + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2 1 + +

6 lappangó sás 2 2 + + 2 2 3 1 2 + + 4 + 2

7 kakukkfûfojtó aranka + + + + + + + 2 + 2 + + +

8 kakukkfûfajok + + + 2 2 2 2 + 3 + + 2 1 2 + + 1 1 1 + + + 1 + +

9 kövér daravirág + + + +

10 deres csenkesz + + + 3 3 + 2 2 + +

11 naprózsa + + + + + + + + + + +
12 tejoltó galaj + + + + + + + + 2 + + + +

13 pusztai kutyatej + + + + +

14 mezei iringó + + + +

15 berzedt rozsnok + + +

16 terepedt koronafürt + + + +

17 szarvaskerep + + + + + +

18 keserû pacsirtafû + + 2 2

19 macskafarkú veronika + + + + +

20 homoki gurgolya + + + +

21 szilkés gurgolya + + 1 + 1 1 + + + +

22 magyar gurgolya 2 2 1 + + + + + + + + +

23 ezüstaszott + + + + + + + + + + +

24 hegyi gamandor + + + + 2 1 + + + + + + +

25 sarlós gamandor + + + + + + +

26 homoki pimpó + + + + 2 2 1 2 2 1 3 + 3 + + + + 2 2 1 + + 1 1

27 gubóvirág + + 1 + 2 1 + + + + + + + + + 1 2

28 sárga kövirózsa + + + + + + + + + + + + + 1 + 1

29 fehér varjúháj + + + + + + + +

2. Az alábbi táblázat két dolomit-sziklagyepi növényfaj elõfordulásait ábrázolja 4 állomány 28 mintavételi négyze-
tében. (A + az elõfordulást, a számok a borítás mértékét jelzik, ha az jelentõs volt. A gyakoriságszámításnál
ezeket is +-ként vehetjük figyelembe.)

magyar gurgolya 2 2 1 + + + + + + + + +

ezüstaszott + + + + + + + + + + +

a) Mekkora a vizsgált mintában a magyar gurgolya, illetve az ezüstaszott gyakorisága?
b) Milyen együttes elõfordulási gyakoriságot várnánk, ha a két faj egymástól függetlenül (véletlenszerû elosz-

lásban) fordulna elõ?
c) Mekkora az együttes elõfordulás gyakorisága az adatok alapján?
d) Milyen következtetés vonható le a b) és c) adat összevetésébõl?

nyílt nyílt, taposott lejtõsztyepp,
enyhén taposott

nyílt



2.4. A Kárpát-medence életközösségei

2.4.1. Hazánk természetes növénytakarója

A Kárpát-medence földrajzi fekvésének és változatos domborzatának kö-
szönhetõen több száz eltérõ növénytársulás otthona. E társulásokat sok-
szor csak szakember képes megkülönböztetni egymástól. A társulások na-
gyobb csoportjai (életközösségek) azonban némi gyakorlattal könnyen föl-
ismerhetõk.

Magyarország mai területe az erdõssztyeppek és lomberdõk zónájába esik.
Azokat a fás és fátlan társulásokat, melyek e zónára jellemzõk, zonális társu-
lásoknak nevezik. Magyarországon ilyenek a bükkösök, a tölgyesek és az er-
dõssztyepp életközösségei. Sok társulás meglétét nem az éghajlat általános
jellemzõi szabják meg, hanem valamilyen helyi tényezõ: egy vízfelület vagy az
alapkõzet minõsége, esetleg emberi beavatkozás. Ezek nem zonális (azo-
nális) társulások, mint például a nádasok vagy a gyomvegetáció. Elõfordul az
is, hogy a társulás egyébként zonális lenne, de adott állománya „nincs a he-
lyén”, mert valamilyen helyi tényezõ különleges mikroklímát teremt. Ilyenkor
zónán kívüli (extrazonális) helyzetben van a társulás. Ilyenek például a ha-
zai tõzegmohás lápok, melyeknek a magashegységekben vagy a tundrákon
van az igazi otthonuk.

2.4.2. Zonális erdõtípusok

A fák megtelepedéséhez általában elég mély talajra és megfelelõ (legalább
évi 500-600 mm) csapadékra van szükség. Az egyes fafajok hõmérséklet-
és csapadékigénye különbözõ: ennek megfelelõen alakultak ki a zonális er-
dõk és azok zónán kívüli állományai. Elterjedésüket és fajösszetételüket az
éghajlaton kívül az erdészet céljai, érdekei is befolyásolják.

A cseres tölgyesek és a hozzájuk hasonló melegkedvelõ molyhos tölgye-
sek valamikor Magyarország területének egyötödét borították, s még mai
megfogyatkozott állományaik is jelentõsek (3%). A középhegységekben
200-400 m közti magasságban jellemzõek. Állományalkotó fafajai – a cser-
tölgy és a kocsánytalan tölgy, a melegebb lejtõkön a molyhos tölgy – laza
lombkoronát fejlesztenek, ami lehetõvé teszi, hogy gazdag cserjeszint és
sokféle lágy szárú növény telepedjen meg alattuk. A cseres tölgyesekben ta-
vasztól õszig mindig találhatunk virágzó növényeket. A sokféle cserjén gaz-
dag rovarvilág él. A növényevõ rovarok ragadozó rovaroknak (futrinkák),
élõsködõknek (fürkészdarazsak) és rovarevõ madaraknak (harkályok)
nyújtanak táplálékot. A cseres tölgyesek kedvelt tartózkodási helyei az erdei
emlõsöknek is (erdei pocok, menyét, róka, vaddisznó, gímszarvas).

Cseres tölgyeseink jó része mára telepített erdõ, melyben idõnként nagy
pusztítást, tarrágást okoz néhány kártevõ, mint a gyapjaslepke vagy a bú-
csújáró lepke hernyója. A természetközeli tölgyállományokat a hernyók
természetes fogyasztói – fõként a bábrabló bogarak és a fürkészdarazsak –
megóvják az ilyen mértékû pusztítástól.

A gyertyános tölgyesek 400–600 m közti magasságban jellemzõek, de
gyakran találkozunk zónán kívüli állományaival is északi lejtõkön vagy
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→ domborzat és fajgazdagság XXVI.3.3.5.

ZONÁLIS TÁRSULÁSOK

AZONÁLIS TÁRSULÁSOK

→ reliktumfajok XXVI.3.3.5.; XXIX.5.2.

CSERES TÖLGYESEK

→ erdõk régen és ma XXIX.5.3.3

← élõsködés XXVI.1.6.3.

→ r-stratégiájú fajok gradációja

GYERTYÁNOS TÖLGYESEK

A Kárpát-medence éghajlatát befolyásolja az óceáni (Alpokalja), a mediterrán (Mecsek), a kontinentális (Alföld) és a magashegységi
(Kárpátok) klíma is. Az eredeti növénytakaró jelentõsen átalakult az emberi beavatkozás hatására, különösen a honfoglalás utáni idõ-
ben. Nem könnyû, de fontos feladat az eredeti állapot föltérképezése, hiszen az nem véletlenül, hanem a táj ökológiai adottságai követ-
keztében alakult ki. Föltehetõ, hogy ha megszûnne a beavatkozás, ismét ez az állapot állna helyre. A következtetést segítik az egyes meg-
maradt állományok, a történeti feljegyzések (például utazók naplói, királyi erdõkrõl szóló iratok). Sokszor a talaj és a talajon megma-
radt egykori aljnövényzet vezet nyomra.



600 m fölött a hegyek déli oldalán. A kocsánytalan vagy a kocsányos tölgy
laza lombsátra alatt ezekben az erdõkben a gyertyán alkot második, tö-
möttebb koronaszintet, s szálanként más fák – például vadcseresznye – is
megjelennek. A cseres tölgyesekhez képest kevesebb fény jut a talajra, a
cserjeszint ezért szegényesebb, és a lágyszárúak többsége is csak kora ta-
vasszal, lombfakadás elõtt jut elegendõ fényhez. Ekkor tömegesen viríta-
nak benne a gumós virágok (hóvirág, salamonpecsét, odvas keltike). He-
lyüket nyáron néhány árnyéktûrõ növény foglalja el (bükkös sás).

A bükkösök zónája 600 m fölött van, zónán kívüli állományai hûvös, ki-
egyenlített mikroklímájú területeken, például a Zalai-dombságban is elõ-
fordulnak. Az erdészetileg mûvelt bükkös tömött lombkoronaszintje telje-
sen zárul, az összes napfénynek csak 8–10%-át engedi a felszínre. Cserje
ilyen körülmények közt alig fordul elõ, az árnyéktûrõ lágyszárúak részben
azonosak a gyertyános-tölgyesekével (bükksás, szagos müge, madársós-
ka), vagy a kora tavaszi idõszakban virágzanak.

A gyertyánosok és bükkösök állatvilága hasonló. Hiányoznak a napfény-
kedvelõ állatok, a bükklevélen is kevés faj él. A lassan bomló, hûvös és
nyirkos avar viszont sok csigának, légy- és szúnyoglárvának nyújt otthont.
A csigákat ragadozó futrinkák fogyasztják. A korhadó bükktörzsekben
szép cincérek tanyáznak (havasi és gyászcincér), a fák odvaiban harkályok
(fakopáncs), koronájában pedig nagyobb ragadozó madarak és hollók
fészkelnek.

Természetes fenyvesek az Alpok és a Kárpátok koszorújára jellemzõk
1000 m fölötti magasságban. Magyarország mai területén csak az Alpokal-
ján fordulnak elõ állományai, más helyeken telepített. Jellemzõ rájuk a
sûrû, egész évben zárt koronaszint, a lassan lebomló tûlevélpárna, mely sa-
vanyú kémhatású talajt eredményez. Ezen savanyúságot jelzõ lágyszárúak –
áfonya, körtikék, korpafüvek – és gombák tenyésznek, melyek részben le-
bontók, részben a fenyõkkel élnek gyökérszimbiózisban (mikorrhiza). A fe-
nyõtûket sokféle lepke és darázs lárvái fogyasztják, korhadó törzseikben
szú- és cincérlárvák fejlõdnek. Fenyõtûkbõl építi hatalmas bolyait az erdei
vöröshangya. Több madárfaj, például a keresztcsõrû is a fenyõmagvakkal
táplálkozik.
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← szintezettség XXVI.2.3.2.

→ aszpektusok XXVI.3.3.1.

BÜKKÖSÖK

← Gauze-elv XXVI.1.6.1.

← tûrõképesség XXVI.1.3.

27. ábra. Természetközeli bükkös
(Õserdõ, Bükk) nyáron (balra) és
intenzíven mûvelt bükkös (jobbra)
A lombkorona már zárult, az erdõ mégsem
annyira sötét, mint azt az intenzíven mûvelt
bükkösökben megszoktuk. A fák itt „lábon
halnak meg”: a kidõlt, korhadó törzsek he-
lyén kis tisztások nyílnak, ahol fölnõhetnek
a magoncok.

FENYVESEK

← indikáció XXVI.1.3.

← szimbiózis XXVI.1.6.2.

← tajgák VIII.5.3.3.

→ erdõk régen és ma XXIX. 5.3.3.



Fenyveseink természetes állományai védendõk. A telepített fenyvesek
természetvédelmi értéke viszont csekély, sõt árnyékolásukkal és lassan
bomló tûleveleikkel tönkretehetik az eredeti élõhely növényzetét (feketefe-
nyõ). Telepítésük azon a hibás föltevésen alapult, hogy sziklagyepjeinket
eredetileg erdõk boríthatták.

Az alföldi erdõssztyeppöv tölgyerdei homokon, löszön, sõt szikes ta-
lajon is kialakultak. Közös vonásuk a sok fa- és cserjefaj, melyek napfé-
nyes, tisztásokkal tagolt erdõt alkotnak. Növényzetük a peremeken a kör-
nyezõ sztyepprétekével rokon, az erdõ mélyén inkább a hegyvidéki tölgye-
sekére emlékeztet. Az erdõssztyeppöv erdeibõl mára csak hírmondó
maradt: területüket szántóként, gyümölcsösként vagy legelõként haszno-
sítják, esetleg akácost telepítettek a helyükre. Megmaradt állományaik
védelem alatt állnak.

2.4.3. Nem zonális erdõk

A nem zonális fás társulások közül a ligeterdõk a folyókhoz, az égerligetek
a hegyi patakokhoz, a láperdõk pedig a pangó vizes területekhez kötõdnek.

A ligeterdõk folyóink árterein honosak, s a folyamszabályozások elõtt
hatalmas területeket borítottak. Egyik típusuk, a puhafa-ligeterdõ az ala-
csonyabb folyóteraszon él, ahol az áradás évenként rendszeresen két-há-
rom hónapra is elöntheti a fák tövét. Itt fûz- és nyárfafajok alkotják az er-
dõt, melyek tûrik, sõt igénylik is a vízborítást s a visszahúzódó víz nyomá-
ban lerakódó, tápanyagban gazdag iszapot. Az évente megújuló talaj miatt
gyors növekedésû, nitrogénkedvelõ lágyszárúak (csalán) és a fára felkúszó
liánok (komló, iszalag) sokszor sûrû „dzsungellé” varázsolják. Állatközös-
ségeikre a fûz- és nyárfalevélen élõ levélbogarak, lepkék, levéltetvek és a
korhadó fatörzsekben rágó cincérek jellemzõek. A parti füzeken telepek-
ben fészkelnek a gémek, bakcsók, kormoránok: ezek a madarak a folyóból
nyerik táplálékukat. Az emlõsök közül a hód mára kipusztult folyóinkból,
visszatelepítésével most kísérleteznek.
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ERDÕSSZTYEPP

← kialakulásának feltételei VIII.5.3.2.

→ tájidegen fajok XXVI.2.4.3.

LIGETERDÕK

← az áradások oka VIII.4.3.

→ aszpektusok XXVI.3.3.1.

← jellemzõ fajok TWR-értékei XXVI.1.3.

→ fajok védelme XXIX.5.2.3.

bokorfüzesek puhafa-ligeterdõk fátyol-
társulások

keményfaligetek

nagy árvízek

rendszeres áradások

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

4.
5.
4.

13.

13.
14.
15.
16.

12.

17.

18.

19.

17.

28. ábra. Folyóparti ligeterdõk
életközösségei néhány jellemzõ fajjal
A frissen lerakott folyami üledéken telepszik
meg az alacsony növésû csigolyafûz és man-
dulalevelû fûz (1.), a lágyszárúak közül jel-
lemzõek a kányafû (9.), a keserûfüvek (10.)
és a pántlikafû (11.).
A puhafa-ligeterdõk jellemzõ fajai a fehér
fûz (2.), a fehér és a fekete nyár (3.). A nyila-
dékokban kialakuló fátyoltársulásokban
fényigényes növények kúsznak a magasba,
mint a sövényszulák (4.) és a süntök (5.).
Az aljnövényzetet nitrogénigényes fajok al-
kotják, mint a nagy csalán (17.). A nagy
nyárfacincér (18.) lárvája nyár- és fûzfafa-
jok törzsében rág, a fûzfa-zsákhordóbogár
(19.) fûzfafajokon él.
A keményfaligetek uralkodó fafaja a kocsá-
nyos tölgy, a magas kõris (6.) és a mezei szil
(8.), a gazdag cserjeszintben például a veres-
gyûrû som (7). A kora tavaszi virágok közül
tömeges a hóvirág (12.), a bogláros szellõró-
zsa (13.), a dunai kékcsillag (14.), az odvas
keltike (15.) és a medvehagyma (16.).



A puhafaligetek területe a folyószabályozások után az eredeti töredékére
csökkent, a maradék helyét pedig mára a legtöbb helyen gyors növekedésû
kanadai „papírnyárasokkal” ültették be. Noha a puhafaligetek védett fajok-
ban nem gazdagok, egyedülálló tájképi szépségük és partokat védõ szere-
pük miatt megmaradt állományai kíméletet érdemelnek. Az árvízveszély
miatt területük növelése is indokolt lenne.

A keményfaligetek a folyópartok magas teraszain alakultak ki, melye-
ket már csak ritkán és rövid idõre ér el az ár. A kocsányos tölgy, a magyar
kõris és a vénic szil gazdag cserjeszinttel és sok lágyszárúval él együtt, me-
lyek a középhegységi lomberdõkre is jellemzõek (hóvirág, salátaboglárka,
medvehagyma). Állatviláguk igen gazdag. A nedves talajban sokféle csiga
él, ezeket futóbogarak fogyasztják. A lepkék közül jellegzetesek a zuzmó-
evõk: az állandóan párás, hûvös társulásban a zuzmók különösen gazda-
gon tenyésznek. Sok madárfaj fészkel itt, a gímszarvas legnagyobb hazai
állományai szintén keményfaligetekben élnek.
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← folyószabályozások VIII.4.4.1.

→ folyószabályozások története
XXIX.5.3.2.

→ fokos gazdálkodás XXIX.5.3.2.

KEMÉNYFALIGETEK

30. ábra. Telepített faültetvény: papírnyáras az
egykori puhafa-ligeterdõ helyén
A gyorsan növõ kanadai hibrid nyárfáknak nemcsak
a kora azonos, hanem génállománya is, hiszen vege-
tatív úton, klónozással szaporították õket. E rendkí-
vül fajszegény társulások létrehozásának fõ célja a
cellulóztermelés. Valójában nem is erdõk, hanem
ipari célú ültetvények.

29. ábra. Alföldi láperdõ Dabas mellett
Az égerfák magas lélegeztetõ „lábakon” áll-
nak, melyeken páfrányok, sások, liánok te-
nyésznek. A háttérben a vizet szinte elborítja
a lebegõ békaliliom fehér virágtengere.

31. ábra. Lejtsõsztyepp-foltokkal mozaikoló bokorerdõ Csákvár mellett a Vértesben
A bokorerdõk a hegyvidékek meleg, délies, sekély talajú részein tenyésznek. A satnya, girbegurba cser- és molyhos tölgyek ritkásan állnak, közeik-
ben cserjék, pl. cserszömörcék nõnek. A napfényes, széles tisztások valójában a lejtõssztyepp foltjai, melyek a bokorerdõvel váltakozva, mozaiko-
san borítják a hegyoldalt. Állatviláguk is a sziklagyepekére és az erdõssztyeppekére emlékeztet. A bokorerdõk kiemelkedõ fajgazdagságuk miatt vé-
dendõk. Legfõbb károsító hatások a beépítés (üdülõövezet), a túlzott taposás és a tájidegen fajok térhódítása (akác, bálványfa, zöld juhar).



A szurdokerdõkre hegyvidékeink hûvös mikroklímájú völgyeiben talál-
hatunk. A bükkös a sekély, sziklatörmelékes talajon sokszor felszakado-
zik, és elõbukkan a csupasz sziklafelszín. Hazai szurdokerdeink több jég-
korszaki maradványnövénynek (reliktumnak) nyújtanak otthont (medve-
fül kankalin, havasi hagyma). Mivel ilyen helyen a fakitermelés amúgy is
nehéz lenne, a szurdokerdõk általában „õserdõk” maradnak.

A faültetvények kizárólag gazdasági célból telepített, egyetlen fafajból álló
mezõgazdasági területek. Magyarországon leggyakoribbak az Észak-Ameriká-
ból származó akác társulásai. Az akác igénytelen, gyors növekedésû, fája szívós
és nektártermelése bõséges („méhlegelõk”). Dús, de fajszegény aljnövényzetét
nitrogénigényes gyomfajok alkotják. Az akácosok jelenléte csak ott fogadható
el, ahol nem veszélyeztetnek értékes hazai életközösségeket. Másutt célszerû a
helyükön az eredeti, õshonos fajokból álló vegetáció helyreállítása.

Erdõk hazánk mély talajú, csapadékos területein alakultak ki, arányuk
az eredeti 85%-ról 19%-ra csökkent, ezek nagy része is mesterségesen
telepített fajszegény faültetvény. Gazdasági célokat is szolgáló erdeink
természeti értékét befolyásolja a mûvelés módja (fakitermelés, erdõfel-
újítás) és a vadgazdálkodás is.

Zonális erdeink: a cseres és gyertyános tölgyesek, a bükkösök és a
fenyvesek természetes állományai, valamint az alföldi erdõssztyeppöv
tölgyerdei.

A nem zonális erdõk közül folyók ártereit borítják a ligeterdõk (puha-
fa- és keményfaligetek), hegyi patakokat szegélyezik az égerligetek, pan-
gó vizes területeken maradtak fenn a láperdõk.

Hegyvidékeink hûvös mikroklímájú völgyeiben bukkanhatunk szur-
dokerdõkre, meleg, sekély talajú lejtõkön a bokorerdõkre.

A faültetvények kizárólag gazdasági célokat szolgáló egyetlen fafajból
álló „társulások” (papírnyár, akác).
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Summa

Hegyvidéki patakjaink partját égerligetek szegélyezik. Az égerfák alatt nedvességkedvelõ „magaskórós” társulás tenyészik: acsalapu, gó-
lyahír, aranyveselke nõ. Az enyves éger jól tûri a tartós elárasztást, így a pangó vizes láperdõknek is ez az egyik állományalkotó fája. Láper-
dõk lefolyástalan területeken – például egykori, félig feltöltõdött folyómedrekben – alakulnak ki. A lecsapolások miatt mára csak hírmondó
maradt belõlük, ezek mind védettek.

Kérdések, problémák

1. Tölgyeseink jellemzõ kártevõje a tölgymakkormányos bogár. Ennek lárvája belülrõl pusztítja el a fiatal mak-
kot, mely még éretlenül, nyáron lehull, a lárva ekkor rágja ki magát belõle. Száraz években vagy vízrendezési
munkák miatt kiszárított talajú tölgyesekben a teljes termést elpusztíthatja az ormányos. A hagyományos
„makkoltató” gazdálkodás lényege az volt, hogy a sertéseket akkor hajtották ki a tölgyesekbe, amikor a fertõ-
zött makkok potyogtak.
Elemezzük, hogy a hagyományos gazdálkodás miként biztosította az erdõk megújulását és egészségét!

2. Az akác pillangós virágú fa, mely a tápanyagban szegény talajokon is jól megél. Mi az összefüggés e két tény között?

3. A hazai erdészeti gyakorlatban megszokott, hogy a tarra vágott tölgyes helyére tölgycsemetéket telepítenek,
éppúgy, ahogy az akácot. Miért nevezhetõ mégis a telepített tölgyes „erdõnek”, az akácos pedig inkább „faültet-
vénynek”?



2.4.4. Vízi életközösségek

A vizek életközösségeiben a három leg-
fontosabb élettelen korlátozó tényezõ a
víz tápanyagtartalma, oxigéntartalma és
a bejutó fény mennyisége. Ezeket befolyá-
solja a víz mélysége és az áramlás sebes-
sége is.

Az álló vagy lassan áramló vizek élõ-
lénytársulásai közül a lebegõ hínárok ál-
talában egész testfelületükön át veszik föl
a tápanyagokat. A növények egy része a
víz felszínén lebeg, mint a békalencse
vagy a sulyom, mások részben vagy egé-
szen a víz alá merülnek (rence, béka-
szõlõfajok). A telet iszapba süllyedõ sza-
porítórügyeikkel vészelik át.

A lebegõ hínáros gazdag állatvilággal él
együtt. A víz felületi feszültségét kihasz-
náló állatok (keringõbogarak, molnár-
kák) általában ragadozók, és a felszínre
sodródó állatokra vadásznak. A nyíltvízi lebegõ lények, a plankton tagjai
(vízibolhák, kandicsrákok) a szerves anyagot, növényi törmeléket fogyaszt-
ják, és táplálékul szolgálnak a rájuk vadászó bogaraknak, halaknak. Sok
rovar csak lárvakorát éli le a vizekben (szúnyogok, tegezesek, bögölyök),
ezek kirajzásukkal jelentõs mennyiségû szerves anyagot vonnak ki onnét,
ami segít megelõzni a túlzott tápanyag-feldúsulást (eutrofizációt).

A rögzült (gyökerezõ) hínárok álló- és folyóvizekben is megtalálhatók,
egészen 7 méteres mélységig. Uralkodó fajaik kevés fénnyel is beérik, gyors
növekedésûek, gyakran sûrû szövedéket alkotnak (békaszõlõ, süllõhínár).
A hínárosban menedéket és táplálékot lelnek a nyíltvízi plankton tagjai, de
a növényeken rögzülõ állatok is (hidrák, kerekesférgek). A tó vagy folyó fe-
neke gazdag állati iszaptársulásoknak ad otthont (fenéklakók, benthosz).
Ezek részben szûrögetõ lebontók (tegzesek, kagylók), részben növényevõk
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32. ábra. Hegyi patakot kísérõ
égerliget
A gyors folyású vizek állandóan keverednek
a levegõvel, ezért itt mindig van elegendõ ol-
dott oxigén. A hegyi patakok vize tápanyag-
szegény, átlátszó, hideg, de nagy teleken is
ritkán fagynak be fenékig. Növényeik a ta-
lajhoz, kövekhez jól rögzülõ fajokból áll-
nak. Az itt élõ állatok közül a ragadozó ro-
varlárvák – például a szitakötõk – egy része
a finom fövenybe ássa be magát, mások a
kövekhez rögzítik magukat, így védekeznek
az elsodródás ellen. Az állatok közül jelleg-
zetesek a vízicsigák, a kövek alatt megbúvó
örvényférgek, bolharákok és kérészlárvák.
Néhány oxigénigényes halfaj (pisztráng) és
kétéltû is e vizek lakója (foltos szalamand-
ra). A korábban tiszta patakokat emberi ha-
tásra gyakran éri szennyezés, a szegélyezõ
fák kivágása miatt jobban föl is meleged-
nek. E hatások az oxigéntartalmat csökken-
tik, ami sok érzékeny faj megritkulásához
vagy eltûnéséhez vezetett.

→ a plankton evolúciója XXIX.3.1.1.

← a plankton lárvaalakjai X.5.3.1–2.

33. ábra. Rögzült és lebegõ hínárok
egy tápanyagban gazdag hegyvidéki
tó szegélyén
A kép közepén a gyökerezõ hínárhoz tarto-
zó imbolygó békaszõlõ virágzik, tõle balra a
lebegõ sulyom deltoid alakú levelei látha-
tók. A békaszõlõ körül a rucaöröm vízipáf-
rány lebeg, a háttérben nád és a rátapadó
békanyálmoszat vattaszerû csomói.

HÍNÁROK

← hidrák X.5.3.2.



(tányércsigák), részben ragadozók (planáriák, lópiócák), de vannak élõs-
ködõk is (orvosi pióca vagy nadály).

A hínártársulások életfeltételeit alapvetõen megszabja a víz tápanyagtar-
talma, szennyezettsége. A kevés tápanyagot tartalmazó (oligotróf) tavak vize
átlátszó, oxigéngazdag. A tápdús, szennyezett (eutróf) vizek sok baktérium
és más egysejtû miatt oxigénszegények, zavarosak. A szennyvizekben az egy-
sejtûeken kívül legfeljebb fonalas moszatok telepedhetnek meg. Hínártársu-
lásaink egy része érzékeny a szennyezésekre. Ezeket óvni kell a szerves ter-
heléstõl (mosószer, trágyalé, mûtrágya). Mások viszont – mint a kanadai
átokhínár – jól tûrik a szennyezést. Az átokhínárost mint hatékony „szûrõt”
ezért föl is használják mesterséges szennyvíztisztító tavakban.

A mocsári és lápi növényzet gyökerét és gyöktörzsét folyamatosan vagy
tartósan víz borítja, ám a növényi hajtás a víz fölé emelkedik. A talaj tápanyag-
ban gazdag, de levegõtlen, sok faj levegõztetõ alapszövettel oldja meg gyökerei
oxigénellátását. A vizek és szárazföldek határán alakultak ki (kb. 1 méteres
mélységig) a nádasok. Uralkodó fajuk a nád vagy a gyékény, ehhez sások, ká-
ka- és harasztfajok társulhatnak. A nádasok a vizekbe sodródó szerves
szennyezõdés elsõ felvevõi, legfontosabb szûrõi. Ebben a gyöktörzsük körül
megtelepedõ sokféle gomba, egysejtû, baktérium segíti õket. A nádszárakban
bogarak és lepkék fejlõdnek, felszínükön szivacsok, hidrák és férgek élnek, a
nádas védelmében pedig sok madárfaj él és költ (nádiposzáták, kócsagok,
szárcsák). A nád régebben fontos tetõfedõ anyag volt, ma is aratják ebbõl a
célból. Állományainak felelõtlen mértékû kiirtása (például a Balaton partján)
a tó vizének szennyezõdését és a fauna szegényedését okozza.

314 XXVI. 2. Térbeli mintázatok

← gyûrûsférgek X.5.3.2.

→ a tápanyagtartalom évszakos változásai
XXVI.4.1.2.

← mosószerek XII.5.1.

→ foszfátterhelés XXVI.4.2.4.

→ szennyvíztisztítás XXVI.4.2.3.; XXX.3.4.

NÁDASOK

← szivacsok X.5.3.1.

→ termelõk és lebontók XXVI.4.1.2.

láprét égerláp fûzláp zsombékos
zsombék semlyék

nádas gyökerezõ
hínár

lebegõ
hínár

úszó-
láp

víz felszínén élõk
(neuszton)

plankton és nekton

fenéklakók
(benthosz)

2.

1.
3.

4. 4.

6.

5.

7. 8.

9. 11.

10.

12.

14.

13.

15.
16.

3.
17.

18.

4.

19.

21.

23.
22.20.

34. ábra. Életközösségek egy hazai állóvízben és annak közelében
Az égerlápok társulásalkotó fája a mézgás éger (1.), a fûzlápoké a rekettyefûz (2.). A zsombékosok (magassásosok) vízzel telt mélyedések
(semlyékek) és kiemelkedõ zsombékok mozaikjai. Fontos sásfaja a zsombéksás (3.). A nádasok fõ állományalkotója a nád (4.) vagy a gyé-
kény. A sûrû tõzegbõl és nádgyökérbõl álló ingólápok néha leszakadnak és úszólápként lebegnek a vízen.
A láprétek élõvilágából: mocsári kosbor (7.), vérfû (8.) és a rajta élõ boglárkalepke (9.), elevenszülõ gyík (10.). Az égerlápokban és fûzlápok-
ban: mocsári sás (11.), tõzegpáfrány (12.), a vízben lebegõ békaliliom (13.), a sárga nõszirom (14.). Sásfajokat fogyasztanak a sásbogarak
(15.). A nádasok szegélyében nõ a jellegzetes levelû nyílfû (16.), az óriás szitakötõ (17.) lárvái a tó vizében fejlõdnek, a nádfúró bagolylepke
(18.) hernyói a nádszálak belsejében rágnak. Az itt fészkelõ sok madárfaj közül a barkós cinege (19.) fiókáit eteti. A vízisikló (20.) a vizek-
ben és azok tágabb környezetében is zsákmányol. A tavirózsa (21.), a gyökerezõ hínár, a rucaöröm vízipáfrány és a körülötte úszó békalen-
cse a lebegõ hínár tagja (22.). A vízfelszínen mozgó élõlények (neuszton) jellegzetes tagja a molnárkapoloska (23.)



2.4.5. Gyepek sziken, homokon, sziklán

A szikes gyepek ma az Alföld jelentõs részét foglalják el, ám valószínû,
hogy területük eredetileg jóval kisebb volt. A folyami árterek peremén vagy
egykori medrek helyén alakultak ki, ott, ahol idõszakosan bõséges nedves-
séget kapott a talaj. A szélsõségesen száraz nyarakon aztán a víz elpárol-
gott, s a párolgó vizet követve a nátriumsók fölhalmozódtak a talaj felszí-
nén vagy közvetlenül alatta. Az eredeti szikes területek emberi hatásra
növekedtek meg (másodlagos szikesedés). Ilyen hatás volt a folyók szabá-
lyozása, az erõteljes legeltetés, a szakszerûtlen öntözés. Nagy szikes pusz-
táink (Hortobágy) csak néhány száz éve nyerték el mai formájukat, ennek
ellenére különleges és értékes élõvilág alakult ki rajtuk. A szikesek növény-
világát elsõsorban az határozza meg, hogy a sziksó felhalmozódása közvet-
lenül a felszínen van-e (vakszik), vagy ezt még borítja egy humuszban gaz-
dagabb felszíni réteg (sziki gyepek). Ha a humuszgazdag felszín az erózió
következtében foltokban megszakad, elõbukkan az alatta levõ réteg. Ez a
padkásodásnak nevezett folyamat változatos életközösségeket tart fönn
ugyanazon a területen (szikfok és szikpadka „mozaikja”).

A szikesek növényei elsõsorban a talaj magas nátriumion-tartalmához s
az ebbõl eredõ magas ozmotikus szívóerejéhez alkalmazkodtak. Jól tûrik a
legelést és taposást is. Fajaik részben azonosak a tengerparti sós dûnék és
mocsarak növényeivel, ám sokszor önálló alfajjá alakultak, jelezve a tartós
elszigetelõdést, saját fejlõdési utat (sziksófû, báránypirosító, sziki zsázsa).
A sekély vizû szikes tavak különleges állatvilágnak adnak otthont, az apró
planktonból a tavaszi idõszakban rengeteg madár táplálkozik (gulipán, bí-
bic). Sziki gyepek lakója a magyar puszták nagy testû madara, a túzok.
A szikes puszták életközösségei nemcsak állat- és növényviláguk miatt érté-
kesek, hanem a magyar történelem és gazdálkodás emlékei is, melyet több
nemzeti park területén is meglátogathatunk (Hortobágy, Kiskunság).
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A nádasokat zavartalan tavak vagy holtágak partján magassásosok (zsombékosok) és láprétek szegélyezhetik. Feltöltõdõ holtágakban, kivá-
gott láperdõk helyén alakulhatnak ki. Legalább télen víz borítja talajukat, nyár végére viszont egyes típusaik kiszáradnak. Növény- és állatviláguk
gazdag (kormos csáté, mocsári kosbor, sok puhatestû és rovarfaj). Az ember õsidõk óta kaszálja ezeket a réteket, ami – ha megfelelõ idõben vég-
zik – nem árt meg, sõt megóvja a társulást a beerdõsüléstõl. Ezeknek az életközösségeknek a létét elsõsorban a „vízrendezések” (lecsapolások,
feltöltések) veszélyeztetik, fõként ha üdülésre alkalmas vidéken alakultak ki. Jelentõs károkat okozhat a meggondolatlan mûtrágyázás is, mert
ennek hatására az értéktelenebb nitrogénkedvelõ növények szaporodnak el, kiszorítva az érzékeny, védett fajok többségét.

A tõzeglápok vagy források felett vagy hûvös mikroklímájú, egész évben sekély vízzel borított mélyedésekben alakulhatnak ki. Fõ tömegüket sá-
sok vagy mohák alkotják, az elhalt, de lassan bomló tõzegmoha néha fölhalmozódik, valósággal kidagad a mélyedésbõl (dagadólápok). Többnyire
savanyú talajuk nitrogénszegény, az itt élõ növények egy része rovaremésztéssel egészíti ki táplálékát (harmatfû, hízóka). A lápok vize egész évben
hûvös, közel egyenletes, ehhez alkalmazkodtak az itt élõ örvényférgek, csigák és rovarlárvák is, melyek hõmérséklet szempontjából nagyon igényes,
szûk tûrésû fajok. Szigorúan védendõ reliktumtársulások, melyeknek létét a lecsapolás, a beerdõsülés és a meggondolatlan taposás egyaránt veszé-
lyezteti. Magyarországon a Nyírségben (Bátorliget), az Õrségben és az Északi-középhegység néhány pontján maradtak meg kis foltjai.

35. ábra. A szikesek élõvilága
A: Mézpázsitos szikfok – sekély vizû, nyáron kiszáradó tavak mézpázsittal (1.) és a vízben plankton után kutató gulipánnal (2.).
B: Cickafarkas és ürmös szikes puszta humuszban gazdag felszínû padkákkal és szikfokokkal. Állományalkotó a veresnadrág csenkesz
(3.), gyakori a sóvirág (4.), a sziki cickafark (5.), a bárányüröm (6.), a kamilla (7.).
C: Bárányparéjos vakszik, a terméketlen sós felszínen csak néhány növényfajjal: bárányparéj (9.) és állatfajjal: széki lile (8.).

A B

2.
1.

C
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

SZIKESEK

← a szikesek talaja XII.9.3.

→ történeti ökológia XXIX.5.3.3.

← erózió VIII.4.1.

← ozmózis IX.4.2.4.

← jellemzõ fajok TWR-értékei XXVI.1.3.

← a szikesek élõvilága VIII.5.3.2.

→ nemzeti parkok XXIX.5.2.2.



A homoki gyepek az Alföldre, a Kisalföldre és Belsõ-Somogyra jellemzõ tár-
sulások. Eredetileg az erdõssztyeppöv nyílt területeinek egy részén tenyésztek,
mai formájukat emberi hatásra nyerték el. A homok néha a felszínre bukkan,
néhol vándorol is (futóhomok). Ez eredetileg nem lehetett gyakori jelenség, a
túllegeltetés, az erõteljes mezõgazdasági mûvelés és a háborúk pusztításainak
hatására azonban a XVIII. századra az Alföld sok részét borította a futóhomok.
A mozgó homokot megkötõ nyílt homoki gyepekben a növényzet a talaj
50–80%-át borítja, ezek többnyire évelõk. Uralkodó fûfaja a magyar csenkesz.
Az itt élõ növények egy része a sziklagyepekkel közös (pl. naprózsa, pusztai ku-
tyatej, homoki pimpó), ami hasonló igényeik mellett közös eredetüket is jelzi. A
zárt homoki gyepekben a növényzet teljesen fedi a talajt, itt is a pázsitfüvek
(csenkesz- és árvalányhajfajok) az uralkodók. A zárt gyepek nagyrészt erdõir-
tások és legeltetés hatására jöttek létre, talajuk viszonylag gazdag humuszban.
Az (újra)erdõsülés azonban nem mindenütt lehetséges, mert idõközben csök-
kent a talajvízszint, és szárazabbá vált az éghajlat. A homoki gyepek sokféle
ízeltlábúnak adnak otthont. Nagy részüket mezõgazdasági termelésbe vonták
(barack, szõlõ), másokra akácerdõket telepítettek, néhány megmaradt foltjuk
pedig védett (Kiskunsági Nemzeti Park).

2.4.6. Ember által fönntartott életközösségek

Az emberi tevékenység szinte minden mai életközösséget érint, néhány pedig
nem is maradhatna fenn tartósan segítségünk nélkül. A szántókon tömegesen
termesztünk néhány haszonnövényt, a legelõket, kaszálókat, kerteket is rend-
szeres emberi beavatkozás tartja fenn. Ezek a társulások fajgazdagok, szépek
és értékesek is lehetnek, ha az emberi hatás rendszeres, és hasonló a termé-
szetes életközösségek kölcsönhatásaihoz, beilleszkedik azok rendszerébe.
A megfelelõ mértékû legeltetés és kaszálás például a füves pusztákon legelõ
csordák legeléséhez hasonlít: gátolja a beerdõsülést, fenntartja a talaj táp-
anyaggazdagságát és a lágy szárú fajok sokféleségét. Gyakori azonban az is,
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A sziklagyepek hegyvidékek meredek lejtõin alakulnak ki. A csupasznak látszó sziklákon elsõként moha-zuzmó társulások jelennek
meg. Ha a mélyedésekben itt-ott némi talaj halmozódik föl, megtelepednek a nyílt sziklagyepek jellemzõ fajai (kövirózsák, varjúháj és kõ-
törõfûfajok, apró egynyáriak, törpecserjék). Ha a vastagodó talajtakaró már mindenütt beborítja az alapkõzetet, a nyílt gyep
lejtõssztyepprétté alakul át. A sziklagyepek Magyarország fajokban leggazdagabb életközösségei, melyek sok bennszülött és reliktumfaj-
nak adnak otthont. Az itt élõ növények szárazságtûrõk, jól viselik a nagy hõingadozást, szétterülõ testükkel sokszor eredményesen kötik
meg a málló, aprózódó kõzetet. A kõzet minõsége és a lejtõ kitettsége (északi vagy déli oldal) szabja meg, hogy milyen társulások alakulnak
ki ezeken a területeken. A sokféle növényfaj sok rovarnak nyújt táplálékot, a sziklás vidék ideális élõhely a gyíkok és siklók számára.
A nagyemlõsök (szarvasok, vaddisznók) is szívesen legelnek és melegednek itt, rágásukkal akadályozva a beerdõsülést. A túlzott létszámú
vadállomány és a tájidegen fajok (muflon) azonban már károkat okoznak. A sziklagyepeket fenyegetõ legfõbb veszély a taposáson és virág-
szedésen kívül a beépítés. Védelmük annál is inkább indokolt, mivel összterületük igen kicsi.

A B C D E

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

9.

36. ábra. Meredek hegyoldalon kialakuló életközösségek és ezek néhány jellemzõ faja
A: csupasz szikla moha-zuzmó vegetációval; B: nyílt sziklagyep; C: lejtõssztyepprét; D: bo-
korerdõ; E: molyhos-tölgyes erdõ;
1: õszmoha; 2: deres csenkesz; 3: hamvas csiga; 4: cserszömörce; 5: pusztai csenkesz;
6: lappangó sás; 7: daravirág; 8: tavaszi hérics; 9: fali gyík

A sztyepprétek az erdõsztyeppöv azon részein alakultak ki, ahol a jellemzõ évi csapa-
dékmennyiség nem érte el a 400-600 mm-t, de területük emberi hatásra is növekedett. Nö-
vény- és állatviláguk igen gazdag, uralkodnak benne a pázsitfüvek (például a szálkaperje,
az árvalányhajfajok), nagy számban élnek itt szöcskék, lepkék, pókfajok. Sztepprétek sok-
féle talajon, homokon, löszön, szikes területen is kialakulhatnak. A fûfélék gyökerét fo-
gyasztják a gyalogcincérek. Az emlõsök közül jellegzetes rágcsálók az ürge és a földikutya.
A könnyen alakítható lösztalajban sok méhféle fészkel, gyakoriak az ezeken élõsködõ boga-
rak, a nünükék.

A sztyepprétek kitûnõ legelõk, legtöbbjüket a történelem során már fölszántották, de
érintetlenül hagyott állományaiból, meredek löszfalak szegélyérõl, földvárak, kunhalmok
területérõl sikerült megújulnia.

HOMOKI GYEPEK

← felszínformái VIII.4.6.

→ hegyrõl füvesedés XXVI.3.3.5.

→ történeti ökológia XXIX.5.3.3.

→ szukcesszió XXVI.3.3.2.

→ füves puszták élõvilága XXIX.4.1.3.



hogy az ember – sokszor szándéka ellenére – fajszegény, sérülékeny, lerom-
lott (degradált) életközösségeket tart fenn és terjeszt.

A leromlás (degradáció) fontos jelzõje a gyomnövények és kártevõ álla-
tok elterjedése. Gyomnövények és a gyomnövények uralta életközösségek a
természetben valamilyen erõs zavaró hatásra szaporodnak el (például ár-
víz, erdõtûz, földcsuszamlás vagy nagy erejû vihar). A gyomnövények az
ilyenkor fölszabaduló lehetõségeket használják ki, ezzel csökkentik a talaj-
eróziót, s a zavaró hatás megszûnte után hosszabb-rövidebb idõ elteltével
átadják a helyüket a vidékre jellemzõ eredeti társulásnak. A gyomtársulá-
sok természetes szerepe: védik a talajt, földolgozzák a szennyezést, elõké-
szítik a következõ fázist. Az eredeti életközösségek szempontjából az em-
beri tevékenység is egyfajta zavaró hatás: ilyen például a föld felszántása,
taposása, a talaj szennyezése vagy a fakitermelés.

A vetési gyomtársulások esetében a „zavaró hatás” a szántó-vetõ ember
munkája. A szántás, vetés, aratás, trágyázás mellett ilyen tényezõ a XX. század-
ban rendszeressé vált vegyszeres kezelés (permetezés) is. A vetési gyomnövé-
nyek ezekhez a tényezõkhöz alkalmazkodtak: egyévesek, gyorsan fejlõdnek,
igénylik a sok napfényt, a jó minõségû, tápanyagban gazdag talajt, ugyanakkor
jól tûrik a talaj rendszeres bolygatását, és ma már közülük sok faj a vegyszere-
zést is. A vetési gyomok õshonos vetélytársaikkal szemben hamar visszaszorul-
nának, a vetemény növényeinek azonban sikeres vetélytársai. Idetartoznak bú-
zatábláink ismert virágai: a pipacs, a mezei szarkaláb, a mezei gyújtoványfû, a
takarmánynövényeken élõsködõ lóhereszádorgó. A vetemények állattársulásai
jórészt a veteményt fogyasztó vagy azon élõsködõ ízeltlábúakból, férgekbõl és
az azokat fogyasztó madarakból, rovarokból állnak, de néhány faj a gyomokon
él (pl. a bogáncslepke hernyója a bogáncson, a nappali pávaszemé a csalánon).
Általános tapasztalat, hogy minél nagyobb és egységesebben kezelt a szántó-
föld, annál fajszegényebb a benne megjelenõ társulás, és egy-egy elszaporodó
kártevõ annál nagyobb pusztítást vihet végbe benne.

Az útszéli gyomtársulások szintén
bolygatott talajon tenyésznek, ám itt a
zavaró hatást hosszabb ideig nyuga-
lom követheti (vasúti töltések, parla-
gon hagyott földek, régi szeméttele-
pek). Itt elszaporodnak a kétéves vagy
évelõ, tarackkal terjedõ fajok (fekete
üröm, útszéli bogáncs, tarackbúza). Az
állatvilág szegényes: a gyomokon élõ
rovarokból, gyommagvakat fogyasztó
madarakból (tengelic, mezei veréb) és
a hulladék közt kutató vetési varjakból
áll. Ha birka vagy más állat is legeli a
területet, elszaporodnak a szúrós-tövi-
ses, ill. mérgezõ növények: szamárbo-
gáncs, szerbtövis, beléndek. A tapo-
sott gyomnövényzet ösvényeken, uta-
kon tenyészik. Nagyon kevés fajból áll.
Ezek tûrik a taposást, a szélsõségesen
tömött, levegõtlen, kiszáradó talajt (an-
golperje, madárkeserûfû, útifüvek).

Különleges életközösségeket tart
fenn – részben szándéka ellenére –
az ember saját közvetlen környezetében. Ilyenek például az állattelepek,
a közmûhálózatok, a szennyvíztisztítók, a szeméttelepek, a lakóterek, a ga-
bonaraktárak, a gyárak vagy a kórházak élõlénytársulásai. Közös jellemzõ-
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37. ábra. Siskanádtippannal borított
erdei irtásrét
Az erdei irtásokat beborító vágásnövényzet
sokak szerint gyomtársulás. Jellemzõ fajai
– például a szeder, az erdei deréce, a siska-
nádtippan – gyorsan növõ, fény- és táp-
anyagigényes fajok, melyek egy erdõtûz
vagy erdõirtás után több évre megtalálják
kedvezõ életfeltételeiket, és gyakran átha-
tolhatatlan bozótot alkotnak. Az erdõtûz
nemcsak az árnyékoló fákat pusztítja el, ha-
nem a hamuval hirtelen sok tápanyagot is
juttat a talajba, a fák gyökerének fölszívó
hatása megszûnik, így egy idõre a talajned-
vesség is megnõhet. A vágásnövényzet taka-
rásában az erdei vadak rágásától védve
kicsírázhatnak a kevésbé tápanyag- és fény-
igényes facsemeték, melyek a tápanyagfor-
rás kimerülése után lassan beárnyékolják a
vágásnövényzetet, így az visszaszorul, s
magvak formájában várja az újabb kedvezõ
alkalmat.

GYOMNÖVÉNYEK

GYOMTÁRSULÁSOK

→ r-stratégia XXVI.3.1.3.

← kompetíció XXVI.1.6.1.

← rezisztencia XXIII.4.2.1.

← diverzitás XXVI.2.3.2.

AZ EMBER MINT
SZERVESANYAG-FORRÁS

→ degradáció XXVI.3.3.4.



jük, hogy szinte teljesen hiányoznak belõlük a termelõk (zöld növények), a
szervesanyag-utánpótlásról maga az ember gondoskodik. Az itt élõ, fõként
lebontó és élõsködõ fajok többnyire nem szívesen látott társaink: a bolhák
és poloskák betegségeket terjesztenek, a poratkák maradványai allergiát
okoznak, a zsizsikek és penészgombafajok tönkreteszik a terményeket. Az
ember hatalmas tápanyagforrást kínál föl e lényeknek, eközben állandó
küzdelmet folytat ellenük. A következmény: kevés, de könnyen alkalmazko-
dó fajokból álló társulások sora, melyekkel tartósan együtt kell élnünk. Az
egészséges, higiénikus emberi környezet ezért nem jelenthet élõlénymentes-
séget. Arra viszont törekedhetünk, hogy a betegségokozó fajokat visszaszo-
rítva a lebontó csoportokat fölhasználjuk az általunk termelt hatalmas
mennyiségû szerves anyag szabályozott átalakítására. Ez történik például a
biológiai szennyvíztisztítókban, a komposzttelepekben, a biogázüzemek-
ben, de a tejtermékek vagy alkoholtartalmú italok elõállítása során is.

Hazánk természetes (ember által nem befolyásolt) növénytakaróját mutat-
ja a természetes vegetációtérkép. Ezen olyan életközösségek termõhelyeit
is láthatjuk, melyek klímazónánkra jellemzõek (zonális társulások), olya-
nokat is, melyeknek elõfordulását helyi tényezõ magyarázza (azonális tár-
sulások), s olyanokat is, melyek zónán kívüli helyzetben vannak (extrazo-
nális elõfordulások). A társulások fátlanok vagy fás társulások (erdõk).

A nem zonális fátlan társulások közül a felszíni víz jelenléte magya-
rázza a rögzült és lebegõ hínár (az állati és növényi planktonnal), a ná-
das és magassásos megjelenését. A láp- és mocsárrétek, tõzeglápok tala-
ját is a bõséges vízellátás jellemzi.

A szikesek erõsen párolgó, alföldi területeken alakultak ki, részben
emberi hatásra. A homoki gyepek és a löszgyepek jellegzetességeit a ta-
laj minõsége szabja meg.

A sziklagyepek meredek lejtõkön, vulkanikus vagy üledékes kõzetek
felszínén megjelenõ fajgazdag életközösségek.

A gyomtársulások valamilyen erõs zavaró hatásra idõlegesen uralko-
dóvá váló, majd visszaszoruló életközösségek. A zavaró hatás ma leg-
gyakrabban az emberi tevékenység (vetési, útszéli, romtalaj-gyomtársu-
lások, erdei vágásnövényzet).
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Kérdések, problémák
1. A szántóföldi gyomvegetáció egynyári, az útszéli gyomvegetáció jórészt kétnyári vagy évelõ fajokból áll. Mi a kü-

lönbség oka?

2. Melyek azok az életközösségek, melyeket folyamatos emberi beavatkozás tart fenn? Természetvédelmi szem-
pontból mely esetben kívánatosak ezek a beavatkozások?

3. Hozzunk példát olyan hazai életközösségre, melynek védelmét az szolgálja leginkább, ha lehetõleg elkülönítjük
az emberi hatásoktól!

4. Vannak, akik a tavaszi és nyári vetési gyomvegetációt egy társulás különbözõ fázisainak (aszpektusainak) tart-
ják, mások ugyanazon területen megjelenõ két különbözõ társulásnak. Milyen érv szól az egyik és a másik mel-
lett? Mi az oka, hogy más életközösségek esetében az a probléma nem merül föl?

5. Hasonlítsuk össze a nyílt sziklagyep és a lejtõssztyepp jellemzõit a nyílt és a zárt homoki gyepekével! Mi a ha-
sonlóság oka?

6. Mi a hasonlóság a „kártevõ állatok” és a „gyomnövények” között? Természetes csoportok ezek, vagy csak az
ember szemléletét, gyakorlatias szempontjait tükrözik?

→ ökológiai piramis XXVI.4.1.

← allergia XVIII.4.2.5.

← génmanipulált lények XXIII.4.2.

← biogáz elõállítása XII.3.2.1.

← alkoholos erjedés XIII.3.1.2.

Summa



3. Idõbeli mintázatok

3.1. Populációdinamika

3.1.1. A dinamikus szemléletmód

Az Európában mûködõ ökológusok fõ törekvése az volt, hogy egymástól el-
különítsék, lehetõleg számszerûen jellemezni is tudják az egyes társuláso-
kat. Eközben állandónak tekintették a társulást is és az azt alkotó populá-
ciók létszámát is. Így azonban a tapasztalatoknak csak egy része magyaráz-
ható. A dinamikus szemléletmód kezdete Európához, kibontakozása az
Egyesült Államokhoz köthetõ. E dinamikus szemléletû kutatók mindent –
még az esetleg tapasztalható állandóságot is – változások eredõjeként igye-
keztek magyarázni.

3.1.2. Növekedési modellek

A populációk létszámának változásaival foglalkozó populációdinamika
egyik megalapítója Robert Malthus volt.

Malthus 1798-ból való megfontolásait a XIX., ill. XX. században öntöt-
ték matematikai formába (Pierre Verhulst 1839-ben, majd Raymond Pearl
és Lowell Reed 1920-ban). Gondolatmenetük lényege a következõ.

Jelöljük a populáció aktuális létszámát N-nel, ennek kicsiny megválto-
zását dN-nel, a kis idõközt pedig dt-vel! (A „d” a különbséget jelöli.) Így a
populáció idõegység alatti megváltozását a dN/dt kifejezés adja vissza.
Ennek értéke függ a bevándorlási (b), kivándorlási (k), születési (sz) és a
halálozási (h) rátától. E ráták azt mutatják meg, hogy egy egyed a vizsgált
idõegység alatt milyen eséllyel vándorol ki, illetve be, szaporodik vagy
pusztul el. A teljes populációt vizsgálva ezt a populáció létszámával kell
szorozni. Figyelembe véve, hogy a bevándorlás és a születés növeli, a kiván-
dorlás és a halálozás pedig csökkenti a populáció létszámát:

dN/dt = (b+sz–k–h) N.
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← a társulástan születése XXVI.2.3.1.

← dinamikus egyensúly IX.3.3.4.

POPULÁCIÓDINAMIKA

← a populációméret meghatározása
XXVI.2.2.2.

→ populációgenetika XXVII.3.

38. ábra. Thomas Robert Malthus (1766–1834)
Angol lelkész, közgazdász, a népességkutatás (demográfia) egyik megalapítója.
Cambridge-ben tanult történelmet, matematikát és teológiát. Az egyetem elvégzése után vidéki lelkész lett, eköz-
ben a hertfordshire-i Kelet-indiai Kollégium történelmi és nemzetgazdasági tanszékén tanított (ebben az intéz-
ményben gyarmati tisztviselõket képeztek). Malthust egy angol filozófus, W. Godwin könyve késztette írásra.
Godwin 1793-ban megjelent Politikai igazság címû írásában úgy érvelt, hogy a nemzetállamok helyét át fogja ven-
ni egy Világállam, mely minden polgárának – elvben végtelen sok embernek – tisztes megélhetést biztosít majd.
Malthus válaszul megírta a Tanulmány a népesedés törvényérõl címû mûvét, melyben fölhívta a figyelmet az erõ-
források végességére és a túlnépesedés veszélyére. Malthus borúlátó következtetéseit azóta is vitatják, hatása a
közgazdaság-tudományra és a természettudományokra ma is érezhetõ.

„A növények és az oktalan állatok esetében a képlet egyszerû: valamennyiüket hatalmas ösztön ûzi fajuk
szaporítására, ám ezt korlátozza az ivadékok kétséges életlehetõsége. Vagyis amíg mód van rá, a szaporodási
ösztön érvényesül, majd a felesleget a tér és élelem hiánya elpusztítja.

E korlátok hatásai azonban, mihelyt emberekrõl van szó, igen bonyolultakká válnak. Az embert is ugyanaz
a hatalmas ösztön hajtja fajának szaporítására, de érvényesülésének határt szab az ész. … Mivel természeti
törvény, hogy az emberi élet számára a táplálék nélkülözhetetlen, a népesség sosem nõhet túl azon a legala-

csonyabb táplálkozási szinten, amely fennmaradását még lehetõvé teszi… Ez a nehézség valahol érezhetõvé kell hogy váljék, s az emberiség
jelentõs hányadára szükségképpen rá kell hogy nehezedjék a nyomor különbözõ formáiban vagy az attól való félelem.

(…) Az emberi faj a következõ számszerû arányban sokasodnék: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, a létfenntartási eszközök pedig a következõkép-
pen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kétszáz év múlva (feltéve, hogy 25 évenként duplázódik a népesség) a lakosság számaránya úgy aránylana a megélhetés
eszközeihez, mint 256 a 9-hez, háromszáz év múlva pedig mint 4069 a 13-hoz, és kétezer év múlva a különbség csaknem kiszámíthatatlan lenne.”

Malthus: Tanulmány a népesedés törvényérõl (1798) – részletek (Vallasekné Dáné Márta fordítása)



Ha a populáció zárt, azaz nincs ki- és bevándorlás, b=k=0. Ekkor

dN/dt = (sz–h) N.

Ha a születési és halálozási ráták különbségét egyetlen betûvel jelöljük:
r = sz–h , akkor

dN/dt = rN, ahol r az ún. Malthus-paraméter.

Ha r = 0, a populáció létszáma nem változik, ha r < 0, a létszám csökken,
ha r > 0, a létszám nõ. Ez az úgynevezett exponenciális görbe, ami – ha r ér-
téke pozitív – a létszám fokozódó mértékû, egy idõ után robbanásszerû nö-
vekedését jelenti. Ez valójában soha vagy csak rövid ideig lehetséges, hi-
szen a környezet eltartóképessége korlátozott. Malthus eredeti elképzelése
szerint az idõrõl idõre szükségképp fellépõ éhínségek, járványok és hábo-
rúk ezt a létszámfölösleget szüntetik meg. Noha az emberiség létszámának
alakulása más, bonyolultabb összefüggéseknek engedelmeskedik, Mal-
thus jóslata jól illik sok állat- és növényfajra.

Régóta ismert volt, hogy egyes fajok sok utódot hoznak világra és rövid éle-
tûek, mások viszont keveset, de azok hosszabb ideig élnek. A megfigyeléseket
rendszerezve McLeod angol botanikus 1894-ben „növényi kapitalistákról és
proletárokról” írt, elõbbiek nagyra nõnek és lassan szaporodnak, utóbbiak
sok utódot hoznak és korán elpusztulnak. E metafora ugyan hamar feledésbe
merült, de a hátterében meghúzódó gondolat nem. Új megközelítésben
Theodosius Dobzhansky (1900–1975) orosz származású amerikai genetikus
vetette föl, hogy az élõlények szaporodási módja a környezettõl is függ. Sok faj
olyan környezetben él, mely lehetõvé teszi gyors szaporodásukat, ám ezt kö-
vetõen az egyedek nagy része válogatás nélkül pusztul el (szúnyogok). Más fa-
jok állandó, kiszámítható környezethez alkalmazkodtak, ezek lassabban sza-
porodnak, és az egyedek túlélési esélye erõsen függ egyéni különbségeiktõl
(gepárdok). Az élõlények tehát különbözõ genetikailag rögzített „stratégiákat
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39. ábra. Exponenciális növekedési
modell
Egyszerû exponenciális növekedési modellt
alkothatunk, ha például feltételezzük, hogy
egy madárfaj átlagos évi fészekalja 10 fióka,
minden madár csak 1 évig él, minden fióka
felnõ és párt is talál magának. A populáció
kezdetben 4 példányból (2 párból) áll, min-
den madárpár utódainak száma 10, egy
egyedre jutó szaporulat r = 5.
1. év: 4�5 = 20
2. év: 20�5 = 100
3. év: 100�5 = 500
4. év: 500�5 = 2500
5. év: 2500�5 = 125 000 egyed.
A kiindulási állapotot és az elsõ 4 év szapo-
rulatát ábrázolva az ábrán látható grafikont
kapjuk.
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Populáció
létszáma

→ ideális populáció XXVII.3.1.

EXPONENCIÁLIS GÖRBE

← láncreakció XXI.6.6.

→ járványok a történelemben XXIX.5.1.2.

→ hatása Darwinra XXVII.2.1.

KÖRNYEZETTÕL FÖGGÕ
SZAPORODÁSI STRATÉGIA

→ szelekció XXVII.3.2.1.



követhetnek” fennmaradásuk érdekében. E stratégiák matematikai leírását
Edward O. Wilson és Robert H. MacArthur amerikai biológusoknak köszön-
hetjük, sok szempontú összevetésüket pedig Pianka tette közzé 1970-ben.

Pianka összevetése szerint az élõlények szaporodása két modellel írható
le: az r- és a K-stratégiával. A valóságos lények szaporodása a két modell
közti átmeneti tartományban oszlik meg, de némelyekét inkább az egyik,
másokét a másik leírással közelíthetjük meg jobban.

Az r-stratégiájú (vagy r-szelekciójú) fajok nevüket onnan kapták, hogy
szaporodásuk idõszakában (gradáció) a populáció növekedési ütemét ki-
zárólag egy elég magas r-érték szabja meg („szaporák”). Egy idõ után a túl-
népesedésbõl adódó stressz és járványok okoznak hirtelen létszámcsök-
kenést. Tipikus r-stratégiájúak az apró rágcsálók (pockok, lemmingek),
sok rovarfaj (például a vándorsáska) vagy a gyomnövények.

Az élõlények másik része nem mutat viharos létszámingadozásokat.
Ezek a K-stratégiájú fajok. Létszámuk a környezet eltartóképességétõl (K)
függ, attól alig tér el. A korlátos növekedési modellek abból indulnak ki,
hogy a születési (sz) és halálozási (h) ráták függenek a populáció létszá-
mától (illetve adott területen: sûrûségétõl). Létezik egy olyan
populációlétszám, amely mellett sz = h, azaz r = 0, tehát a létszám állandó
marad. Ez az adott környezet eltartóképessége (K).
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E. Pianka amerikai ökológus MacArthur tanítványa. Elsõsorban a hüllõk elterjedésével és környezeti igényeivel kapcsolatos vizsgálatai tet-
ték ismertté. 1970-ben írt cikkében népszerûsítette az r- és K-típusú szaporodási stratégiák, illetve az azokat létrehozó szelekciótípusok fo-
galmát.

„MacArthur és Wilson (1967) alkotta a K-szelekció és r-szelekció kifejezéseket a szelekció e két formájára, melyek nem korlátozhatók a
trópusokra és a mérsékelt övezetre. (K a környezet eltartóképességét, r pedig a legnagyobb növekedési rátát jelenti [rmax.]). … Megjelenít-
hetjük az r-K kontinuumot és az egyes élõlények helyzetét közöttük. Az r-végpont az egyik mennyiségi határérték, a teljes ökológiai vákuum,
ahol nincs sûrûségtõl függõ hatás és kompetíció. Ilyen környezeti viszonyok közt az az optimális stratégia, ha az élõlény minden lehetséges
anyag- és energiaforrását a szaporodásra fordítja, minden utód a lehetõ legkisebb tömegû, és annyi van belõlük, amennyi csak lehetséges.
Az r-szelekció ezért nagy termékenységhez vezet. A K-szelekció a másik mennyiségi végpont. A sûrûségi hatás itt maximális, a környezet tel-
jesen telített élõlényekkel. A küzdelem heves, az optimális stratégia néhány kiemelkedõen alkalmas utód létrehozása és az azokról való
gondoskodás. A K-szelekció a környezeti erõforrások hatékonyabb kiaknázásának irányába vezet.”

Pianka: Az r- és K-szelekcióról (1970) – részletek

FOGYATKOZÁSNÖVEKEDÉS

születés

halálozás
K

a populáció létszáma

születési és halálozási ráta

FOGYATKOZÁS

NÖVEKEDÉS

ÁLLANDÓSÁG

a populáció létszáma

idõ

K

40. ábra. Korlátos növekedési modellek
a) A születési és halálozási ráta függ a po-

puláció létszámától. Metszéspontjuk a
környezet eltartóképessége (K).

b) A populáció létszámának alakulása az
idõ függvényében pozitív, negatív és 0 ér-
tékû r (Malthus-paraméter) esetén a kor-
látos növekedési modellben.

R- ÉS K-STRATÉGIA

← stressz XVIII.3.2.8.; 5.3.



Szaporodásuk ütemét – például egy lakatlan sziget benépesítésekor – jól
közelíti az alábbi egyenlet:
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ahol K a környezet eltartóképessége.
Az egyenletet az idõ függvényében ábrázolva úgynevezett logisztikus gör-

bét kapunk. Tipikus K-stratégiájúak a nagy testû növényevõ emlõsök, a ra-
gadozók, a fák.

3.1.3. A szaporodási stratégiák és a viselkedés

A K-stratégiájú fajok valami módon „tudomást szereznek” a környezet
eltartóképességérõl, saját populációjuk aktuális létszámáról, s ennek függ-
vényében képesek befolyásolni saját termékenységüket. A magyarázat
érinti az etológiát, az ökológiát és a populációgenetikát is.

Két – egymást nem kizáró – szabályozási mód lehetséges.
Az egyik esetben a populáció létszámát a táplálék mennyisége vagy más

fajok korlátozzák sûrûségfüggõ módon. A hatás típusa lehet versengés,
élõsködés, predáció, sõt szimbiózis is. (Ha a szimbionta partner létszáma
korlátozott, ez korlátozza a kérdéses populáció szaporodását is.)

Másik lehetõség, hogy a faj belsõ (genetikai) sajátossága a K-stratégia,
azaz a faj egyedei érzékelik a populáció sûrûségét, és viselkedésük ehhez iga-
zodik. Sok faj esetében e célt szolgálja a territórium, a párzás és ivadékneve-
lés idején elfoglalt terület. E fajoknál ez a párzás elõfeltétele. Ha egy széncine-
ge, egy tüskés pikó vagy egy oroszlánfóka nem tud territóriumot foglalni, úgy
abban az évben kizárja magát a szaporodásból. Ez a hatékony születésszabá-
lyozási mód szükségképp vezet agresszióhoz és ivadékgondozáshoz is. Az ag-
resszió funkciója a faj szempontjából nem a másik elpusztítása, hanem a túl-
szaporodás megakadályozása. Az ivadékgondozás a viszonylag kisszámú
utód következménye. Ahhoz, hogy a faj fönnmaradjon, a kevesebb utód mind-
egyikének nagyobb esélyt kell adni az életben maradásra, mint az r-straté-
giájúak esetében, ahol a nagyszámú utód nagyobb százaléka pusztulhat el, sõt
szükséges is, hogy elpusztuljon. Az agresszivitás és az önzetlenség tehát
összefüggenek, egymás szükségszerû kiegészítõi.

Az r- és a K-stratégiájú fajok néhány más szempontból való összevetését
a táblázat tartalmazza. A természetben az átmenetek széles skálájával ta-
lálkozhatunk.
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Az r- és a K-stratégiájú fajok összehasonlítása (Rudolph Barash nyomán)

TÉNYEZÕK r-stratégiájú K-stratégiájú

KÖRNYEZET klíma változó állandó

források elérhetõsége kiszámíthatatlan biztos

források elõfordulása ideiglenes állandó

POPULÁCIÓ halandóság magas alacsony

szaporodási ráta magas alacsony

létszám változó közel állandó

EGYEDEK élettartam rövid hosszú

testméret kicsi nagy

szülõi gondoskodás alig jellemzõ

VISELKEDÉS agresszivitás alig jellemzõ

társas viselkedés anonim csoport (az egyedek nem ismerik egymást) fejlett (családok)

kommunikáció alig fejlett

← a Húsvét-sziget története XIX.1.6.

← populációk közti kölcsönhatások
XXVI.1.6.

← az agresszió szerepe K. Lorenz szerint
XVI.4.5.

→ az ivadékgondozás rokonszelekciós
magyarázata XXVII.4.2.3.



A populációdinamika a populációk létszámváltozásaival és ennek okaival
foglalkozik. A változás mértékét az aktuális létszámon kívül négy tényezõ: a
születési, a halálozási, a kivándorlási és a bevándorlási ráta szabja meg.

A korlátlan (exponenciális) növekedési modell létszámtól független
születési és halálozási rátával számol. Sok faj (r-stratégiájúak) egy-egy
rövid idõszakban ennek megfelelõen szaporodik.

A K-stratégiájú fajok születési és halálozási rátája függ a létszámtól
(a populáció sûrûségétõl). Az a létszám, melynél a populáció létszáma
állandó marad, a környezet eltartóképessége. A korlátos növekedési
modellek számolnak a környezet eltartóképességével.

Az r és K szaporodási stratégiát követõ fajok jellegzetesen eltérnek egy-
mástól testméretben, életkorban, táplálékforrásban, viselkedésükben.

Kérdések, problémák

3.2. A populációs kölcsönhatások dinamikája

3.2.1. Hiúzok és nyulak

Mi történik, ha egy r-stratégiájú faj egyedeit egy olyan ragadozó pusztítja,
melynek ez az egyetlen tápláléka, és annál többet fogyaszt belõle, minél na-
gyobb a zsákmány populációsûrûsége? A problémát már 1874-ben fölvetet-
te Carl Naegeli svájci botanikus, de matematikai formába csak 1925–26-ban
öntötte Alfred Lotka és Vito Volterra.
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Summa

1. A születési és halálozási ráták létszámfüggését ábrázoló görbe (40. ábra) matematikai modell, mely a valóságos
helyzetet természetesen torzítja, egyszerûsíti. Valóban annál nagyobb a születési ráta, minél kisebb létszámú a po-
puláció? A halálozási ráta csakugyan a legkisebb populációméretnél a legkisebb? Milyen hatás változtatja meg az
egyszerû lineáris összefüggést? Rajzoljunk olyan görbét, mely véleményünk szerint jobban közelít a valósághoz!

2. Bonyolultabb korlátos növekedési modellekbe beépítenek egy „kihalási küszöböt” is. Ez olyan (kicsiny)
populációlétszám, melyet elérve az egész populáció kihal. Milyen genetikai és populációgenetikai (drift!) oko-
kat vesz figyelembe ez a módosított modell?

3. Miért jár együtt szükségképpen a K-stratégiájú fajoknál az agresszivitás és az önzetlenség (pl. ivadékgondo-
zás)? Igaz-e ez a növényekre is? Lehet-e „agresszív” egy bükkfa vagy egy gyomnövény?

4. Mi magyarázza, hogy az r-stratégiájú fajok általában kiszámíthatatlan élelemforrásokhoz alkalmazkodtak?
Igaz-e fordítva is: a kiszámíthatatlan forrásokat csak r-stratégiájú fajok képesek-e kiaknázni? Konkrét példa-
ként elemezzük a félsivatagok kaktuszait és kérészéletû (efemer) növényeit!

létszám

nyulak

rókák

idõ

I. II. III. IV. I.

a) b)

41. ábra
a) Vito Volterra (1860–1940) olasz
biológus és matematikus
Igen szegény családból származott. Firenzei
és pisai matematikai tanulmányai után a pi-
sai egyetemen tanított: területe a matemati-
ka és a fizika matematikai vonatkozásai
voltak. Az elsõ világháború után Rómában
kezdett a biológiai populációk matematikai
modellezésével foglalkozni. 1938-tól az
Amerikai Egyesült Államokban élt.
b) A nyulak és rókák egyedszámának
változása Volterra modellje szerint

RAGADOZÓ-ZSÁKMÁNY
KÖLCSÖNHATÁS



Lotka és Volterra gondolatmenete a következõ volt. Tegyük föl, hogy
mindössze egyetlen zsákmányfaj s az azt fogyasztó egyetlen ragadozópopu-
láció a zárt társulás tagja. (Például nyulak és rókák.) Tegyük föl azt is, hogy
a nyulak születési rátáját nem befolyásolja a rókák száma, halálozásukat
viszont igen: minél több a róka, annál több nyulat kapnak el.

Nyúlegyenlet:
dN

dt
[sz h N(r)]N

(ny)

(ny) (ny) (ny)� � ,

ahol ny a nyulakra, r a rókákra érvényes szám. A „rókaegyenlet” fölírásá-
hoz azt kell elfogadnunk, hogy a rókák halálozási rátáját nem, születésüket
viszont erõsen befolyásolja a nyúllétszám: minél több a nyúl, annál több
kis rókát lehet fölnevelni.

Rókaegyenlet:
dN

dt
[sz N h ]N(r)

(r) (ny) (r) (r)� � .

Ideális esetben a rókák és a nyulak száma is szabályosan váltakozik az áb-
rának megfelelõen. A valóságban is megfigyeltek néhány ehhez hasonló
esetet, például a kanadai hiúz és a fõ zsákmányát jelentõ sarki nyúl létszá-
mának alakulása magyarázható így.

3.2.2. Modell és valóság

Az olyan életközösségek, melyek a Lotka–Volterra-egyenletnek megfelelõen
csak két fajból állnak, a természetben nem lennének tartósak. Könnyen elõ-
fordulhat ugyanis, hogy valamilyen külsõ hatásra a két görbe fokozódó kilen-
gésekbe kezd, amíg a zsákmánypopuláció ki nem pusztul. Ez egyúttal a raga-
dozó vesztét is jelenti. Többnyire a kísérletek is úgy végzõdtek, hogy a ragado-
zó (például egy akváriumban tartott hal) mind egy szálig kipusztította a
zsákmányát, mielõtt bármilyen ciklus beindulhatott volna. Érdemes tehát a
végletesen egyszerû Lotka–Volterra-modellt módosítani, árnyaltabbá tenni.
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42. ábra. Egy vadásztársaság által
elejtett hiúzok és nyulak számának
változása Kanadában 1850 és 1900
között
Az adatok értelmezésének nehézségeirõl
lásd a fejezetvégi 1. és 2. kérdést.

ezer példány

160

140

120

100

80

60

40

20

0
1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 (év)

t

A
p

op
u

lá
ci

ó
n

ag
ys

ág
a

(×
1

0
0

0
)

nyúl
hiúz

← negatív visszacsatolás XVIII.1.2.

← a kémiaia reakciók sebességét befolyá-
soló tényezõk IX.3.3.1.

→ a szukcesszió hajtóereje XXVI.3.3.2.

← modellek érvényessége XIX.3.1–5.



Ha búvóhelyet biztosítunk a zsákmánynak, csökken az ingadozások
miatti összeomlás veszélye. Ez a feltétel a természetben gyakorlatilag min-
dig teljesül. A modellben úgy vehetjük figyelembe, hogy bizonyos zsák-
mánylétszám alatt (amennyi elfér a búvóhelyen) a fogyasztó számára hoz-
záférhetetlennek tekintjük a zsákmányt. E tartalékból – ha a ragadozók
száma már kellõen megcsappant – ismét elszaporodhat a zsákmány.

Ennél fontosabb módosítás, ha a kapcsolatot többelemûvé tesszük. Így
például a róka nemcsak nyúlra, hanem pocokra is vadászhat. E rendszer
jóval stabilabb, mint kételemû elõdje. Ha a nyulak száma megfogyatkozik,
a rókák átállhatnak a pocokra, amivel idõt adnak a nyulaknak az újbóli el-
szaporodásra. A pockok „nyúlhiányos” idõszakban is képesek eltartani
annyi rókát, amennyi aztán sikerrel gátolja meg a nyulak robbanásszerû
elszaporodását. A kihalás és a túlzott elszaporodás veszélye tehát csökken.
A külsõ-belsõ zavaró hatásokat tehát – egy határon belül – könnyebben el-
lensúlyozza egy bonyolultabb rendszer, mint egy túl egyszerû.

A ragadozó-zsákmány kölcsönhatás létszámra gyakorolt hatását Lotka
és Volterra tanulmányozták elõször. Legegyszerûbb (kételemû) modell-
jükben a zsákmány halálozási rátája a ragadozók sûrûségétõl, a ragado-
zók szaporodási rátája pedig a zsákmány sûrûségétõl függ. A túlságosan
egyszerû „társulások” a valóságban könnyen összeomlanak. A valóság-
hoz jobban közelítõ modellek figyelembe veszik a többelemû táplálkozá-
si kapcsolatokat (táplálkozási hálózatok) és az egyéb populációs köl-
csönhatásokat is. Ezek bizonyos határértékek között stabilizálják a tár-
sulást, csökkentik az azt alkotó populációk létszámának ingadozását.

Kérdések, problémák
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Summa

1. Bár a kanadai vadásztársaság adatai (42. ábra) a Lotka–Volterra-egyenletek jó szemléltetésének látszanak, az
eredményeket sok tényezõ befolyásolhatta. Elemezzük, hogyan befolyásolná következtetéseinket, ha kiderül-
ne, hogy
a) a nyúlprémek iránti kereslet 1870 után erõsen csökkent;
b) 1880 után új lõfegyvert vezettek be, mellyel sokkal hatékonyabban tudták elejteni mind a nyulakat, mind a

hiúzokat;
c) 1880 után új rágcsálófaj terjedt el a vidéken, amelyet a hiúzok szívesen fogyasztottak!

2. Újabb vizsgálatok szerint a 41. ábrán szereplõ ciklikus létszámingadozások oka más. „A nyúl legfõbb tápnövényé-
ben az intenzív legelés hatására toxin (méreganyag) termelõdik. A toxikus tápnövény hatására megfogyatkozó nyúl-
populáció kevesebb növényt fogyaszt, ezért a toxintermelés 2-3 év alatt megszûnik, ami a nyúl gyarapodásának
kedvez. Valószínûleg a tápnövény toxicitási ciklusa hajtja a sarki nyúl szabályos, 8-10 éves populációs ciklusát, és
ezt a ciklust követi a hiúzé.” Pásztor E. – Oborny B. (szerk.): Ökológia.
Tételezzük fel, hogy a tápnövény-populáció két típusból: toxintermelõ
és toxint nem termelõ egyedekbõl áll. Melyik típusnak nagyobb a szapo-
rodási (növekedési) üteme alacsony nyúlpopuláció mellett? Igazolható
lenne-e kísérleti úton, hogy a létszámingadozásoknak mi a valódi oka?

3. A 43. ábra a 41. ábra grafikonja alapján készült, és azt mutatja, hogyan
függ egymástól a nyulak és rókák száma. Azonosítsuk az ábra betûkkel
jelzett fázisait a 41. ábra római számokkal jelölt szakaszaival! Fogal-
mazzuk meg szavakkal is, hogy melyik szakaszra mi jellemzõ!
Hogyan változna meg az ábra, ha a nyulak és a rókák szaporodási rátá-
ja is növekedne?
Megmutatható-e ezen a grafikonon a környezet nyulakra, illetve rókák-
ra vonatkozó eltartóképessége?

nyulak száma

A

rókák száma

B

CD

43. ábra

→ menedékhelyek és fajgazdaság
XXVI.3.3.5.

→ táplálkozási hálózatok XXVI.4.1.3.

← biodiverzitás XXVI.2.3.2

← a stabilitás korlátai XVIII.1.3.3.;

→ XXVI.3.3.3.; XXX.1.4.



3.3. Társulásdinamika

3.3.1. Ciklikus változások: aszpektusok

Õsi tapasztalat, hogy az idõjárás ciklikus (évszakos, napszakos) változásai
az élõlények számában és megoszlásában is ciklikus változásokat okoz-
nak. Ilyen például õsszel a költözõ madarak elvonulása, egy sor rovar el-
pusztulása, a cinkék csapatba tömörülése. Egy társulás ciklikusan vissza-
térõ és az adott idõszakra jellemzõ képét aszpektusnak nevezik. Az
aszpektusok létét az éghajlat szabja meg, az azonban, hogy pontosan mi-
lyenek, részben már az adott társulástól függ. Így például a bükkösökre és
gyertyános-tölgyesekre jellemzõ kora tavaszi aszpektust egy sor gumós,
hagymás (geofiton) növény alkotja, amelyek márciustól májusig tömegesen
együtt virágzanak. Ezt követõen zárul a bükk és a gyertyán koronája, s a
geofitonok, melyeknek már nem jut elég fény, a talajszint alá húzódnak
vissza.

Tágabb értelemben aszpektusváltásnak tekinthetjük azokat a rendszer-
telen átalakulásokat is, amelyek nem indítanak meg egyirányú változáso-
kat a társulás faji összetételében, például az egy-egy ritka sivatagi esõ nyo-
mán megjelenõ-kivirágzó növényegyütteseket.

3.3.2. A szukcesszió

A természetben nemcsak ciklikus, hanem egyirányú változások is fölis-
merhetõk. Egy táj képe néha a szemünk láttára alakul át: például az elha-
gyott gyümölcsöst gyomnövények, majd cserjék növik be, a felnövekvõ bo-
zótban megjelennek az énekesmadarak, még késõbb a korhadó fákban élõ
bogárfajok. Anton Kerner osztrák botanikus a magyar Alföld homokpusz-
táit tanulmányozta, eközben ismerte föl, hogy az egyirányú változások so-
rokba rendezhetõk, s e folyamat lépéseinek egymásra következése (latinul:
szukcessziója) jellemzõ az adott élõhelyre.
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44. ábra. A 24 leggyakoribb növényfaj
virágzási aktivitásának összesített
görbéje a Nagyszénás sziklagyepében,
1984-ben
A függõleges tengelyen a virágzás aktivitása.
Jól elkülöníthetõ egy kora tavaszi (áprilisi),
egy májusi, egy július elejei és egy októberi
virágzási hullám. A száraz júliusi–augusz-
tusi idõszakban a gyep legtöbb faja vissza-
húzódik.
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← ciklikusság a biomok élõvilágában VIII.5.

← bükkösök XXVI.2.4.2.

SZUKCESSZIÓ

← homoki gyepek XXVI.2.4.5.



A szukcessziót a XX. század elején amerikai kutatók (Henry Chandler
Cowles, majd Clements) életközösségek fejlõdési soraként magyarázták.
Frederic Clements (1874–1945) abból indult ki, hogy ha a társulás egy élõ,
összetett szervezet, akkor éppúgy születnie, fejlõdnie és pusztulnia kell,
mint az egyedeknek. Az elpusztuló, eltûnõ társulás helyébe újabb lép,
amely egy ideig uralja és a maga képére formálja a terepet, majd ez is átad-
ja a helyét a következõnek. Bár a szukcesszió viszonylag lassú folyamat,
kellõ türelemmel sok lépése megfigyelhetõ. Például egy tó feltöltõdése so-
rán a lebegõ hínár a gyökeredzõ hínártársulásnak, az pedig a nádasnak
adja át a helyét. Térbeli mintázatokból is következtethetünk az idõbeli fo-
lyamatokra. A térben elkülönülõ társulások sokszor idõben is követik egy-
mást, tehát szukcessziósort alkotnak.

Az eredményeket az amerikai Odum általánosította (1969) és kerekítet-
te ki nagyvonalú, elméletté, amely azóta is viták tárgya.

Odum abból a – sok megfigyelés által támogatott – feltevésbõl indult ki,
hogy a szukcesszió iránya adott környezetben nem véletlenszerû, hanem
szükségképp egy jól meghatározható és stabil zárótársulás (klimax) felé
halad. Ez a folyamat kiindulhat valamely teljesen csupasz és élettelen kö-
zegbõl (például frissen megszilárdult láva, folyóhordalék) vagy egy köztes
fázisból (például egy erdõirtás helyén keletkezõ bozótos), végeredménye
azonban ugyanaz lesz, ha kellõ idõ áll rendelkezésre. Iránya tehát megha-
tározott, determinált. Odum szerint az éppen uralkodó társulás maga idézi
elõ az egyirányú változásokat. Ezek következtében a környezet mind ked-
vezõtlenebbé válik éppen az adott társulás számára. A lassú változások föl-
halmozódása gyors „átbillenéshez”, új társulás megjelenéséhez vezet. Így
például a szikla repedéseiben megtelepedõ zuzmók (pionír társulás) egy
idõ után kiszorulnak a legkedvezõbb helyekrõl, a mélyebb repedésekbõl,
ahol az általuk létrehozott humuszgazdag mikrokörnyezet lehetõvé teszi
mohák, páfrányok és néhány virágos növény megtelepedését. Ezek tovább
repesztik, mállasztják a sziklát, míg egy nyílt sziklagyep, majd zárt
lejtõssztyepprét alakul ki. Ha a talajréteg elég vastag lesz, megtelepedhet
rajta egy fás (záró)társulás is. A szukcesszió folyamatának jellemzõit
Odum nyomán a 47. ábra táblázata mutatja.
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45. ábra. Anton Kerner (1831–1898) osztrák botanikus
Orvosi egyetemet végzett, de érdeklõdése késõbb a növénytan felé fordult. Hosszabb ideig tanított Budapes-
ten középiskolában, majd egyetemen. 1863-ban írt kétkötetes munkája – a Duna-menti országok növényvilá-
ga (Das Pflanzenleben der Donaulander) – érzékletesen mutat be egy sor növényélettani és növényföldrajzi je-
lenséget. Kerner mint az innsbrucki, majd a bécsi botanikus kert igazgatója és az alpesi flóra kiváló ismerõje
vált ismertté. Kutatásait többek közt Borbás Vince folytatta.

„Legtanulságosabbak és legmeggyõzõbbek a feltöltési szukcessziók humid (nedves) klímájú vidékeken.
Itt ugyanis a feltöltött tó üledékei megõrzik a régi növényszövetkezetek (társulások) maradványait, a
feltöltés anyagai legnagyobbrészt a régi növényszövetkezetek konzervált, eltõzegesedett maradványai.
Ha tehát egy ilyen kitöltött tó helyén lévõ lápot feltárunk, a keresztmetszet elénk tárja a megkövült
szukcessziót.”

Rapaics Raymund: A növények társadalma

46. ábra. Eugene P. Odum
(1913–2002), az ökológiai szukcesszió
kutatásának kiemelkedõ alakja

← Spengler a civilizációk fejlõdésérõl
XIX.1.6.

← a differenciálódás genetikája XXIII.3.5.

← vizes élõhelyek társulásai XXVI.2.2.4.

← sziklagyepek és lejtõssztyepprétek
XXVI.2.4.5.

← mennyiségi és minõségi változások
(Hegel, Marx) XIX.1.4–5.



Szempont Korai szakasz Késõi szakasz

ENERGIA, CIKLUSOK

Nettó produktum (például terméshozam) nagy alacsony

Teljes biomassza kicsi nagy

Szervetlen táplálékforrás fõleg kintrõl fõleg bentrõl

Táplálkozási viszonyok egyszerû, kevés elemû bonyolult hálózatok

POPULÁCIÓK

Ökológiai tér kevés niche,
tágtûrésû fajok

sok niche,
szûktûrésû fajok

Szaporodási stratégiák fõleg r fõleg K

Szimbiózis alig jellemzõ

Sokféleség (biokémiai és faj-egyed
diverzitás)

kicsi nagy

STABILITÁS külsõ zavaró tényezõkkel
szemben

kicsi nagy

3.3.3. A szukcesszió eredménye

Odum leírásának hátterében az a föltevés állt, hogy a természet egésze
olyan, mint egy óriás szervezet, mely önszabályozó egységként irányítani
képes a benne zajló folyamatokat. A végpontot, a zárótársulást stabil és
sok fajból álló (diverz) állapotként írta le. E két jellemzõt összefüggésbe is
hozta egymással: a kis diverzitás a populációs kapcsolatok kis száma
miatt bizonytalan, a nagy diverzitás viszont stabil helyzetet eredményez.
Éppen ez lenne a szukcesszió hajtóereje. Odum elképzelését alátámasztot-
ta az, hogy a korai szukcessziós fázisok valóban fajszegények. A leginkább
sokszínû trópusi esõerdõk pedig valóban bámulatos gyorsasággal „foltoz-
zák be” kisebb sérüléseiket. A viharok miatt kidõlt óriásfák helyét hamaro-
san benövi az erdõ, a kidõlt fák törzsét pedig lebontják a termeszek és a
gombák. Sok életközösség igényel is bizonyos típusú „zavarást” a fennma-
radásához: az afrikai szavannák az elefántcsordák taposását és a tüzeket,
a puhafaligetek a rendszeres elöntést, némely erdõ a természetes eredetû
erdõtüzeket.

Az életközösség stabilitása azonban attól is függ, hogy mekkora és miféle
a zavaró hatás. Egy tiszta vizû tó társulásai például bizonyos határértékig
fel tudják dolgozni a bekerült szennyezést, e fölött a rendszer összeomlik:
elszaporodnak a baktériumok és a kékmoszatok, a víz zavarossá, bûzössé
és oxigénszegénnyé lesz, ami halpusztulást okoz (vízivirágzás). Stabilitás-
ról tehát csak bizonyos határértékek között lehet beszélni. Ezt elérve nem
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47. ábra. Az ábra egy bükkös erdõ
irtásrétjén lezajló változásokat követi
nyomon

→ produktum XXVI.4.1.2.

← Gauze-elv XXVI.1.6.1.

← diverzitás XXVI.2.3.2.

→ a Gaia-hipotézis XXVI.4.3.

← szabályozottság XVIII.1.

← diverzitás XXVI.2.3.2.

← esõerdõk VIII.5.2.1.

← füvespuszták kialakulása

← VIII.5.3.2.

→ XXIX.4.1.3.

← puhafaligetek XXVI.2.4.3.

→ a foszfor körforgása XXVI.4.2.4.
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(csak) az egyes egyedek, hanem az egész életközösség (is) eléri tûrõképes-
ségének határát, és másfajta életközösségnek adja át a helyét.

E megfigyelések azt jelzik, hogy egy életközösség stabilitását nem lehet pusz-
tán a fajgazdagsággal vagy faj-egyed diverzitással magyarázni. Megértéséhez a
társulás belsõ szerkezetének, a fajok kapcsolatainak föltárása is szükséges.

3.3.4. Emberi hatások

A szukcessziós folyamat néha valamely fázisában megszakad, s hosszú ideig –
akár évezredekig is – változatlanul maradhat. Így például egy meredek dolo-
mitlejtõn, ahol állandó talajréteg a törmelék mozgása miatt nem alakulhat ki,
a beerdõsülés is elmarad. Sokszor az emberi beavatkozás tartja fenn a köztes
állapotot. Ilyenek például a hegyi kaszálók, a búzatáblák vagy az útszéli gyom-
társulások. Ha a rendszeres beavatkozás elmarad, a társulás megindul a
szukcessziós soron. A felhagyott legelõk beerdõsülnek, a parlagon bozótos
alakul ki. Ez az úgynevezett másodlagos vagy szekunder szukcesszió.

A társulások leromlását deg-
radációnak nevezik. A deg-
radáció elsõ jele a fajkombiná-
ciók számának csökkenése, a
társulás belsõ kapcsolatainak
fölbomlása (a textúra átrende-
zõdése). Ezt követi a társulásra
jellemzõ õshonos fajok számá-
nak csökkenése, párhuzamo-
san új, sokszor behurcolt fajok
tömeges terjedésével. Ezek
mindig zavarástûrõk, megjele-
nésük jelzi a folyamat megin-
dulását. A súlyosan leromlott
társulásokat ritkán látjuk
szépnek: a tüskés, gyomos,
egyhangú táj jól megkülönböz-
tethetõ fajgazdag elõzményétõl.
A degradáció az emberi arány-
tévesztéssel függ össze. Egy le-

gelõ például leromlik, ha természetes eltartóképességénél több állat legeli,
vagy ha az ott élõ fajok igényét meghaladó mennyiségû trágyával szórják be.

Látványosan jelzi a leromlást egy-egy tájidegen faj viharos terjedése, „in-
váziója”. Ilyenek lehetnek egyes betegségek kórokozói, rovarok (például fi-
loxéra, burgonyabogár) vagy az özönnövénynek is nevezett gyomfajok (pél-
dául hazánkban ma az amerikai ürömlevelû parlagfû, a selyemkóró vagy a
kínai származású bálványfa).
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48. ábra. Egy szukcessziósor mintázatai
Az ábra egy 1958-tól végzett ökológiai fel-
mérés eredményét mutatja. A kutatók egy
felhagyott sík szántóföldön zajló folyamatot
kísértek figyelemmel úgy, hogy 48 db rögzí-
tett helyzetû, egyenként 1 m2-es négyzetben
(kvadrátban) vizsgálták a növényfajok jel-
lemzõ csoportjait. Évente jelölték, hogy me-
lyik kvadrátban melyik növénycsoport volt
uralkodó. Látható, hogy a szukcesszió fo-
lyamata nem egyenletes. A mintázat foltjait
részben a megtelepülõ fajok szaporodás-
módja (párnák, indák) magyarázza.
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: rövid életû fajok (egynyáriak)
: hosszú indákkal terjedõ fajok
: tömör párnákat alkotó füvek
: évelõ magas kétszikûek
: cserjék és liánok
: fák

← tûrõképesség XXVI.1.2–3.

← stabil és metastabil helyzet VI.9.5.

→ kaotikus rendszerek stabil állapotai
XXX.1.4.

← emberi hatásra létrejövõ társulások
XXVI.2.4.6.

MÁSODLAGOS SZUKCESSZIÓ

A DEGRADÁCIÓ JELEI

← textúra XXVI.2.3.2.

← ökológiai indikáció XXVI.1.4.

← szépség és arányosság (Püthagorasz)
III.3–4.

← eltartóképesség XXVI.3.1.3.

→ járványok XXIX.5.1.2.

Az ürömlevelû parlagfû már 1888-ban fölbukkant Magyarországon, de tartósan csak az elsõ világháború után terjedt el. Súlyosan aller-
giakeltõ virágpora miatt vált közismertté. Taposott, zavart, parlagon hagyott területeken szaporodik el. Természetes szukcesszió során a
hazai fajok kiszorítják, ahol ez nem lehetséges, ott a rendszeres mûvelés (például kaszálás) tarthatja féken. Végleges visszaszorítása nehéz,
mert a talaj mélyebb rétegébe került magjai akár negyven évig is megõrzik csírázóképességüket.



A változások néha egyirányú, visszafordíthatatlannak látszó úton indul-
nak meg. Például az alföldi szántóföldek egy részén nem az eredeti tölgye-
sek, hanem szikes puszták alakultak ki, a kiirtott mediterrán cédruserdõk
helyén ma csupasz sziklát és tüskebozótot (macchiát) találunk. Az egyirá-
nyú folyamatok hátterében rövid távon visszafordíthatatlan változások áll-
nak. Hazai Alföldünkön például a talajvízszint csökkentése megakadályoz-
ta az újbóli beerdõsülést. A Mediterráneumban a letarolt és kecskékkel túl-
legeltetett hegyoldalakon az erõs erózió megváltoztatta, akár el is tüntette
az eredeti talajt és mikroklímát. Ilyen radikális változások hatása csak las-
san múlik el, azaz csak hosszú idõ után, esetleg más úton indul meg a ter-
mészetes szukcesszió.

3.3.5. Megtartás és benépesítés: evolúciós léptékû változások

Ha a szukcesszió lassú, az abban részt vevõ társulások maguk is meg-
változhatnak. A fajok egy része tartósan elszigetelõdhet vagy véglegesen
kihalhat, de megjelenhetnek új fajok is. A Kárpát-medence növényvilá-
gát tanulmányozva Borbás Vince ismerte föl, hogy az alföldi gyepek és a
déli fekvésû sziklagyepek növényei közt sok az azonos, köztük némelyik
– legalább alfajként – csak a Kárpát-medencére jellemzõ bennszülött
élõlény (endemizmus). Ezt a tényt magyarázta az Õsmátra- (vagy „hegy-
rõl füvesedés”) elmélettel. Õsmátrának Borbás a Magyar-középhegység
egykori teljes hegyláncát nevezte. Elmélete szerint a lehûlések (jégkor-
szakok) idején a melegkedvelõ növények egy része fönnmaradhatott a
középhegység hegyláncának déli lejtõin. Ezekbõl a kis területû mene-
dékhelyekbõl (refúgiumokból) a felmelegedések idején újra benépesít-
hették a síkvidéki termõterületeket. Ugyanez a gondolatmenet érvényes
a hidegkedvelõ fajokra is: csakhogy ezek az északi lejtõkön, lápokon és
a hideg szurdokvölgyekben maradhattak fenn. A hosszú elszigetelõdés
alatt mindkét csoportban megindulhatott a fajképzõdés is. Az elmúlt ko-
rok emlékét õrzõ elszigetelt areájú fajokat reliktumoknak (ereklyenövé-
nyeknek) nevezik. Hazánkban ilyen melegkedvelõ reliktumfaj például a
magyar kikerics, a bánáti bazsarózsa, a lehûlések emlékét õrzi a havasi
hagyma vagy a medvefül kankalin. Beszélhetünk reliktumtársulásokról
is, Magyarországon ilyen a jégkorszakok óta fönnmaradt néhány tõzeg-
láp. Az Õsmátra-elmélet jól magyarázza a dolomithegyeink peremvidé-
kének szinte páratlan fajgazdagságát. Magyarországon valamennyi
reliktumfaj és -társulás szigorúan védett.
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49. ábra Pilisi len (Linum dolomiticum)

← szikesek XXVI.2.4.5.

← macchia VIII.5.3.1.

→ az ember mint tájátalakító XXIX.5.3.

← VIII.4.4.

ÕSMÁTRA-ELMÉLET

← jégkorszakok VIII.4.5.2.

← XXV.

→ XXIX.

RELIKTUMOK



50. ábra. Az Õsmátra-elmélet szemléltetése három növényfaj példáján
I. Az eljegesedés idején a déli lejtõkön két melegkedvelõ faj – A és B – talált menedéket.

A hidegkedvelõ C faj uralja a síkvidéket.
II. A felmelegedés idõszakában az A faj kezdi újra benépesíteni a síkságot („hegyrõl füvese-

dés”), a C faj lassan benépesíti a hûvös mikroklímájú völgyeket. Az elszigetelt B faj mu-
tációk miatt lassan átalakul B’-vé.

III. A mai állapotban az A faj közös a déli lejtõkön és a síkvidéken, a B’ melegkedvelõ relik-
tum endemizmusként, a C1 és C2 pedig két hidegkedvelõ reliktum populációként ma-
radt fenn.

Míg Borbás Vince a kis területek megtartó szerepét mutatta ki, az ameri-
kai Edward Wilson és Robert MacArthur épp ellenkezõ kiindulópontot vá-
lasztott. Õk azt vizsgálták, hogy egy fajgazdag és nagy kontinens élõvilága ho-
gyan népesítheti be a közeli szigeteket. Modelljük sziget-biogeográfia néven
vált ismertté. Két legfontosabb megállapításuk az, hogy minél nagyobb egy
sziget és minél közelebb van a kontinenshez, annál nagyobb a fajgazdagsága.
Ez az egyszerû – és adatokkal is alátámasztható – következtetés fontos
szempont a védett területek kijelölésekor, legyenek azok valóságos szigetek
vagy más szigetszerû élõhelyek (például tavak, sziklagyepek).
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I.

A

B
C

C

B’
A

II. III.

A
B’

C1

A

C2

51. ábra Borbás Vince (1844–1905)

magyar botanikus

Kernerrel szemben a magyar Alföld növény-
zetét fõként hazai eredetûnek tartotta.
A sziklagyepek és az alföldi erdõssztyeppek
növényzetének összehasonlítása után ki-
dolgozta az Õsmátra-elméletet. 1897-ben a
Budai-hegységben fölfedezte hazánk egye-
dülálló növényritkaságát, a pilisi lent.
1902-tõl a Kolozsvári egyetemen tanított.

kontinenshez közeli sziget

kis sziget

nagy sziget

nagy közeli
sziget

kis távoli
sziget

távoli sziget

fajszám

az
õs

h
on

os
fa

jo
k

k
ih

al
ás

án
ak

se
b

es
sé

ge

az
ú

j
fa

jo
k

b
et

el
ep

ü
lé

sé
n

ek
se

b
es

sé
ge

a)

b)

A sziget-biogeográfia által megadott fajszámok egyensúlyi értékek, azaz föltételezzük, hogy van vagy volt elegendõ idõ az egyensúlyi fajszám kiala-
kulására. Ha gyors változások következnek be, ez nincs így. A tapasztalatok szerint évszázadok, sõt évezredek is eltelhetnek, mire az új egyensúlyi
állapot beáll. Ha az adott területen tapasztalt fajszám nagyobb, mint az egyensúlyi érték, kihalási adósságról beszélünk. Ez annyit jelent, hogy az itt
élõ fajok egy része „halálra ítélt”, bár ez még hosszú idõn át nem látszik. A kihalási adósság lehetõségét figyelembe kell venni a beruházások termé-
szeti hatását vizsgáló hatástanulmányok elkészítésekor. Ha például egy tervezett autópálya kettévágna egy rétet, és az állatok egy része nem képes
átkelni az útfelületen, akkor mindkét részterület („sziget”) fajgazdagságának csökkenésével kell számolnunk, bár ez a hatás esetleg csak évek vagy
évtizedek múltán lenne szembetûnõ. A kárt – ha a beavatkozás elkerülhetetlen – a populációk közti kapcsolatot fenntartó ökológiai folyosók megõr-
zésével vagy létrehozásával lehet enyhíteni (békaalagutak az autóút alatt, fasorok, természetes vízfolyások az új ipari területeken is).

52. ábra
a) A sziget-biogeográfia következtetéseit szemléltetõ grafikon

A modell föltételezi, hogy a szigeteken bizonyos idõközönként véletlen-
szerûen kihal egy-egy faj (minél kisebb a sziget, a kihalások sebessége
annál nagyobb), és a kihalt fajok helyére szintén véletlenszerûen újak te-
lepülnek be a kontinensrõl (minél közelebbi a sziget, annál nagyobb
eséllyel). A két folyamat egyensúlyi helyzete szabja meg az egyensúlyi faj-
számot (az ábrán a görbék metszéspontjában a körök). Az elmélet sok

egyszerûsítést tartalmaz: nem tesz
különbséget a fajok közt, nem veszi fi-
gyelembe, hogy a szigetek befogadó-
képessége méretükön kívül sok ténye-
zõtõl – például a befogadó élõhelyek
sokféleségétõl – függ, és eltekint a szi-
geteken zajló önálló fajképzõdéstõl,
azok terjedésétõl is.

b) Robert MacArthur amerikai

biológus, a sziget-biogeográfia

egyik kidolgozója (1967)

SZIGET-BIOGEOGRÁFIA

→ a természetvédelem szempontjai
XXIX.5.2.



A társulásdinamika a társulások idõbeli változásaival és ezek okaival
foglalkozik. Egy társulás ciklikusan visszatérõ állapotai az
aszpektusok. Az aszpektusváltások oka az, hogy az éghajlat elemei is
ciklikusan változnak (évszakok).

A szukcesszió: társulások egymást követõ sora. Oka az, hogy a társu-
lás fokozatosan megváltoztatja saját környezetét. Kezdõtársulástól
zárótársulásig (klimax) tart.

Odum leírása szerint a szukcesszió során a társulások fajgazdagsága
és stabilitása nõ. Ha a szukcesszió nagy léptékû klímaváltozással egyide-
jû, megváltozhat az alkotó fajok elterjedési területe (reliktumok), az elszi-
getelt populációkból új fajok is kialakulhatnak (endemizmusok). Egy te-
rület fajgazdagsága függ domborzati viszonyaitól (Õsmátra-elmélet), a be-
vándorlások és a kihalások arányától (sziget-biogeográfia).
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Summa

Kérdések, problémák

1. Odum szukcesszióról vallott nézeteit kiterjesztette az emberi társadalomra is. Szerinte vannak fiatal (éretlen)
és érett kultúrák: elõbbiek a szukcesszió kezdeti, utóbbiak végstádiumához hasonlóak. Odum szerint a jelen
nyugati („fogyasztói”) civilizáció éretlen, a természeti népek életmódja és a kívánatos cél pedig az érett társada-
lom lenne. Miben láthatta a hasonlóságot Odum a természeti és a társadalmi fejlõdés között?

2. Mi a hasonlóság a mûemlékvédelem és a reliktumfajok vagy -társulások védelme között? Fogalmazzunk meg
néhány lényeges különbséget is!

3. Mi magyarázza, hogy néhány hazai hegységünkben (Vértes, Bükk) egymástól esetleg csak néhány száz méterre
találhatunk hideg- és melegkedvelõ növényfajokat?

4. Borbás Vince a pilisi len leírásával egy idõben megállapította, hogy az ahhoz legjobban hasonlító faj a görög
Olimposz hegység lakója. Késõbb a bolgár magashegységekben is fölfedeztek egy ezekhez hasonló lenfajt. Ho-
gyan lehet e jelenséget magyarázni?

5. Magyarázzuk az Õsmátra-elmélet segítségével a magcsákó mai elterjedési területét (20. ábra)!



4. Anyagforgalom és energiaáramlás

4.1. Energiaáramlás

4.1.1. A produkcióbiológia

A XX. század kutatói elõtt az élet mint nyílt rendszerek hierarchiája kez-
dett kibontakozni. A hierarchia minden egyes tagja – a sejt, a szövet, az
egyed, a populáció, a társulás és a biom – anyagot és energiát vesz fel, s
más formában szintén anyagot és energiát ad le. Az élet bonyolult szervezõ-
dési szintjeit ez a folytonos áramlás tartja fenn. Ha mennyiségileg is jelle-
mezni tudnánk az anyag- és energiaáramlás fõbb útjait – vélték többen –,
akkor éppolyan pontos képet nyerhetnénk például az ökológiai egységek
mûködésérõl, mint egy város forgalmának felmérése után a közlekedési
rendrõl. E témakörrel foglalkozik a produkcióbiológia. A produkcióbioló-
gia úgy tekint a populációkra, mint a társulás eszközeire az anyag- és ener-
giaáramoltatásban, mint csapokra és csatornákra egy nagy rendszerben.
Fõ kérdései: Mibõl és mennyit termel az adott populáció? Mit igényel? En-
nek alapján mi a szerepe a társulásban, a szukcesszióban, az élettelen kör-
nyezet kialakításában? Mivel e témakörök vizsgálata érzékeny és hatékony
mûszereket, összehangolt munkát, valamint általában bonyolult számító-
gépes adatfeldolgozást igényel, a produkcióbiológia elég késõn indult fejlõ-
désnek (IBP = Nemzetközi Biológiai Program, 1962–1972).

4.1.2. A tömegviszonyok

Az élõ anyag mennyiségét egy adott pillanatban biomasszának nevezik.
A biomassza megadható területegységekre vonatkoztatva, élõhelyegységre
számolva (pl. a Balaton algatömege) vagy akár az egész Földre (pl. az óceá-
nok biomasszája). Vonatkozhat összességében minden élõlénytípusra, de
tetszés szerint le is szûkíthetõ valamely rendszertani vagy ökológiai cso-
portra. (Például egy bükkerdõ élõfatömege, a sarki tengerek planktonbio-
masszája stb.)

A populációkat az angol Elton javaslatára a társulások anyag- és energia-
forgalmában betöltött szerepük alapján így csoportosíthatjuk:

Ha ezen kategóriák alapján bontjuk föl a társulás teljes biomasszáját,
úgy a tömegviszonyokat jól mutató ún. Elton-piramist kapunk.
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1. Termelõk (producensek): a szerves anyag elõállítói.
2. Elsõdleges fogyasztók (primer konzumensek): a termelõket fogyasztják, azaz növényevõk.
3. Másodlagos fogyasztók (szekunder konzumensek): a növényevõket fogyasztják, ragadozók.
4. Harmadlagos fogyasztók: a csúcsragadozók.

5. Elsõdleges lebontók (szaprofágok): az elpusztult élõlények szerves maradványait õk kezdik el lebontani.
6. Másodlagos lebontók: folytatják az elsõdleges lebontók által megkezdett folyamatot, amíg a szerves molekulák ismét visszatérnek a

körforgásba.

← nyílt rendszerek XVIII.1.3.2.

← szervezõdési szintek X.1.2–3.;
XX.3.3.4.; XXVI.1.1.

← a sejtanyagcsere útvonalai XIII.4.1.

→ Gaia-elmélet XXVI.4.3.; XXVII.5.3.2.

BIOMASSZA



Bár az arány évszakonként változhat, a szárazföldi életközösségekben
mégis jellemzõ, hogy a termelõ � elsõdleges fogyasztó � másodlagos fo-
gyasztó irányban csökken a biomassza-mennyiség.

54. ábra. Biomasszaarányok egy olaszországi tóban nyáron (balra) és télen
(jobbra)
A számok biomasszatömegek g/m3-ben. A táblázatban: a biomassza évszakos változásai
két tengeri életközösségben. Az egysejtûek és baktériumok itt heterotróf fajok.

Biomassza
mg C / m3

Plymouth (Anglia) partjainál Új-Zéland szubtrópusi
vizeiben

tavasz nyár õsz tél tavasz tél

halak, polipok 770 770 770 770 nincs adat

állati plankton 500 1200 1200 300 1,2 29

egysejtûek 50 150 25 15 1,2 10,1

baktériumok 10 20 20 15 5,1 22,4

autotrófok 45 160 28 10 11,2 9,7

A biomassza mennyisége csak egy adott pillanatot jellemez. Az energia-
áramlás szempontjából azonban döntõ fontosságú, hogy milyen ütemben
keletkezik és fogy a biomassza. Egy területen a zöld növények által idõ-
egység alatt elõállított szerves anyag mennyisége az elsõdleges teljes ter-
melés (primer bruttó produkció PBP). Ennek egy része légzési veszteség-
ként távozik (szén-dioxid és víz). A maradék (amelyet az elsõdleges ter-
melés maradványának, primer nettó produkciónak neveznek) útja
három irányba vezet: egyrészt saját céljaira hasznosítja a növényzet, más-
részt a növényevõkbe kerül, harmadrészt pedig mint fölöslegessé vált
szerves anyag a lebontók tápláléka lesz (pl. hullott avar). Ez utóbbi nagy
része szintén légzési hõvé alakul. Hasonló gondolatmenet érvényes a kö-
vetkezõ szintekre is.
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53. ábra
a) A kettõs biomassza Elton-piramis

egy lehetséges ábrázolása

A trapézok nagysága a biomasszatömeggel
arányos. A nyilak azt jelzik, hogy a bio-
massza anyaga minden szintrõl a lebontók
tápláléka lesz.
1. termelõk; 2. elsõdleges fogyasztók (nö-
vényevõk); 3. másodlagos fogyasztók; 4.
harmadlagos fogyasztók (csúcsragadozók);
5. elsõdleges lebontók; 6. másodlagos le-
bontók.

b) Charles Elton (1900–1991) angol

ökológus 1926-ban Oxford mellett

botanikai terepbejáráson

Oxfordban összehasonlító állattant (zooló-
giát) tanult, de figyelme a laboratóriumi
vizsgálatoktól az élõ természet, a „terep”
felé fordult. Példaképe A. von Humboldt,
„talán az elsõ ökológus” volt, saját célját
pedig így határozta meg: földeríteni „az ál-
latvilág szociológiáját és ökonómiáját”,
azaz: társulásainak rendjét s ezek gazdasá-
gosságát, hasznát, értelmét. Elsõ könyvé-
ben, Az állatok ökológiájában (1927) je-
lentek meg elõször az azóta híressé vált
„ökológiai piramisok”, és tõle származik az
ökológiai tér (niche) kifejezés is.

6.

5.
4.

3.

2.

1.

Termelõk

Elsõdleges
fogyasztók

Ragadozók 6

12

100 2

10

3Ragadozók

Elsõdleges
fogyasztók

Termelõk

a) b)

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ

← hatásfok XX.1.3.

← a szervezet hõtermelése XVIII.3.2.6–7.



A produkció eltérõ üteme magyarázza, hogy tengeri társulásokban meg-
fordul a biomassza-piramis szintjeinek aránya. Itt a gyorsan szaporodó
termelõk (moszatok) saját testtömegüket meghaladó fogyasztót képesek
eltartani, mert azok szaporodási üteme jóval lassabb.

A produkcióbiológia eredményei tették világossá, hogy van egy optimális
populációméret, mely tartósan a legnagyobb növekedési ütemet biztosítja.
Hosszú ideig eredményes és egyúttal természetes gazdálkodás ezen lét-
szám fenntartását igényelné. Ha az ember ennél többet von el, annak fajok
pusztulása, az erõforrások elszegényedése lesz a következménye. A túlzott
használat következményei már sok ponton látszanak (tõkehalak megfo-
gyatkozása a túlhalászat, szavannák pusztulása a túllegeltetés miatt).

4.1.3. Az energiaáramlás általános jellemzõi

Noha az Elton-piramisok anyagmennyiségeket ábrázolnak, fölépítésük
mégis az energiaáramlás irányát tükrözi. Az anyag mindig a piramis egyik
lépcsõfokától a másik felé áramlik, sohasem fordítva. Ennek termodina-
mikai oka van. Az élet minden szervezõdési szintjén nyílt rendszer, a nyílt
rendszerek pedig energiaszórók, azaz „hulladékhõt” bocsátanak ki. Az élõ
rendszerek az entrópiát (rendezetlenséget) megosztják: önmagukon belül
csökkentik („rendezõdnek”), környezetükét pedig növelik. Mivel az összes
(külsõ és belsõ) entrópia összege eközben mindig nõ, az entrópiaválto-
zások is egyirányúvá teszik a folyamatokat. Az entrópiaváltozások elemzé-
sét nehezíti, hogy a magasabb szervezõdési szintek az alacsonyabb szint
környezetét alkotják. A sejtek környezete például a nyiroknedv, s a sejt
valóban ebbe adja le anyagcseretermékeit, hulladékhõjét, ennek entrópiá-
ját növeli. A nyiroknedv ugyanakkor része az egyednek, mely a maga szint-
jén ugyanúgy entrópiájának csökkentésére törekszik, mint sejtjei: a fölös
anyagcseretermékeket, hõt saját környezetébe adja le. Az ökológusok fölis-
merték, hogy a láncolat itt sem szakad meg, hiszen az egyedek környezetét
megszabják a populáció, a társulás, a biom sajátosságai. A magasabb szint
feladata mindig az, hogy biztosítsa építõelemei mûködését, belsõ rendjét,
az energia és entrópia áramoltatását.

Az energia-, illetve entrópiaáramlás irányai egy életközösségen belül táp-
lálkozási hálózat formájában jeleníthetõk meg. E hálózatokban nyilak jel-
zik az áramlás irányát, a csomópontok pedig fajok vagy hasonló táplálko-
zású fajok csoportjai. Egy-egy ilyen rajz sok ismeretet sûrít egyetlen képbe,
érzékeltetheti például, hogy mely fajok fogyasztanak többféle táplálékot
(polifágok), és melyek azok, melyek egy vagy néhány táplálékforrásra spe-
cializálódtak (monofág fajok). Nem igazán alkalmas azonban a mennyiségi
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55. ábra. Energiaveszteségek a
táplálkozási szintek között
A csökkenés mértéke az ábrázoltnál jelen-
tõsebb: minden szintlépéskor körülbelül
tizedére csökken a biológiai produkció
mennyisége. BPP: bruttó primer produk-
ció, NPP: nettó primer produkció.

← eltartóképesség XXVI.3.1.2.

→ fenntartható gazdálkodás XXVI.5.3.;
XXX.3.

← nyílt rendszerek termodinamikája XX.3.

← entrópia XX.2.5.

← szintek kapcsolata XX.3.4.

← belsõ környezet XVIII.1.3.1.

TÁPLÁLKOZÁSI HÁLÓZAT

napenergia növények

BPP
NPP

növényevõk

légzés, mozgás során leadott hõ

lebontókhoz kerül (levél, ürülék)

ragadozók



viszonyok és az idõbeli mintázatok nyomon követésére (például a napsza-
kos, évszakos változások megmutatására vagy annak jellemzésére, hogy
egy faj egyedei életkoruktól függõen más-más szerepet töltenek be).
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56. ábra. Erdei életközösség táplálkozási hálózata, egyszerûsítve
A vastag nyilak jelzik az energiaáramlás irányát a termelõktõl a csúcsragadozók, illetve minden egyes szintrõl a lebontók irányába. A fekete
hátterû körök lebontó fajokat, a sötét hátterû körök termelõket (fototrófokat) jelölnek. A folytonos vonalak a növényi táplálék néhány lehet-
séges útját, a vastag szaggatott nyilak a másodlagos fogyasztók, a vékony pontozott vonalak a harmadlagos fogyasztók táplálkozását jelzik.
(Az állatrajzok nem méretarányosak.)
A: kocsánytalan tölgy, B: mogyoró, C: hamvas szeder, D: nagy csalán, E: vadmurok, F: tölgyfa-övesbagolylepke, G: C-betûs lepke, H: nappa-
li pávaszem, I: fecskefarkú lepke, J: erdei pocok, K: vörös mókus, L: széncinege, M: aranyos bábrabló, N: erdei cickány, O: vakond, P:
nyuszt, Q: uhu, R: macskabagoly, S: erdei sikló, T: vörös róka, U: csercincér, V: gyûrûs tuskógomba, W: nagy meztelencsiga, X: földigilisz-
ta, Y: temetõbogár, Z: tavaszi ganajtúró (galacsinhajtó) bogár.



4.2. Anyagforgalom

4.2.1. A ciklikus anyagforgalom jellemzõi

A produkcióbiológia alapvetõ fölismerése volt, hogy az anyagforgalom és az
energiaáramlás útja különbözõ. Míg az energia egy irányban és visszafor-
díthatatlanul áramlik a szerves molekuláktól a hasznosíthatatlan hõ irá-
nyába, addig az anyag mozgása ciklikus, körfolyamatokat alkothat. Az
egyik élõlény vagy élõlénycsoport által termelt anyagok tehát táplálékát,
életfeltételét jelentik egy másik csoportnak, az egy harmadiknak, és így to-
vább, míg a rendszer körré nem zárul. A biológiai ciklusok mindig élõlé-
nyeket (populációkat vagy társulásokat) kötnek össze, az élõlények esze-
rint úgy viselkednek, mint a körfolyamat egyes lépéseinek „katalizátorai”.

A ciklusszemléletbe látszólag nem illeszkedtek azok a tények, amelyek
bizonyos biogén (élõk által létrehozott) anyagok nagymértékû felhalmozó-
dását mutatták. Ilyen például a mészkõ, a kõszén, a kõolaj és a földgáz, a
tõzeg. Ezek – úgy látszott – kiléptek a körforgásból. Csak a lemeztektonika
mutatta meg, hogy ezek az anyagok is részt vesznek egy ciklusban, amely
azonban nagyságrendekkel lassúbb. Ez a geokémiai ciklus. Kezdõ lépése
az üledékképzõdés, s az elnyelt anyagokat a vulkáni gázok és gõzök juttat-
ják ismét vissza a légkörbe.

A geokémiai ciklusok sem függetlenek az élettõl. Az üledékképzõdés és
a légkör összetételének befolyásolásával az élõ rendszerek mûködéséhez
kapcsolódik az élettelen folyamatok egy része is. Ezért a nagy léptékû,
lassú anyagforgalmi ciklusokat helyesebb bio-geokémiai ciklusoknak
nevezni.

Az ember ipari és mezõgazdasági tevékenysége a XX. századra olyan ha-
tékonnyá vált, hogy alapvetõen befolyásolni kezdte a legtöbb anyagforgalmi
ciklust. Környezetszennyezésnek – tág értelemben – a természetes anyag-
forgalmi ciklusok megzavarását nevezhetjük. A zavar egyik oka az áram-
lási sebességek megváltoztatása: ekkor bizonyos anyagok megfogyatkoz-
nak, másból fölösleg keletkezik. Erre példa a légköri szén-dioxid-szint nö-
vekedése és a talajok humusztartalmának fogyatkozása. Más hatása van a
természetidegen anyagok alkalmazásának. Ezek gyakran mérgezõ, rák-
keltõ vagy mutációt okozó vegyületek, melyeket még a baktériumok is csak
lassan tudnak lebontani. Az állati és emberi szervezet pedig – ha túléli a ve-
lük való találkozást – igyekszik elkülöníteni a mérget a májban, csontok-
ban vagy a kötõszövetben. A táplálkozási láncban az ilyen lassan bomló ve-
gyületek fölhalmozódnak, és leginkább a csúcsragadozókat sújtják.
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57. ábra. A környezetszennyezés
(megzavart ciklus) általános sémája
A bal oldali ábra a természetes állapotot
mutatja. A körök nagysága az A, B, C és D
anyagok mennyiségével arányos. A jobb ol-
dali ábra az ember által fölborított arányo-
kat szemlélteti. A „C” jelû erõforrás megfo-
gyatkozott, a „D” anyag mennyisége
szennyezõ mértékben megnõtt, mert a
„D>A” átalakulást valamilyen emberi hatás
gátolja. Megjelent egy új, ember által elõállí-
tott „E” anyag is. Ez nem bomlik le, vagy le-
bomlása ismeretlen úton zajlik (kérdõjel),
esetleg káros anyagokhoz vezet.

A

B D

C C

D
B

A

E

?

BIOLÓGIAI CIKLUSOK

← katalízis IX.3.3.3.

← kõolaj és földgáz keletkezése XII.3.2.1.

← lemeztektonika XXV.6.3.

→ Gaia-hipotézis XXVI.4.3.

KÖRNYZETESZENNYEZÉS

← rákkeltõ anyagok XXIII.3.5.4.

← mutagének XXIII.3.3.2.



4.2.2. A szén, oxigén és hidrogén körforgása

A szén, az oxigén és a hidrogén biológiai körforgása a mai Földön szorosan
összekapcsolódik. Az élõlények szerves molekulákat, azaz a szén redukált
vegyületeit használják testük fölépítésére. A redukciót hidrogénnel hajtják
végre, melynek leggyakoribb forrása a víz (fotoszintézis). A víz bontásának
„mellékterméke”, az oxigén teszi lehetõvé az aerob élõlények légzését. A lég-
zés termékeivel (szén-dioxid és víz) újból a kiindulási ponthoz érkezünk.

Ebbõl a biológiai ciklusból kisebb-nagyobb biogeokémiai folyamatok
ágaznak ki. A humuszképzõdés szerves anyagok agyagásványokhoz kötött
idõleges fölhalmozódása a talajban. A szén, tõzeg és kõolaj anaerob körül-
mények közt halmozódik föl, és ebben a formában évmilliókig kiléphet a
(biológiai) ciklusból. A legnagyobb mennyiségû szenet és oxigént azonban a
karbonátos kõzetek képzõdése köti meg (mészkõ, dolomit). Ebben fõként
tengeri lények (egysejtûek, szivacsok, korallok, csigák) játszanak fontos
szerepet. A folyamatokat az 59. ábra mutatja.
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58. ábra. Természetidegen anyag
biológiai fölhalmozódása
(akkumulációja) az Ontario-tóban
Egységnyinek véve a tó vizében a PCB
(poliklórozott bifenil) növényvédõszer-
koncentrációt, az ábrán látható adatokat
kapták.
A klórozott szénhidrogének elõállításáról
és felhasználásáról a XII.3.3.2. fejezet szól.

a tó vize:1

< növényi plankton 250

állati plankton
500

rákok
45 000

kis halak 835 000

2 800 000

ragadozó halak

sirályok 25 000 000

CO2

O2

H2CO3

CaCO3

humusz
kõolaj mészkõ

SZ

0,8

0,7

2 12 000

60 000

59. ábra. A szén, a hidrogén és az oxigén körforgása
a természetben (erõsen egyszerûsítve)
Folytonos vonallal a biológiai, szaggatott vonallal a bio-geoké-
miai ciklusokat jelöltük. SZ jelöli a biológiai ciklusokban
részt vevõ szerves anyagot. A H2CO3 a vízben oldott karboná-
tokat és hidrogénkarbonátokat is jelenti, a „humusz” az
összes elhalt, talajba került szerves vegyületet, a „kõolaj”
minden szénhidrogént és szénfajtát, a „mészkõ” minden kar-
bonátos kõzetet magában foglal. A számok az egyes anyagok
Földön becsült teljes tömegét mutatják százezer megatonná-
ban (Mt).

← fotoszintézis XIII.2.

→ biológiai oxidáció XIII.3.1–2.

← humusz XII.9.3.

→ mészkõképzõdés a földtörténet során
XXIX.3.1.1.
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Az ember környezetátalakító tevékenységével az utolsó néhány száz évben
kezdi egyre jelentõsebb mértékben befolyásolni a szén–hidrogén–oxigén
körforgás természetes folyamatait. A erdõirtások és -égetések a szerves
anyag mennyiségének csökkenését, ezzel egyidejûleg a légköri szén-di-
oxid-szint emelkedését okozzák. Ennél is jelentõsebb hatás a fosszilis
energiahordozók (szén, kõolaj, földgáz) fokozódó kitermelése és oxidálása
(közlekedés, hõerõmûvek). A szén-dioxidot elnyelõ folyamatokról – fõként
az óceánok elnyelõ képességérõl – egyelõre keveset tudunk, a víz szennye-
zése, melegedése, savasodása és az élõvilág elszegényedése ront a helyze-
ten. A fölhalmozódó szén-dioxid fokozza az üvegházhatást, ami az egész
Föld éghajlatát érinti.

4.2.3. A nitrogén körforgása

A nitrogén elemi N2-gáz formájában a jelenlegi légkör 78%-át alkotja. A lég-
köri nitrogén igen stabil gáz: kémiai reakcióba nehezen lép, ezért a legtöbb
élõlény számára hozzáférhetetlen. Magas hõmérsékleten – villámlások ide-
jén – egyesül belõle egy kevés az oxigéngázzal. Az ilyenkor keletkezõ nitro-
gén-oxidok nitrit- és nitrátionokká alakulnak, a csapadékkal a talajba jut-
nak, ahol a növények fölszívhatják õket. A villámlás során keletkezõ nitro-
génmennyiség azonban csak töredékét fedezi az élõvilág igényeinek. Az
elemi nitrogént csak néhány baktérium képes megkötni és szerves mole-
kulává alakítani. E lényeket összefoglaló néven nitrogéngyûjtõknek (N-fi-
xálóknak) nevezik. A talajban szabadon is élnek, legnagyobb mennyiség-
ben azonban bizonyos növények – például a pillangósvirágúak – gyökérgü-
mõiben lelnek otthonra. A nitrogéngyûjtõ baktériumok nemcsak saját
szükségletüket elégítik ki, hanem a megkötött nitrogénbõl gazdanövényü-
ket is ellátják. A pillangósok (bab, borsó, lucerna) ezért nem merítik ki a
talaj nitrogéntartalmát, sõt gazdagítják is azt. A legtöbb növény csak vízben
oldott ionok, fõként nitrát (NO3

–) formájában juthat hozzá a szükséges nit-
rogénmennyiséghez.

Akármi volt is a nitrogénforrás, a végtermék minden élõlényben szerves
nitrogénvegyület lesz: fõként fehérje és nukleinsav. A heterotróf élõlények
csak ebbõl a szerves nitrogénforrásból tudják kielégíteni nitrogénigényü-
ket (emésztés, részleges átalakítás, majd újrafölépítés útján). Az élõlények
szerves termékeit (levelek, ürülék) és az elpusztult élõlények maradványait
a lebontó élõlények alakítják vissza szervetlen anyaggá. E folyamat utolsó
állomásaként a gombák, illetve rothasztó baktériumok ammóniát (NH3)
hoznak létre táplálékuk nitrogéntartalmából. Az ammónia egy része a lég-
körbe kerül, mivel azonban kitûnõen oldódik a talajvízben, nagyobb része
a talajban marad, s ott ammóniumionná (NH4

+) alakul. Ha a talaj szerke-
zete laza, levegõs, az ammónia (vagy az ammóniumion) oxidálható, s így
energiaforrásul szolgál többféle baktériumnak, melyeket összefoglalóan
nitrátkészítõknek (nitrifikálóknak) neveznek. Mûködésük eredménye-
képpen elõbb nitrit (NO2

–)-, majd nitrát (NO3
–)-ionok keletkeznek. A nitrát-

ionokat fölszívják a növények, s ezzel zárul a körforgás.
Ha a talaj vagy a vizes közeg levegõtlen (anaerob), nem élhetnek meg ben-

ne a nitrátkészítõ (nitrifikáló) baktériumok. Ilyen közegben egy másik bak-
tériumcsoport, a nitrátfogyasztók (denitrifikálók) szaporodnak el. A nit-
rátfogyasztó (denitrifikáló) baktériumok az oldott nitrit- és nitrátionokat
oxigénforrásként hasznosítják, végtermékként elemi nitrogéngáz kerül a
légkörbe.
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← tájátalakítások VIII.4.4.

→ ökológiai lábnyom XXVI.5.4.

→ szénhidrogének felhasználása XII.2.2.

← üvegházhatás VIII.2.3–4.

→ õslégkör XXIX.1.1.2

→ az élet nélküli Föld légköre XXVI.4.3.1.

NITROGÉNGYÛJTÕK

← szimbiózis XXVI.1.6.2.

← fehérjék XII.8.3.

← nukleinsavak XXIII.3.2.4.

← heterotrófok XIII.1.3.

← az ammónia mint bázis XI.4.2–4.;
XXII.2.2.2.

NITRIFIKÁLÓK

DENITRIFIKÁLÓK



A nitrogén természetes körforgása biztosítja, hogy az ellentétes irányú
folyamatok nagy átlagban kiegyenlítsék egymást. Az emberi tevékenység a
nitrogén körforgásának sebesség- és eloszlásarányait is megváltoztatta.
Ennek következtében néhol hiányok mutatkoznak, másutt fölösleg okoz
gondot. A fölösleget fõként a nagy tömegben együtt élõ emberek (városok)
és a fogyasztásukat kielégítõ nagyüzemi állattelepek okozzák. E sok
heterotróf lény bomlástermékei koncentráltan keletkeznek, s akár a talaj-
ba, akár a folyókba kerülnek, mindenképpen szennyezik azt. A szennyezés
oka a természet túlterhelése: ez a mennyiség jóval nagyobb annál, amit a
baktériumok és növények természetes úton föl tudnának dolgozni. A talaj-
vízbe vagy folyóba került bomló fehérje és ammónia mérgezõ, undorító ha-
tású és fertõzésveszélyes. A nitrit- és nitrátionok ugyan színtelenek és a víz
ízét sem befolyásolják, ám szintén veszélyesek. A nitritionok nagyobb kon-
centrációban rákkeltõek. A nitrátok csecsemõkben fulladásos halált idéz-
hetnek elõ (methemoglobinémia), felnõttekben is könnyen átalakulhatnak
nitritté. A magas nitráttartalmú („nitrátos”) víz forralással vagy más egy-
szerû módon nem tisztítható meg, fogyasztása tilos!

Ami egyik helyen teher, az másutt hiány. A fehérjék formájában városok-
ba áramló nitrogén nem kerül vissza a talajba, így annak termõereje csök-
ken. Pótlására gyakran mûtrágyát használnak. Az emberi nitrogénmegkö-
tés (Haber–Bosch-féle ammóniaszintézis) a mûtrágyák és robbanószerek
iránti fokozódó igény miatt mára súlyos környezeti teherré vált. A mûtrá-
gya elõállítása drága, szállítása is költséges, túlzott használata pedig tönk-
reteszi a talajt, a fölösleges nitrát a talajvízbe kerül, és az ivóvizet is ihatat-
lanná teszi. Hazai talajvizeink nitrátosodása részben a felelõtlen mûtrágyá-
zás számlájára írható. Ezért mûtrágyát csak kellõ tapasztalattal, az elõírt
mennyiségben és idõben ajánlatos használni.

Tartós megoldást csak a környezet befogadóképességével összhangban
álló életmód és gazdálkodás adhat. Az ember által okozott környezet-
szennyezés megfelelõ technológiák alkalmazásával mérsékelhetõ. Ezek kö-
zül legfontosabb a biológiai szennyvíztisztítás, helyben vagy (ha ez nem
oldható meg) közösségi szennyvíztisztítókban. A sok szerves anyagot tar-
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60. ábra. A nitrogén körforgása a
természetben
NxOy-nal a légkörben villámlás hatására ke-
letkezõ nitrogén-oxidokat jelöltük.

N2

NxOy

NH3

NO2

NO3

növényi fehérjék

állati fehérjék

bomló fehérjék
rothasztók

nitrifikálók

denitrifikálók

nitrogén-
gyûjtõk
(fixálók) nitrát-b.

nitrit-b.

–

–

MEGVÁLTOZOTT ARÁNYOK

→ ökológiai lábnyom XXVI.5.4.

→ „a kicsi szép” XXVI.5.3.

← rákkeltõ hatás XXIII.3.5.4.

← felszín alatti szénkészletek VIII.4.2.

← ammóniaszintézis IX.3.3.

FENNTARTHATÓSÁG

← biogáztermelés XII.3.2.1.



talmazó lakossági szennyvizet a csatornákon át a tisztítóba vezetik. A tisz-
títás elsõ, mechanikai fázisa szûréssel és ülepítéssel távolítja el a lebegõ
szennyezést. A második, biológiai szakaszban alapos levegõztetés mellett
baktériumok oxidálják nitráttá a szennyvíz fehérje- és ammóniatartalmát.
Magas nitráttartalma miatt azonban még a leggondosabban tisztított
szennyvíz is környezeti terhelést jelent. További gond az ülepített, koncent-
rált szerves iszap elhelyezése. A szennyvíz (és egyéb szerves hulladék) föl-
dolgozásának másik módja a biogáztermelés, mely az anaerob bontás le-
hetõségét használja ki, s egyúttal energiaadó gázt is termel.

4.2.4. A kén és a foszfor körforgása

A kén a fehérjék alkotórészeként minden élõlénynek szükséges elem. Ha-
sonlóan a nitrogénhez, különbözõ oxidációfokú vegyületek formájában lé-
tezik. Ezek keletkezésében jelentõs szerepe van az élõvilágnak, újabban az
embernek is. A vulkáni gõzök gyakran tartalmaznak redukált kénvegyüle-
teket, például kén-hidrogént (H2S), az oxidáló légkörben azonban a legsta-
bilabb kénvegyületek a szulfátok (a SO4

2– sói). Ezekbõl a mai Földön bioló-
giai úton – baktériumok vagy növények hatására – képzõdnek redukáltabb
formák. Fosszilis energiahordozókba zártan (kõolaj, kõszén) sok kénve-
gyület hosszú idõre kilépett a biológiai körforgásból. Az ember ezen ener-
giahordozók elégetésével jelentõs mennyiségû kén-dioxidot bocsát a lég-
körbe, amely oxidálódva és a csapadékvízzel reagálva savas esõként hull
le, és komoly környezeti károkat okoz (erdõk, épületek, szobrok pusztulá-
sa, egészségkárosodás). A védekezés egyik útja az energiafogyasztás csök-
kentése és alternatív energiaforrások keresése, a másik út a füsttel távozó
kénvegyületek leválasztása és újrahasznosítása. Erre már csak azért is
szükség van, mert a modern vegyipar sok ként igényel és a természetes for-
rások elõbb-utóbb kimerülnek.

A foszfor is életfontosságú biogén elem. Legnagyobb mennyiségben a
csontok tartalmazzák, de foszfortartalmúak a nukleinsavak, az ATP, sok
lipid, összetett fehérje és ingerületátvivõ anyag is. Legfontosabb szervetlen
vegyülete a foszforsav s ennek sói, a foszfátok. Vizes közegben azonban a
Ca- és Mg-ionok a foszfátionokkal rosszul oldódó csapadékot képeznek,
ezért a növények a talajban föllelhetõ foszfortartalomnak csak néhány szá-
zalékát tudják hasznosítani. Általában a jobban oldódó dihidrogén-fosz-
fátokból – pl. Ca(H2PO4)2 – is kevesebb van a növény által igényeltnél, ezért
az oldott foszfortartalom többnyire jelentõs korlátozó környezeti tényezõ.
A természetben a foszfátionokat néhány lebontó baktérium állítja elõ, és
kõzetek mállásával is keletkeznek.

Az ember a foszfor körforgását is megváltoztatta, fõként a foszfortartal-
mú mûtrágyák („szuperfoszfát”) és a mosószerek révén. Ezek az anya-
gok élõvízbe (tóba, folyóba) jutva vízivirágzást okoznak: az egysejtû mosza-
tok és baktériumok a váratlan tápanyagfölösleg hatására hirtelen elszapo-
rodnak, a vizet sötét kékeszöldre festik. A hatalmas algatömeg éjszakai
oxigénfogyasztása és tetemeik bomlása miatt a víz oxigénszegénnyé válik,
súlyos esetben halpusztulást okozva. A megoldás a mûtrágyák szakszerû
használata mellett a „környezetbarát” (foszfátmentes) mosószerek hasz-
nálata.
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SAVAS ESÕK

← nukleinsavak XXIII.3.2.4.

← ATP XXIII.2.2.

← környezeti tényezõk XXVI.1.3.

← mosószerek XII.5.1.

← életközösségek stabilitása XXVI.3.2.3.;
XXX.1.4.

61. ábra. Szennyvíztisztító telep részlete
A biológiai szûrés hatalmas, levegõztetett
kádakban zajlik, ahol fõként baktériumok
gondoskodnak a szerves szennyezés (rész-
leges) lebontásáról. A tisztított szennyvizet
többnyire élõvizekbe (folyókba) vezetik
vissza.



4.2.5. Fémek körforgása

Fémeket ionos formában tartalmaz az élõlények szervezete: oldva, fehér-
jékhez kötve vagy szilárd sók formájában.

Fémion Elõfordulás Biológiai szerepe

Na+

K+

Ca2+

Mg2+

Fe2+, Fe3+

Co2+

Zn2+

vér, sejtplazma, oldva
vér, sejtplazma, oldva
csontok (gerincesek) – szilárd sóként
sejtplazma, vér testnedv – oldva
csontok (gerincesek) – szilárd sóként
klorofill (növények) – kötve
hemoglobin (vér) – fehérjéhez kötve
citokrómok (mitokondrium)
sejtplazma, csontvelõ
enzimek aktiválójaként kötve

biológiai pumpák, ingerlékenység
biológiai pumpák, ingerlékenység
szilárdítás; ideg- és izomingerlékenység
véralvadás
szilárdítás
fotoszintézis
oxigénszállítás a vérben
végsõ oxidáció elektronszállító
B12-vitamin eleme; vértestképzés-serkentõ
hasnyál- és HCl-elválasztás (emésztés)

Az alkálifémek és földfémek (K, Na, Ca, Mg) nagyobb mennyiségben, a
nehézfémsók csak nyomokban vannak jelen a szervezetben (ezek koncent-
rációja kisebb, mint 1 mg/kg testsúly). A nehézfémek egy részének fontos
biológiai szerepe van: többnyire enzimek vagy hormonok alkotórészei.
Hiányuk is betegséget okoz, de túlzott fölhalmozódásuk is (Co, Zn, Cu). A fé-
mek harmadik csoportjának nincs biológiai funkciója, ezek a szervezetbe
jutva már kis mennyiségben is súlyos mérgezést okoznak (Cd, Hg, Pb, As).

A nehézfémek vízben rosszul oldódnak. Természetes körforgásuk igen
lassú, a kõzetek mállásából, üledékképzõdésbõl és vulkáni tevékenységbõl
álló folyamat. Az emberi tevékenység (kohászat, növényvédõ szerek, festé-
kek, gyógyszerek gyártása) sokszorosára növelte a környezetbe kerülõ ne-
hézfém-kibocsátást, ami súlyos környezetszennyezõ forrás.
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Kérdések, problémák

1. Hasonlítsuk össze a 4.1.2. fejezet táblázatának Plymouthra vonatkozó sorait! Melyik élõlénycsoport(ok) töme-
ge ingadozott legerõsebben? Miért? Mi magyarázza a halak tömegének közelítõ állandóságát?

2. Keressünk az 56. ábrán olyan fajokat, melyek közös táplálékforrást hasznosítanak, így versenytársai lehetnek
egymásnak! Melyek a monofág fajok?

3. Az 56. ábra alapján milyen nehézséget jelent a vörös mókus és a róka elhelyezése egy Elton-féle táplálkozási pi-
ramisban?

4. Az alábbi táblázat a fiatal és a kifejlett erdei sikló táplálékforrásait mutatja (az elfogyasztott biomassza százalé-
kában). Milyen hasonlóságokat és különbségeket figyelhetünk meg? Mi magyarázhatja a különbségeket?

% hüllõk cickány egér, pele gerinctelenek békák madártojás vakond

fiatal 45 25 10 15 5 – –

kifejlett 10 19 50 – – 14 2

5. Az alábbi táblázat a vörös róka és a nyuszt néhány táplálékforrását mutatja télen és nyáron (az elfogyasztott
biomassza százalékában). Milyen hasonlóságokat és különbségeket figyelhetünk meg? Mi magyarázza a kü-
lönbségeket?

táplálék > cickány erdei egér törpeegér erdei pocok mezei pocok kis éne-
kesmadár

hüllõ, béka,
hal

gyümölcs,
növény

tetemek

róka nyáron 3 3 – 23 26 1 – 32 2

télen 5 16 – 25 20 1 3 10 11

nyuszt nyáron 5 6 1 28 15 15 – 15 –

télen 15 12 10 16 15 15 8 – –

← idegmûködés XVIII.3.1.

← biológiai pumpák XIII.3.3.3.; 4.2.1.

← véralvadás XIII.7.3.

← klorofill XIII.2.1.

→ citokrómtörzsfa XXVII.2.2.5.

← összetett fehérjék XII.8.3.5.

← Liebig-törvény XXVI.1.2.



4.3. Gaia, az élõ bolygó

4.3.1. A Föld és bolygótestvéreink

Az ökológia egyik alapföltevése és élménye az, hogy léteznek egyed fölötti
szervezõdési szintek (populációk, társulások, biomok), amelyeknek sajátos,
csak rájuk jellemzõ tulajdonságaik vannak. Ez a látásmód hatott a produk-
cióbiológusokra is. Elõttük két jelenség vált szembetûnõvé. Fölismerték egy-
részt, hogy az anyagáramlási ciklusok globálisak, az egész Földre kiterjedõk.
Másrészt élõ és élettelen e folyamatokban nem választható el élesen. Ponto-
sabban: ami az alacsonyabb szint felõl nézve külsõ, élettelen hatás, az egy ma-
gasabb szint részeként maga is életfolyamatként ismerhetõ fel.

A teljes Föld – mint e hierarchia csúcsa – eszerint maga is él. Ezen õsi el-
képzelés biológiai következményeit James Lovelock gondolta végig, aki a
Gaia – a földi élet egy új nézõpontból címû könyvével vált ismertté (1979).

Lovelock elmélete szerint az egész Föld egyetlen önszabályozó rendszert al-
kot, amelyet a Föld görög istennõjének neve után – W. Golding javaslatára –
Gaiának hív. „A Gaia szót gyakran használom annak az elméletnek a rövid
megjelölésére, ami szerint a bioszféra olyan önszabályozó egység, amely a
kémiai és fizikai környezet kézben tartásával képes bolygónk egészségét
megõrizni. Esetenként nehéz volt túlzó körülírás nélkül elkerülni, hogy
Gaiáról ne mint élõlényrõl beszéljünk. Ezt csupán annyira kell komolyan
venni, mint amikor egy hajót a rajta utazók nõszemélynek tekintenek, mint-
egy annak elismeréseképpen, hogy még a fa- és fémdarabok is – amennyi-
ben céltudatosan állították össze õket – rendelkezhetnek sajátságos közös
egyéniséggel, amely jóval több az alkotórészek egyszerû összességénél.”

Lovelock: Gaia – a földi élet egy új nézõpontból (1990)

A JELENLEGI FÖLD
%

FÖLD ÉLET NÉLKÜL
%

LEVEGÕ CO2

N2

O2

Ar
légnyomás

0,03
78,0
21,0
1,0

1 atm

99,0
0

nyomokban
1,0

60 atm

ÓCEÁN H20
sók

nitrátok

96
3,5

nyomokban

85
13
1,7

ÁTLAGOS
HÕMÉRSÉKLET °C

– 13 °C 290 +/–50 °C

Bolygó Felszíni légnyomás
(atm)

Fõ gázok Egyéb gázok

Vénusz 90 CO2 94%
N2 3,5%

H2O, SO2, Ar, CO, Ne, HCl

Föld 1 N2 78%
O2 21%

CO2 0,03% Ar, H2O, O3

Mars 0,007 CO2 95%
N2 2,7%
Ar 1,6%

O2, H2O, O3, CO, Ne, Kr

Lovelock abból indul ki, hogy a ma létezõ Föld kémiai összetétele össze-
hasonlítható egy olyan számított elméleti értékkel, amely az élettelen, kémiai
egyensúlyban levõ Föld esetében lenne igaz. Elvégezhetõ ez az összehasonlí-
tás a Föld élet nélküli testvérbolygóival, a Vénusszal és a Marssal is. Az ada-
tok egyértelmûvé teszik, hogy az egyensúlytól való eltérés az élet következ-
ménye. Lovelock föltételezi, hogy ez nem véletlenül van így, hanem funkciói
vannak. Ezek közül legfontosabb az éghajlat ingadozásainak kiegyenlítése,
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← univerzalizmusvita V.5.2.

← organikus rendszerek XX.3.3.4.

← Giordano Bruno elképzelése VI.3.3.

62. ábra. James Lovelock kémikus,
légkörkutató és a „Gaia-istennõ”
szobra
Lovelock részt vett a gázkromatográf kifej-
lesztésében. Ezzel az érzékeny mûszerrel
igen kis mennyiségû anyagok mutathatók
ki, többek közt az élõlényekbõl is. Lovelock
a NASA ûrkutatási programjának kereté-
ben olyan módszerek kidolgozására kapott
megbízást, amelyek csalhatatlanul jelez-
nék, ha egy másik bolygón élet lenne. Ez a
feladat irányította Lovelock figyelmét a földi
élet alaposabb tanulmányozására és új
szempontú megközelítésére.

→ antropikus elv XXVIII.3.4.2.

→ a Naprendszer bolygói XXVIII.1.2.1.

→ élet más bolygókon? XXX.2.2.



amely az élet fennmaradása szempontjából lényeges. A számítások szerint
4,5 milliárd évvel ezelõtt a Nap 30%-kal kevesebb energiát sugárzott ki, mint
ma. Ha a Föld éghajlatát kizárólag ez határozná meg, akkor az élet kezdeti
szakaszában jóval fagypont alatti hõfokot kellene föltételeznünk, ami való-
színûtlen. A Gaia-hipotézis szerint az élet rendelkezik olyan érzékelõkkel és
visszacsatolásokkal, amelyek biztosítják önnön homeosztázisát, egészségét.

4.3.2. A Százszorszép bolygó: modell és valóság

Gaia egyszerû elméleti modelljeként írja le Lovelock a Százszorszép boly-
gót. Ez a számítógépen megjeleníthetõ rendszer csökkenti a hõmérséklet
ingadozásainak mértékét, s ezzel megvédi saját alkotóelemeit, a képzelet-
beli százszorszépvirágokat.

Lovelock szerint a Százszorszép bolygóhoz hasonló – de jóval bonyolul-
tabb – szabályozókörök a valóságos Földön is mûködnek. Hogyan valósul-
hat meg mindez a gázciklusok segítségével? Mivel tény néhány gáz – pél-
dául a szén-dioxid és a vízgõz – üvegházhatása, elég lenne bizonyítani, hogy
bármelyikük felszabadulása csökkenõ hõmérséklet hatására fokozódik.
Ehhez hasonló a vizek pH-jának kérdése. A légkörbe kerülõ CO2, SO2 és
NO2 a vizeket savasabbá teszi, az NH3 pedig lúgosítja. Ha Gaia képes ezen
gázok keletkezési ütemét a pH függvényében változtatni, akkor ezen a mó-
don szabályozza saját folyadéktereinek kémhatását. A Lovelock által fölté-
telezett néhány egyéb funkciót a táblázat tartalmazza.

„... Jogos az a kérdés, hogy mi az egyes gázok, például a metán feladata.
Ez éppolyan logikus, mint rákérdezni a vérben keringõ cukor vagy inzulin
feladatára. A kérdésnek azonban csak a Gaia szempontjából van célja és
értelme, valószínûleg ezért nem tették fel már jóval korábban is.”

Lovelock: Gaia – egy földi élet új nézõpontból (1990)
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→ az õsóceán vize XXIX.1.

63. ábra. A Százszorszép bolygó
J. Lovelock modellje egy hõmérsékletét ak-
tívan szabályozó bolygóról. Ezt a képzelet-
beli égitestet csak két növényfaj lakja: egy
melegkedvelõ, fehér virágú és egy hidegked-
velõ sötét virágú. Ha a besugárzás nõ, elsza-
porodnak a fehér virágok, melyek azonban
nagyobb fényvisszaverõ képességük miatt
csökkentik a felmelegedés mértékét. Lehû-
lés esetén fordított folyamat indul meg.
Összességében a bolygó csökkenti a hõinga-
dozások mértékét.
Alatta: Egy élettelen bolygó és a Százszor-
szép bolygó felszíni hõmérséklete és virág-
borítottsága a napfény erejének függvényé-
ben (Lovelock nyomán).

← szabályozókörök XVIII.1.

→ jégkorszakok okai XXIX.4.1.1.

← sav-bázis reakciók XI.4.2–4.

← pH XI.4.3.4.

← inzulin XVIII.2.3.2.

← funkció és mechanizmus XX.3.4.

a bolygó felszíni hõmérséklete (°C)
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A Gaia-hipotézis alapján új kérdéseket vethetünk föl, és azokra kísérleti-
leg ellenõrizhetõ választ kaphatunk. Ennek alapján a Gaia nagy hatású ku-
tatási program, paradigma. Népszerûségét viszont valószínûleg annak kö-
szönheti, hogy sokak természethez fûzõdõ érzelmeit támasztja alá és fogal-
mazza meg a tudomány pontosabb nyelvén. Ezen szerepe alapján a
Gaia-hipotézis inkább mítosznak nevezhetõ, amit a névválasztás is alátá-
maszt. Akár mítosznak, akár tudományos elméletnek tekintjük, a
Gaia-hipotézis alapján egyértelmûen megválaszolható, hogy mit tartsunk
környezeti kárnak, mely tetteket ítélhetünk a környezet szempontjából
helytelennek. Ezek azok a cselekedetek, melyek Gaia normális önfenntartó
szabályozóköreit károsítják, terhelik, s így bolygónkat „megbetegítik”. Kör-
nyezeti szempontból tehát csak olyan tett, életmód és kultúra helyeselhetõ,
mely összhangban van Gaia szabályozóköreivel, s ezzel segít fenntartani az
Élet összhangját, egészségét.

A Gaia-elmélet bírálói arra figyelmeztetnek, hogy a sokféle élõ és élettelen
kölcsönhatás még nem feltétlenül jelent szabályozókört. S még ha léteznek
is a szabályozókörök, kérdés, hogy emiatt nevezhetõ-e egyedi lénynek, orga-
nizmusnak a Gaia? A földi élet történetében sok olyan katasztrófa történt,
mely alapvetõen befolyásolta a továbbiakat, de ezek véletlenszerû esemény-
nek tûnnek, nem irányított folyamatok (például meteorbecsapódások).

Másrészt – ha Gaia valóban élõlény lenne – kifejlõdését, evolúcióját rend-
kívül nehéz lenne darwini módon magyarázni, hiszen csak egyetlen pél-
dányban létezik, nem hathat rá szelekció. A Gaia-elmélet híveinek tehát
nemcsak a szabályozókörök létét kell igazolniuk, de arra is magyarázatot
kell keresniük, hogy miként bontakozhatott ki önszervezõdés útján, egyet-
len példányban ez az óriási szabályozott szervezet.

Lovelock elmélete szerint az egész Föld egyetlen önszabályozó, homeo-
sztatikus rendszer (Gaia). E rendszerben az egyes tényezõket az élet
szabályozza önmaga fennmaradásához szükséges módon. A kémiai
egyensúlytól eltérõ élettelen környezet azon funkció jele, melyet Gaia
szervezetében feltehetõen betölt.
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A levegõ fontosabb gázai és feltételezett funkciójuk (Lovelock nyomán, módosítva)

GÁZ % ÁTÁRAMLÓ anyagmennyiség (Mt) év FELTÉTELEZETT SZEREPE

N2 79 300 A nyomás megfelelõ szinten tartása. Tüzek meggátlása.

O2 21 100 000 Az oxidáció feltétele. A felsõ légkörben: ózonpajzs.

CO2 0,0385 140 000 A fotoszintézis feltétele. Üvegházhatás: klímaszabályozás.

CH4 0,0001 1000 Az oxigénszint szabályozása.

NO2 0,00001 30 Oxigénszint és pH-szabályozás.

NH3 0,000001 300 pH- és klímaszabályozás.

H2S, (CH3)2S 0,00000001 100 Kénkörforgás (tengerbõl szárazföldre).

← kutatási program XIX.3.5.

← mítoszok I.1.1.

→ „New Age” XXVI.6.3.

→ a fenntarthatóság kérdése XXVI.5.3.;
XXX.3.

„A Gaia-elmélet azoknak való, akik szeretnek sétálni, vagy egyszerûen csak megállni, és elmerengeni a föl-
di életrõl, elgondolkozni jelenlétünk következményeirõl. Az elmélet ugyanakkor választási lehetõséget kínál
azzal a borúlátó nézettel szemben, ami a természetet meghódítandó és leigázandó primitív erõnek tekinti. Vá-
lasztási lehetõség ugyanakkor azzal az éppily kiábrándító képpel szemben is, amely bolygónkat vezetõ és cél
nélkül a Nap körül körbe-körbe járó agyalágyult ûrhajóként festi le.”

Lovelock: Gaia – egy földi élet új nézõpontból (1990)

→ földtörténeti korszakhatárok XXIX.3.3.

→ darwini evolúció XXVII.2–3.

→ önszervezõdés XXVII.5.3.

Summa
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Kérdések, problémák

1. A Gaia-elmélet egyesek szerint mítosz, mások szerint inkább kutatási program. Mennyiben hasonlít a míto-
szokhoz? (A részleteket lásd az I. fejezetben.) Mi az, amiben a Lakatos Imre-féle kutatási programra emlékez-
tet? (Lásd a XIX. fejezetben!)

2. Hasonlítsuk össze a Giordano Bruno által leírt „Földanyát” (VI. fejezet) Lovelock Gaia-elméletével! Mi a két vi-
lágleírás közös jellegzetessége, és mi a különbség a kettõ között?

3. Olvassuk el a XVIII. fejezet belsõ címlapján található Spinoza-levélrészletet! Hasonlítsuk össze Spinoza képze-
letbeli férgét a mai ember helyzetével! Miért fontos e féreg számára saját fölismerése, és miért lényeges a mai
ember számára a Gaia-hipotézis?

4. Hasonlítsuk össze a 4.3.2. fejezet táblázatában szereplõ légköri gázok százalékos arányát és évi átáramlásának
mennyiségét! Mi magyarázhatja, hogy e két érték nem párhuzamosan változik?

5. Az 63. ábra grafikonján jól látható a két elképzelt százszorszépvirág fénytûrõ képességi görbéje. Milyen tarto-
mányban életképesek ezek a fajok? Hogyan magyarázhatjuk a bolygó felszíni hõmérsékletének alakulását mu-
tató görbét?

6. Milyen mechanizmusok szabályozzák az emberi szervezetben a vérben áramló szén-dioxid-szintet? Milyen
szerepet játszik ebben az idegrendszer? (A részleteket lásd a XVIII. fejezetben!) Hasonlítsuk össze ezzel a
Gaia szén-dioxid-szintjét befolyásoló tényezõket! Nevezzünk meg legalább három szén-dioxid-forrást és há-
rom „nyelõt”!

7. A környezeti kár fogalmát egész másként közelíti meg a Gaia-elmélet, mint a klasszikus közgazdaságtan (5.2.
fejezet). Mi a hasonlóság és mi a fõ különbség a két szemléletmód között?

8. A Gaia-elmélet ismert bírálója R. Dawkins (XXVII.5.1. fejezet). Min alapul Dawkins kritikája? Az ellentét dacá-
ra hasonlóság is fölfedezhetõ Dawkins „kiterjesztett fenotípus” elkélete és a Gaia-elképzelés között. Mi ez?

9. A homeosztázis fogalma nem jelent feltétlenül állandóságot, sõt a válság (krízis) állapota is beletartozhat.
Olvassuk el E. Erikson életkori krízishelyzetekrõl szóló eéméletét (XXVII.2.5.2. fejezet), és vessük össze a
Gaia-elmélettel! Mely helyzeteket nevezhetünk Gaia „kríziseinek”? Szempontokat adnak a XXIX.2.1., 3.2.5.;
4.1.1. és 5.2.1. fejezetek.

10. Ha Gaia élõlényhez hasonlít, vajon öregedhet-e? Vessük össze gondolatainkat Spenglernek a Nyugat alkonyáról
írt kömyvével (XIX.1.6. fejezet)!



5. Környezetvédelem

5.1. A közlegelõk tragédiája

Az ember kettõs környezetben él: a természet és a társadalom törvényei is
hatnak rá. A társadalom csak azt a játékteret, lehetõségkört használhatja
ki, amelyet a természet számára megenged. Ezért a társadalom a biológia
törvényeinek is alá van rendelve. Ez a függõ viszony azonban csak bonyo-
lult áttételeken keresztül érvényesül, ezért fölismerése sokszor nem egy-
szerû. A természet mindig jelez, a jelzés megfejtése azonban az emberre
vár. A természet jelzései a környezeti károk, melyeket a társadalom hibás
döntéseire ad. A környezeti károk a természetes anyagáramlási ciklusok
sebességét, arányait változtatják meg úgy, hogy az valamely ökológiai egy-
ség (populáció, társulás, Gaia) tûrõképességének határait közelíti, vagy azt
túl is lépi. Ezért jelenik meg a jelzés, például egy betegség vagy egy szokatla-
nul romboló árvíz. Feladatunk a jelzések fölismerése, értelmezése és az
okok megszüntetése. E három cselekvést összefoglalóan környezetvéde-
lemnek vagy környezetgazdálkodásnak nevezik. Környezetvédelem a
ciklusok normális mûködésének biztosítására tett minden lépés. Ettõl
meg szokták különböztetni a természetvédelem fogalmát, amely a termé-
szet egyszeri, nem megújuló tárgyainak, jelenségeinek védelmét jelenti.
A határok nem élesek. A természetvédelmi értékek játszhatnak fontos sze-
repet valamely ciklus szabályozásában (s ekképp óvásuk környezetvédel-
mi szempontból is indokolt lehet), ugyanígy a környezet fenntartásáért,
stabilitásáért felelõs tényezõk történeti és esztétikai értéket is jelentenek.

A környezetvédelem fõ problémája az, hogy míg egy-egy döntés (pél-
dául beruházás) haszna többnyire gyorsan és jól fölismerhetõen jelentke-
zik, addig a károk gyakran késleltetve, távolabb és valószínûségi jelleggel
mutatkoznak. (Ezeket a költségeket „externáliáknak”, azaz „külsõ költsé-
geknek” nevezi a gazdasági szaknyelv.) Így például egy rovarölõ szert gyártó
üzem haszna a tulajdonosé, mely számára az eladás pillanatában kézzel-
foghatóvá válik. Ha viszont a szer a gondatlan kezelés miatt a folyóba szivá-
rog, az a károkozás helyétõl távol, hónapokkal késõbb növelheti meg a rá-
kos daganatok képzõdésének gyakoriságát olyan emberek között, akiket
az üzem tulajdonosa föltehetõen nem is ismer. A kérdésben a csoportsze-
lekció problémája rejlik: a hasznot általában az egyén vagy egy kisebb cso-
port szerzi, míg a kár egy nagyobb népességre hat.

A hagyományokat õrzõ emberi közösségekben a csoportnormák (törvé-
nyek, erkölcsi és vallási szabályok) védik a társadalmat és a természetet az
egyéni önzés következményeitõl. A válságtünetekkel küzdõ, fölbomló kö-
zösségekben az egyének viselkedését jól szemlélteti a játékelmélet. A játék-
elmélet szerint ilyen helyzetben külsõ kontroll nélkül az egyén akkor is
önzõ módon fog viselkedni, ha mindenki jobban járna az egységesen önzet-
len viselkedéssel. Ennek klasszikus példája az angliai közlegelõk leromlá-
sát szemléltetõ modell, a „közlegelõk tragédiája”.

Haszon (nyereség) Környezeti kár

Ki érzékeli? Egyén vagy kisebb csoport Nagyobb csoport

A visszajelzés gyorsasága Azonnal Késleltetve

Kiterjedés Helyben A tágabb környezetben

A hatás jellege Egyénre szabott, kiszámítható (determinisztikus) Az egyén számára kiszámíthatatlan („sorscsapás”),
a csoport egészében valószínûségi (kockázatnövelõ)
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64. ábra. A fokozottan védett magyar
kikerics a Szársomlyó-hegy
(Villányi-hegység) mészkõbányájának
peremén
E kiemelten védett növény stilizált alakja
volt látható a kétforintos érme hátoldalán.
A védettség nem akadályozta meg a mész-
kõbánya termelését, mely az egyetlen hazai
állomány jelentõs részét elpusztította. A ter-
mészetvédelem szempontjai gyakran ütköz-
nek a rövid távú gazdasági érdekekkel.

Cselekedeteink közvetlen hasznának és „mellékhatásainak” (környezeti kár) összevetése

A KÖRNYEZETI KÁR MINT JELZÉS

← ökológiai indikáció XXVI.1.4.

← ciklikus anyagforgalom XXVI.4.2.1.



5.2. Ökológia és ökonómia

A történeti tapasztalatok azt mutatják, hogy a társadalmi és a természeti
szféra harmóniájának szempontjából alapvetõ fontosságú tényezõk: a tu-
lajdonviszonyok állandósága, a csoportok, gazdaságok mérete és az
életmód, a gondolkodásmód minõsége. Ezek szabják meg a két szféra
közti visszacsatolások lehetõségét.

A XVIII–XX. században kialakuló klasszikus közgazdaságtan (ökonómia)
– az összes többi problémához hasonlóan – a környezeti károkat is a költ-
ség-haszon elemzés módszerével próbálta megközelíteni. Ez a szemléletmód új
módszereket kínált a károk kezelésére, enyhítésére is. A (klasszikus) közgaz-
daságtan egyik alapföltevése, hogy a társadalom minden megnyilvánulása egyé-
nek szabad döntéseibõl áll össze. Fölteszi másrészt, hogy döntése elõtt minden
egyén mérlegeli tette várható hasznát és kárát, és arra törekszik, hogy saját nye-
resége a lehetõ legnagyobb legyen. A különféle elõnyöket és hátrányokat gazda-
ságilag úgy mérhetjük össze, hogy számszerûen megadjuk: az egyének mit,
miért és milyen mértékben hajlandók föláldozni. Ezt fejezi ki az áruk piaci ára
(általános helyettesíthetõség elve). Eredetileg a falu vagy város piacán derült ki,
hogy minek mi a közösség tagjai számára elfogadható értéke. A valóságos pia-
cot késõbb felváltotta a helyettesíthetõ értékek elvont rendszere, a piacgazda-
ság. A piacgazdaság csak úgy képes foglalkozni a környezettel, mint bármely
más tényezõvel, amely a piaci árak megváltoztatására képes.
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→ a jogok kérdése XXVI.6.1.

← a gazdaság mint az ökológia modellje
XXVI.1.1.

PIACGAZDASÁG

← a számszerûsítés elõnyei I.2.4.

65. ábra. A közlegelõk tragédiája
A környezeti kár fogalmának szemléltetésére
G. Hardin 1986-ban tette közzé a „közlegelõk
tragédiája” néven híressé vált esszéjét. A tör-
ténet valós folyamatot – a közösen használt
természeti kincsek tönkretételét – illusztrálja
egy szándékosan egyszerûsített modell segít-
ségével. A feltevés szerint a közös legelõ 5 te-
hén számára ideális nagyságú (például tejho-
zamuk ekkor a legnagyobb). A tehenenkénti
haszon kezdetben egységnyi (1), és minden
egyes újabb tehén legeltetése 0,1-del csök-
kenti valamennyi tehén tejhozamát. A kiindu-
lási helyzetben 5 család 1-1 tehene legel a ré-
ten. Ha egy önzõ gazda megszegi a szabályt,
és két tehenet hajt ki, igen jól jár, mert hasz-
na 1-rõl 1,8-re nõ, mindenki más viszont ki-
csit rosszul: az õ hasznuk 1-rõl 0,9-re csök-
ken. Ha egy újabb gazda is kedvet kap 2 te-
hén kihajtására, õ is jól jár (0,9-rõl 1,6-re),
minden törvénytisztelõ pedig rosszul (hasz-
nuk 0,9-rõl 0,8-re csökken). A táblázat és a
grafikon azt mutatja be, mi történik, ha a
megkezdõdött folyamat tovább zajlik (tehát
miután már minden gazdának két-két tehene
legel a mezõn, a „legönzõbb” gazda kedvet
kap egy harmadik tehén kihajtására is, ha-
sonló következményekkel).
A modell szerint, ha mindenki a köz kárára
igyekszik növelni a hasznát, a haszon eltû-
nik, a legelõ pedig tönkremegy. A degradáció
valójában nem ilyen folyamatos, hanem egy
küszöbértéket elérve robbanásszerû lesz.

Tehenek száma > 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tejhozam
tehenenként

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Az önzõ
(legönzõbb)

gazdák haszna
egyénenként

– 1,8 1,6 1,4 1,2 1 1,2 0,9 0,6 0,3

A teljes tejhozam
(összes tehén)

5 5,4 5,6 5,6 5,4 5 4,4 3,6 2,6 1,4
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A környezeti és természeti ártalmak többnyire az ember szándéka ellenére,
sõt tudomása nélkül jönnek létre. Az ártalom tehát létezik akkor is, ha erre
még senki nem figyelt föl, vagy senki nem tartja azt fontosnak. A társadalmi
szférában azonban csak akkor lesz az ártalomból környezetvédelmi problé-
ma, ha a társadalom egyes tagjai számára költséget jelent, ami összevethetõ
más megoldások költségével és hasznával, s az egyén számára megadatik a
választás lehetõsége is. Gazdasági szempontból a környezetvédelmi kár ak-
kor jelenik meg problémaként, ha valaki vagy valakik az egyén számára an-
nak elõzetes hozzájárulása nélkül okoznak költséget.

5.3. Fenntartható fejlõdés és alternatív
közgazdaságtan

A hagyományos polgári fogyasztói szemlélet a természetet gyakorlatilag
korlátlan készletekkel rendelkezõ és korlátlan megújulásra képes rend-
szernek tekinti. Hogy ez nincs így, arra elõször a Római Klub nevû tudós-
csoport tanulmánya hívta fel a figyelmet (A növekedés korlátai, 1972). Leg-
fontosabb megállapításuk az volt, hogy az energia- és anyagforrások (szén,
kõolaj, földgáz, ércek stb.) véges készletek, így a fejlõdés mennyiségi szaka-
sza elõbb-utóbb véget ér. Ezért meg kell szüntetni a jelenlegi esztelen pa-
zarlást, ki kell fejleszteni a „szelíd” technológiákat, melyeknek lényege az
anyag- és energiatakarékosság, a kis méret, a kevés és újrahasznosítható
hulladék. A program részét képezte az emberiség létszámának ésszerû
korlátozása, illetve – a késõbbi változatokban – a javak igazságosabb elosz-
tása is. Ezek hagyományosan fontos társadalmi problémák, most azonban
ökológiai-környezetvédelmi vonatkozásaik váltak világossá.

Az ENSZ megbízásából készítette el 1987-ben Közös jövõnk címû jelentését
a Bruntland Bizottság. Ebben fogalmazták meg a fenntartható fejlõdés elvét,
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Így például egy családi ház értékét jelentõsen csökkentheti egy, a közelében fölépült repülõtér zaja. A repülõtér tulajdonosa úgy jutott
nyereséghez, hogy a költségek egy részét áthárította a közelben lakókra. Adott esetben – ha a lakók pert indítanak – a bíróság dönthet úgy,
hogy a repülõtér köteles megtéríteni a lakóház régi és új piaci árának különbségét, vagy úgy is, hogy bizonyos felsõ zajhatárt szab meg. Ezzel
a költséget „belsõvé tették” (internalizálták), hiszen bármelyik döntés (amelyik legalább részben elismeri a lakók panaszának jogosságát)
csökkenti a repülõtér nyereségét, és ezzel arra ösztökéli, hogy megoldást keressen. Így például megemelheti a zajosabb gépek leszállási dí-
ját, arra késztetve ezzel a légitársaságokat, hogy halkabb típusokat mûködtessenek, illetve régi gépeiket a várostól távolibb területekre irá-
nyítsák. A mûködõ piaci mechanizmusok eszerint csökkentik – ha nem is szüntetik meg – a környezeti károkat.

Piacgazdaságban csak tisztázott tulajdonviszonyok közt dönthetõ el, hogy ki kinek okozott kárt. A (klasszikus) közgazdaságtan ezért
úgy igyekszik orvosolni a környezeti problémákat, hogy lehetõleg minden környezeti tényezõnek (földnek, víznek, erdõnek) tulajdonost,
gazdát keres, amivel bekapcsolja a piaci folyamatba. Ha a kár nem is szûnik meg így, de a probléma alkalmasint igen. Ha elõbbi példánk-
ban a repülõtér fölvásárolja a környék házait, majd eladja, akkor az új vevõk már a zajnak megfelelõ olcsóbb áron juthatnak a házhoz, így
esetleges kártérítési perüket a bíróság el fogja utasítani, hiszen a piaci árban – negatívumként – már megjelent a kár.

Gazdasági módszerek a környezeti problémák csökkentésére

a) Megállapodások.
A leggyakoribb eljárás, hogy a várható kárt eleve beleszámítják a költségekbe. Például egy autószerelõ annak tudatában vállalja a mun-
kát, hogy a ruhája olajos lesz, a repülõtéri munkás a zaj ellenére dolgozik, hiszen munkabére részben ezért magas.

b) Közvetlen korlátozás.
Valamely állami vagy más, a közösséget képviselõ szervezet megszabhatja a szennyezõ hatás maximumát. Ez a módszer csak úgy hatá-
sos, ha az esetleges túllépés egyértelmûen megállapítható és büntethetõ. Ehhez rendszeres ellenõrzés és jól mûködõ hivatalnoki gárda
szükséges, legfõképpen pedig céltudatos, megvesztegethetetlen és szakmailag magas szinten álló központi vezetés. Ennek hiányában a
közvetlen korlátozás rendszere írott malaszt csupán.

c) Szelektív adózás.
Az adókkal úgy szabályozható a gazdaság mûködése, hogy a környezetszennyezõnek tartott eljárások kevésbé legyenek kifizetõdõek,
mint a környezetet kímélõk. Így például az ólmot (ólom-tetraetilt) tartalmazó benzinek árába beépíthetõ egy környezetszennyezési adó,
ami a kereskedõket és az autótulajdonosokat is az ólommentes benzint fogyasztó típusok használatára ösztönzi. Nagy elõnye ennek a
mechanizmusnak, hogy szinte „önmagától mûködik”, hiszen a gazdaság mûködésétõl nem idegen mechanizmusokat használ ki (keres-
let–kínálat). Hátrány az, hogy mintegy „jogosítványt ad” a szennyezésre, ami – ha az adórendszer nem szerencsés – továbbra is komoly
károkat okozhat.

A PROBLÉMÁK GAZDASÁGI
KEZELÉSE

A NÖVEKEDÉS HATÁRAI

→ szelíd technológiák a gyakorlatban
XXX.3.4.

KÖZÖS JÖVÕNK



mely azóta az Európai Unió egyik alapja lett. Eszerint a fenntartható fejlõdés „a
jelen szükségleteit kielégítõ fejlõdés oly módon, hogy az ne rontsa a jövõ nemze-
dékek képességét saját szükségleteik kielégítésére”. Részben e tanulmányok
hatására indult meg a „környezetbarát” technológiák fejlesztése és támogatása
(napelemek, biogázzal mûködõ generátorok, lebomló mûanyagok stb.). Ez az
irányzat tehát nem ellensége a technikai fejlõdésnek, sõt éppen ennek segítségé-
vel kívánja enyhíteni a környezeti problémákat. A Bruntland Bizottság talányos
megfogalmazása ugyanakkor nyitva hagyja azt a kérdést, hogy mit értsünk a
„jelen szükségletein”, és honnan tudhatjuk a „jövõ nemzedékek szükségleteit”.
Ez a kérdés már elválaszthatatlan a javak igazságos elosztásától és az önkorlá-
tozás igényétõl, e kényes pontokat azonban nem érinti a jelentés.

A fogyasztói társadalom (piacgazdaság) radikálisabb kritikáját testesíti meg
az alternatív („zöld”) közgazdaságtan. Legismertebb hirdetõje E. Schumacher.
Ernst Friedrich Schumacher (1911–1977) német–angol közgazdász Bonn-
ban született, tanulmányait 1930-tól Oxfordban folytatta, majd rövid hazaté-
rés után 1936-ban végleg elhagyta Németországot. Behatóan foglalkozott az
olajválság és a nukleáris energia problémájával. 1955-tõl Burmában
(Dél-Ázsia) volt gazdasági tanácsadó, itt dolgozta ki a „buddhista közgazda-
ságtan” elveit. A kicsi szép (Small is beautiful, 1973) címû, híressé vált köny-
vében több ponton is elveti a hagyományos közgazdaságtan axiómáit. Ilyen
például az „általános átválthatóság elve”, mely szerint az összes „jószág” – ter-
mészeti és humán javak egyaránt – összemérhetõ és piaci áruk alapján átvált-
ható. A kritika szerint a gazdaságtan – azért, hogy saját eszközeivel elemezhe-
tõvé tegye – elmossa a minõségi különbséget az egyes javak közt. Schumacher
szerint a javaknak legalább négy, egymástól gyökeresen eltérõ csoportjáról
beszélhetünk. A hagyományos közgazdaságtan módszerei csupán a (kész)ter-
mékekre alkalmazhatók.

Schumacher a problémákra adott válaszként fölvázolta egy alternatív
(általa buddhistának is nevezett) közgazdaságtan fõ elveit. Ebben alaposan
átértékelte néhány hagyományos kategória – a munka, a munkanélküliség,
a fogyasztás és a szállítás – szerepét. Egyszerûnek tûnõ végkövetkeztetése:
a kis méret „szép”, azaz vissza kell térni az emberközpontú, átlátható gaz-
dálkodáshoz. Ez nem jelenti szükségképp a modern technika föladását,
sõt fokozottan igényelheti azt. Egy falu energiaellátásában például nagy
szerepet kaphatnak a napkollektorok, szélkerekek, biogázüzemek, tejellá-
tásukat korszerû helyi tejfeldolgozók és sajtérlelõk segíthetik, a szennyvi-
zet néhány házat ellátó biológiai tisztítók alakíthatják át öntözõvízzé. A lé-
nyeg minden esetben az, hogy a helyi autonómiát csak az teszi lehetõvé, ha
összhangban áll az egész Föld – Gaia – mûködésével. Erre utal a zöld moz-
galmak jelmondata: „Gondolkozz globálisan és cselekedj lokálisan!”
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FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS?

← biogáz XII.3.2.1.

← mûanyagok XII.3.4.2.

→ kollektorok XXX.3.4.

→ a fogyasztói társadalom válsága
XXX.3.5.

„A KICSI SZÉP”

→ autonómia és együttmûködés XXX.3.4.

← Gaiai-modell XXVI.4.3.2.

JAVAK

MÁSODLAGOS
– humán –

ELSÕDLEGES
– természeti –

Nem megújuló
(pl. kõolaj)

Megújuló
(pl. búza)

Termék
(pl. cipõ)

Szolgáltatás
(pl. hajvágás)

„A kisméretû mûveletek – számuktól függetlenül – általában kevésbé károsak a természeti környezetre,
egyszerûen azért, mert a természet regeneráló erõihez képest viszonylag kicsi a hatásuk. Ebben rejlik a kis



PIACI ALTERNATÍV

Munka 1. Költségtényezõ – minimumra kell korlátozni.
2. Munkabér a szabadidõ föláldozásáért cserébe jár.

1. Alkalom a képességfejlesztésre.
2. Alkalom az önzés legyõzésére – csoportmunka.

3. Létrehozza az élethez szükséges javakat.

Hatékonyság 1. Specializálódás.
2. Automatizáció.

Szerszámokat igényel, de nem gépeket.

Munkanélküliség Kismértékben elõny, mert nõ az árak stabilitása és a
mobilitás.

Cél, hogy mindenki megtalálja munkáját.

Fogyasztás Minél nagyobb, annál jobb. Maximális fogyasztás, opti-
mális kapacitás.

Minél kisebb, annál jobb.
Optimális fogyasztás, maximális igénykielégítés.

Életvitel Hajsza Nyugalom

Erõszak Szükségképp Alig

Szállítás A fejlettség jelzõje Kudarc

Jellemzõ méretek Nagy Kicsi

5.4. Az ökológiai lábnyom

A hagyományos közgazdaságtan módszerei nem alkalmasak a természet és
az emberi gazdaság összhangjának megteremtésére. A probléma más megkö-
zelítésére vezették be az 1990-es évektõl az ökológiai lábnyom fogalmát. „Ez
olyan számítási eszköz, mely lehetõvé teszi, hogy felbecsüljük egy meghatáro-
zott emberi népesség vagy gazdaság erõforrás-fogyasztási és hulladékfeldolgo-
zási szükségleteit termékeny földterületben mérve (Wackernagel). A számí-
tásokban szereplõ „energiaföld” például úgy számítható ki, hogy megadjuk: a
fejenkénti fosszilis energiafogyasztás (benzin, hasadóanyag) kiváltásához mi-
lyen területû föld lenne szükséges (például bioetanolt adó cukorrépa termesz-
téséhez). A „leromlott föld” olyan területet jelent, mely többé nem használható
természeti erõforrásként (például mert ház vagy autópálya épült rajta).
A „szolgáltatások” földigényét az azokat fenntartó energia-földegyenértékkel
lehet megadni. Hasonlóképpen figyelembe vehetõ az is, hogy a termelt hulla-
dék befogadásához és feldolgozásához mekkora föld- (vagy víz-) terület szük-
séges (így például megadható a termelt szén-dioxid megkötését elvégzõ
erdõújulat területe). Ha egy ország ökológiai lábnyoma nagyobb annak tényle-
ges területénél, az azt jelenti, hogy az ott élõk „túl nagy lábon élnek”: egyrészt
saját tartalékaik eltékozlásából, másrészt távoli országok kizsákmányolásá-
ból tartják fenn saját fogyasztásukat.

Bár sok összefüggést az ökológiai lábnyom mértéke sem világít meg, se-
gítséget ad ahhoz, hogy személyes és közösségi szinten is megkeressük a
módját saját „lábnyomunk” csökkentésének. Így például „lábnyomcsök-
kentõ hatású”: növényi táplálék fogyasztása az állati helyett, tömegközleke-
dés vagy kerékpár használata a gépkocsi helyett, helyben megtermelt élel-
miszer fogyasztása a távolból szállított helyett, alternatív energiaforrások
(nap, szél) használata a fosszilis források helyett, a hulladék komposztálá-
sa az égetés vagy lerakás helyett, a házak árnyékolása és hõszigetelése a
légkondicionálás és túlzott fûtés helyett, a csomagolóanyag mellõzése vagy
lebomló csomagolóanyagok használata le nem bomló (mûanyag) helyett.
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A szabad versenyes piaci és egy alternatív („buddhista”) közgazdaságtan jellemzõi (Shumacher nyomán)

méretek ésszerûsége, ha mást nem is nézünk, csak az emberi tudás szûkös és hiányos voltát, amely sokkal in-
kább támaszkodik a kísérletezésre, mint a megértésre. A legnagyobb veszély változatlanul a részleges tudás
könyörtelen, nagybani alkalmazásából fakad. Ezt napjainkban az atomenergia, az agrokémia, a közlekedési
technika és még számtalan más dolog alkalmazásában látjuk.”

Schumacher: Béke és állandóság (1984)

← ciklikus anyagáramlás XXVI.4.2.1.

„ENERGIAFÖLD”

→ energiakrízis XXX.3.3.

← degradáció XXVI.3.3.4.; 2.4.6.

← a nádas mint szûrõ XXVI.2.4.4.

TÉKOZLÁS ÉS KIZSÁKMÁNYOLÁS

← ökológiai piramisok XXVI.4.1.2.

→ autonóm ház XXX.3.4.



Néhány ország ökológiai lábnyoma (1996) és a meglevõ biológiai
kapacitás (területegység fejenként)

(Sötét háttérrel jelöltük azokat az országokat, ahol az ökológiai lábnyom
meghaladja az ország biológiai kapacitását.

A hiány nagyságát az utolsó oszlopban a negatív számok jelzik.)

Teljes ökológiai
lábnyom

Meglévõ biológiai
kapacitás

Országos ökológiai
tartalék vagy hiány

Madagaszkár 0,93 2,93 2,00

Dél-Afrikai Köztársaság 4,04 1,39 –2,65

Japán 5,94 0,86 –5,08

Grúzia 1,14 1,22 0,08

Paraguay 2,84 5,53 2,68

USA 12,22 5,57 –6,66

Magyarország 5,01 3,07 –1,94

Lengyelország 5,40 2,35 –3,05

Svájc 6,63 2,31 –4,33

Finnország 8,45 9,77 1,32

Lettország 3,74 4,08 0,33
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66. ábra. Az ökológiai lábnyom
szemléltetése egy átlagos kanadai
polgár példáján (1991) 0,1
hektárokban
A számítás egyetlen szempontja, hogy a kivá-
lasztott egység összesen mekkora bemeneti
(erõforrások) „nyelõ” (hulladékfelhasználás)
földterületet igényel. T = tömegközlekedés.
Az „Ital” fölött ábrázolt fogyasztási kategóriá-
ba tartoznak például a szabadidõs berende-
zések (szórakoztatóipar, elektronika).

Állati
termékek

94

Növényi
termékek

36

Lakás

Élelmiszer
130 89

Építés 40

Fenntartás
40

Közlekedés
89

Magán
60

Fogyasztás

Áruszállítás
12

T 7

10

10

Ital

16

Papír

9

Bútor

24

Ruha

14

Csomagolás

8

8

6

Egészségügy

Oktatás

Állam,
had-
sereg

89
Szolgáltatás

30

Kérdések, problémák

1. Allen Pfeiffer 2004-ben megjelent Fosszilis olajat eszünk címû cikkében az USA mezõgazdaságát elemzi. Esze-
rint egy átlagos amerikai egyévi táplálékában 1512 liter kõolajat „eszik meg”, azaz ennyit kell fölhasználni táp-
lálékának elõállításához a következõ megoszlásban: 31% a mûtrágya elõállításához, 19% a mezõgazdasági gé-
pek mûködtetéséhez, 16% anyagmozgatáshoz, 13% öntözéshez, 8% az állatok fölneveléséhez (a takarmányt
nem számítva), 5% a termények szárításához és 5% a növényvédõ szerek elõállításához szükséges.
Fenntartható-e tartósan ez a gazdálkodási forma? Hogyan lehetne mérsékelni a várható krízis mértékét?

2. A Bruntland Bizottság jelentésében (lásd 5.3. fejezet) az angol needs kifejezés szerepel, ami jelenthet igényt is
és szükségletet is. Olvassuk el a kérdéses mondatot mindkét magyar jelentéssel! Mi a különbség? A kettõ közül
melyik vezethet fenntartható állapothoz?



6. Túl az ökológián: ökofilozófia
Az ökológia más szaktudományokhoz hasonlóan termékenyítõleg hatott a
gondolkodás egészére, többek közt a filozófiára, a gazdaságtanra, a vallások-
ra és a politikára is. Az így létrejövõ tanok és programok szívesen használják
az „ökológiai” vagy „zöld” jelzõket. Ezen áramlatok célja „a természet” (az
egyed fölötti szervezõdési szintek) és az ember kapcsolatának tisztázása, ala-
kítása. Az új elnevezések hátterében az ember mibenlétére, felelõsségére és
céljaira vonatkozó õsi kérdések állnak. Ugyanakkor az ökológia – mint min-
den más tudomány – igyekszik fenntartani az objektivitást, azaz világosan el-
különíteni a megismerõ embert és a megismert természetet. Az „öko” vagy
„bio” jelzõk használata ezért sokszor megtévesztõ, hiszen ezek a filozófiai vagy
jogi megfontolások messze túlmutatnak az ökológia érvényességi körén.

6.1. Legyenek-e a fáknak jogaik?

A fejezet címe Christopher Stone 1972-ben megjelent könyvébõl való. Stone
egy Kaliforniában 1970-ben zajló per jogászaként hívta föl magára a figyel-
met. A per egy környezetvédõ szervezet (a Sierra Club) és a Walt Disney Tár-
saság közt folyt. A környezetvédõk szerették volna megakadályozni, hogy a
társaság játékparkot létesítsen egy korábban érintetlen, erdõs, sziklás völgy-
ben. A bíróság elsõ fokon elutasította a keresetet, ugyanis a kár nem közvet-
lenül a Sierra Clubot érné, hanem a völgy természeti értékeit, márpedig a jo-
got csak az emberi érdekek védelmében lehet felhasználni. A fák és sziklák
nem jogalanyok. Stone professzor érvelése szerint éppen ezen az elven kelle-
ne változtatni. Számos példával igazolja, hogy az emberi történelemben sok-
szor változott, kit (vagy mit) tekintettek jogalanynak. Sokáig jogfosztottak
voltak például a színes bõrû rabszolgák, a zsidók, a kínaiak, az indiánok
vagy a nõk. Ma éles vita zajlik az embriók, a magzatok, a bebörtönzöttek, az
õrültek vagy a magatehetetlen emberek jogairól.

„Tény, hogy minden egyes alkalommal, amikor valamely »létezõ«-re jogokat
ruháznak, a javaslat óhatatlanul különösnek, ijesztõnek vagy nevetségesnek
hangzik. Ez részben azért van, mert mi, akik ekkor már jogokkal rendelke-
zünk, egészen addig, míg a joggal nem rendelkezõ létezõ meg nem kapja jogait,
nem tudjuk azt másnak tekinteni, mint használatunkra szolgáló »dolognak«.
… Ilyen módon nézte le a rabszolgatartó Dél is a feketéket. … Nehezen lehet ön-
magában értéknek tekinteni és önmagáért értékelni egy dolgot, míg nem hoz-
zuk magunkat abba a helyzetbe, hogy »jogokat« adjunk neki” – írja Stone.

A természet jogairól szóló vita nem maradt hatástalan. Ma már (az Egye-
sült Államokban) bárki pert indíthat „népi kezdeményezés” formájában,
azaz akkor is, ha õ maga közvetlenül nem károsodna a környezetszennye-
zéstõl. A természetnek jogokat követelõk ugyanakkor nehezen kerülhetik
meg a következtetést, hogy az erdõk vagy folyók érdekében mégiscsak em-
berek szólalnak fel, tehát a védelem a mi jogunk és kötelességünk.

XXVI. 6.1. Legyenek-e a fáknak jogaik? 353

← szervezõdési szintek és rendszerelmélet
XX.3.4.

← Descartes programja VII.3.1.1.

A „TERMÉSZET JOGAI”

← bioetikai kérdések XXIII.4.1.; XXIV.6.

← Én-Te és Én-Az (Buber) XIX.2.2.

Fölmerült az ellenérv, hogy a „természet” vagy annak valamely darabja aligha védhetné meg álláspontját egy tárgyaláson. Stone érvelése
szerint azonban ez leküzdhetõ probléma, hiszen nem képesek beszélni „a részvénytársaságok, az államok, a csecsemõk, a helyhatóságok vagy
egyetemek sem. Jogászok beszélnek helyettük, ahogy szokás szerint a jogi problémákkal küszködõ átlagpolgárok helyett is” – írja. Javaslata
szerint egy-egy „gyám” (jogi végzettségû gondnok) képviselhetné egy-egy természeti „tárgy” érdekeit, ha a „természeti tárgy barátja azt észleli,
hogy a tárgy veszélyeztetve van”.

Az ellenzõk szerint jog és szabadság együtt jár, ezért jogot csak az kaphat, akinek (aminek?) lehetõsége is van jól vagy rosszul dönteni.
A természet vagy annak egy-egy részlete azonban nem személyiség, nem dönthet így vagy úgy. Ezzel azonban egyrészt nem mindenki ért
egyet (kutyák vagy majmok például megérthetik szándékainkat, és saját szándékaik is lehetnek), másrészt az állítás igaz a csecsemõkre és
betegekre is, akiknek jogait senki nem kívánja kétségbe vonni.

← kár és haszon szétválása XXVI.5.1.

→ keresztény álláspont XXVI.6.3.



6.2. A mélyökológia

Filozófiai szempontból kulcskérdés a természet és az ember viszonya.
Descartes, Galilei – és nyomukban az európai természettudósok mindegyi-
ke – a vizsgálódó személy és a vizsgált természet éles elkülönítésébõl indult
ki (dualizmus). Ezt a megkülönböztetést átvette az ökológia és mindazok
az irányzatok, melyek a természetvédelmet elsõsorban megoldandó tech-
nikai vagy gazdasági kérdésként kezelték.

Mások azonban úgy látják, hogy a technika önmagában nem hoz megol-
dást. Az ökológiai krízis okai a modern európai civilizációban, a „nyugati”
ember világlátásában rejlenek. Az Arne Naess norvég filozófus nevéhez köt-
hetõ „mélyökológia” szemléletmódunk és cselekvésünk gyökeres megvál-
toztatására szólít fel.

Naess abból indul ki, hogy amikor egy tulajdonságot észlelünk – például
a vizet hidegnek, a felhõket komornak, a követ keménynek találjuk –, ak-
kor mindig egy kölcsönhatás eredményérõl számolunk be. A hidegség, ko-
morság és keménység nem magukban a tárgyakban van, de nem is az ész-
lelõ ember vetíti ki azokba saját belsõ tulajdonságait. A hidegség: a hideg-
nek érzett tárgy és kezem kölcsönhatása. Ha ez minden tulajdonságra
érvényes gondolat, tehát minden tulajdonság kölcsönhatás, akkor értel-
metlen a dolgok „magában való létérõl” beszélni. A dolgok – felhõk, állatok
vagy emberek – egy viszonyháló csomópontjai. „Az organizmus és környe-
zete nem két különálló dolog – ha egy egeret légüres térbe helyeznénk, meg-
szûnne egér lenni. Az organizmusok feltételezik környezetüket. (…) Az
öröm nem az én örömöm, hanem valami örömteli, amelyben az én és vala-
mi más összetartozó, elválaszthatatlan” – írja Naess. A kölcsönhatások
bonyolult hálózatot alkotnak, melyeket Naess a pszichológiából ismert
„alak” (Gestalt) fogalmával ír le. Így például a komor felhõ „alakját”
(Gestaltját) megszabja a felhõ színe, a levegõ páratartalma, a szemlélõ lel-
kiállapota, mûveltsége és még sok más. Az alakok tehát bonyolult, de való-
ságos létezõk, nem képzeletünk puszta játékai. Maga az ember is csak egy
pontja a hálózatok e sokaságának. Helyzetünk legföljebb annyiban kivált-
ságos, hogy igen sokféle viszony erõterébe léphetünk. „Egy személy annyi-
ra része a természetnek, amennyire a teljes viszonyhálóban csomópont-
ként viselkedik.”

Naess szemléletébõl következik, hogy a „természet védelme” az ember
védelme (is), hiszen az erdõk, folyók, növények személyiségünk részei. Ez
mitikus világlátás, ám a tudományt és technikát sem kell elvetni. A tudo-
mány és technika elkülönült létezõkrõl beszél és elvont fogalmakat hasz-
nál, mert csak így lehet hatékony. A gondok akkor keletkeznek, ha az el-
vont fogalmakat összetévesztik a valósággal.
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Arne Naess (1912–2009) az elsõ norvég Himalája-expedíció vezetõje, hazája legismertebb filozófusa. A II. világháború alatt az ellenállás egyik
vezéralakja volt, de hasonló eltökéltséggel vett részt a környezetvédelmi mozgalmakban is. 27 éves korától az Oslói Egyetem tanára. Fõként
Spinoza, Gandhi és Buddha tanításának tanulmányozása után hatvanévesen dolgozta ki a „mélyökológiai irányzatát” (deep ecology), amelyet
„ökozófiának” is nevez. Ennek lényege minden élõlény, az egész természet belsõ értékének elismerése és az ebbõl következõ tettek. A „mély-
ökológia” által fölvetett kérdések a mai filozófia és természettudomány egészét érintik.

„Az építtetõk és a környezetvédõk közti konfliktusok felszínre hozzák a »valóságos« tapasztalattal kapcsolatos nehézségeket. Amit a kör-
nyezetvédõ valóságnak lát, azt az építtetõ nem látja – és viszont. A környezetvédõ az erdõt egésznek, Gestaltnak tapasztalja, és amikor az
erdõ szívérõl beszél, ezen nem a mértani közepét érti. Az építõ a fák tömegét látja, és azzal érvel, hogy az erdõt átszelõ út a teljes területhez
képest csekély számú négyzetkilométert fed le, és nem érti, miért kell ebbõl ügyet csinálni. (…) Ha az építõ látná az egészeket, könnyen le-
het, hogy etikája megváltozna. Semmi oka nem lesz, hogy megmentsen egy erdõt, amíg kitart amellett, hogy az csak fák sokasága. Ellenérve,
hogy a környezetvédõt szubjektív érzései motiválják, valóságképében gyökerezik. Úgy gondolja, hogy a beruházással kapcsolatos pozitív ér-
zései a valóságból erednek, nem érzelmekbõl. És amíg a társadalmat építõk vezetik, nem is szorul rá, hogy álláspontját szenvedélyesen
képviselje. A küszködõ kisebbség és nem a fõvonalat követõ többség szokott szenvedélyes lenni.”

Naess: Az ökológiától az ökozófiáig (2000)

← Polányi az alaklátásról XIX.2.4.

← Descartes módszere VII.3.1.

← Jung a nyugati kultúráról XVII.2.4.3.

← alaklélektan XVI.3.

← „esse et percipi” VII.4.2.

← a megfigyelõ szerepe XXI.4.3–6.

← kérdések a természethez XIX.3.2.



A gyakorlatban is alkalmazható következtetéseket Naess nyolc pontban
foglalta össze. Ezek – rövidítve – a következõk:

1. Az élet minden formája értékes, függetlenül attól, hogy hasznos-e a
korlátolt emberi célok szempontjából.

2. Az élet sokfélesége önmagában vett érték.
3. Az embernek nincs joga ezt a sokféleséget csökkenteni, kivéve, ha lét-

szükségletét elégíti ki.
4. Jelenleg a nem emberi életbe való beavatkozás mértéke túlzott. Csök-

kenteni kell.
5. A nem emberi élet virágzásához elengedhetetlen, hogy az emberiség

létszáma csökkenjen.
6. A gazdaság, technológia és ideológia terén is alapvetõ változtatások

szükségesek.
7. Az életszínvonallal szemben az életminõséget (belsõ értékkel rendel-

kezõ életmódot) figyeljük és javítsuk.
8. Mindezért közvetlenül vagy közvetve tegyünk is.

6.3. Etika, vallás és ökológia

Az ökológia kapcsán fölmerülõ filozófiai viták érzékeny vallási kérdéseket is
érintenek, sõt néha maguk az elméletek is mitikus-vallásos formát öltenek.
A Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban népszerû „New Age” („Új
Korszak”) sokféle áramlat összefoglaló neve. Közös bennük, hogy szembe-
fordulnak a zsidó és keresztyén/keresztény hittel, helyébe a panteista
hagyományokból, pszichológiából, asztrológiából, keleti (buddhista) vagy õsi-
nek tartott (sámánisztikus) elemekbõl szõtt tanítást állítanak. Jellemzõ cél-
juk a természet szentségének visszaállítása, az emberközpontúság (antropo-
centrizmus) tagadása, hirdetik minden élõ lényegi azonosságát, a Nagy Egysé-
get. Ilyen a Gaia-elméletet fölhasználó Gaia-mozgalom, melynek hívei a
Földanya szentségét vallják. Etikájuk alapja: helyes mindaz, ami megõrzi a
Földanya egészségét, bûnös, ami azt károsítja. Szerintük az ember eddigi te-
vékenysége alapján kártevõnek, Gaia furcsa betegségének bizonyult, s ha nem
változtat viselkedésén, bizonyára rövid életû lesz e Földön.

E tan követõi a környezetrombolást a nyugati tudomány, technika és önzõ
gondolkodásmód számlájára írják, azt pedig a zsidó-keresztyén gondolati
örökségre vezetik vissza. Egy amerikai történész, Lynn White 1967-ben rövid,
de nagy hatású cikket jelentetett meg a Science címû folyóiratban Az ökológiai
krízis történeti gyökerei címmel. White állítása szerint a Teremtés Könyvében
elhangzó megbízatás: „Hajtsátok uralmatok alá a földet!” (1Móz 1,28) felha-
talmazást adott az embernek arra, hogy kénye-kedve szerint bánjon a termé-
szettel, és e lehetõséggel a nyugati civilizáció élt is. A kinyilatkoztatáson alapu-
ló vallások megfosztották a természetet szentségétõl, és ezzel kiszolgáltatottá
tették azt. Itt az ideje új „környezetkímélõbb” vallást keresni – vonja le a követ-
keztetést a tanulmány szerzõje.

White gondolatmenetével szemben gyakorlati és elvi ellenérvek is fölso-
rakoztathatók. Történeti tény, hogy az emberiség a világ minden táján je-
lentõs pusztításokat vitt végbe, függetlenül attól, hogy vallása görög-római
politeizmus, buddhizmus vagy éppen „hivatalos ateizmus” volt-e. A nyugati
civilizáció robbanásszerû elterjedése a tudományos-technikai forrada-
lomhoz köthetõ, ami a felvilágosodás és a descartes-i dualizmus következ-
ménye, és a vallásos meggyõzõdésbõl közvetlenül nem vezethetõ le. Ettõl
függetlenül, elméleti és gyakorlati szempontból is fontos, hogy a keresz-
tyénség/kereszténység milyen választ kínál korunk ökológiai krízisére.
A gondolatmenet fõként a Bolyki János könyvében írtakat követi.
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← a biodiverzitás védelme XXVI.2.3.2.

→ XXIX.5.2.

← Malthus nézetei XXVI.3.1.2.

→ XXX.3.

ÚJ PANTEIZMUS

← pamteizmus VI.3.3.; VII.3.3.

← sámáhit I.1.3.

← asztológia II.2.1.; V.7.3.

← Gaia-elmélet XXVI.4.3.

← a természettudományok és a monoteis-
ta vallások kapcsolata V.1.2.; 6.1–3.

→ a pusztító ember XXIX.5.2.1.

← felvilágosodás VII.6.



A bibliai szöveg mélyebb megértéséhez elõször is figyelembe kell venni,
hogy Isten: teremtõ, a természet pedig az emberrel együtt: teremtmény. Eb-
bõl a szempontból minden létezõ – így az ember is – egyenrangú. A hívõ
számára a természet nem szentség, de nem is puszta nyersanyag, hanem
ajándék, mely az ajándékozó miatt értékes: „Minden, amit (az Úr) alkotott,
ímé igen jó” (1Móz 1,31).

Az „Isten képére és hasonlatosságára teremtett” embernek ugyanakkor kü-
lönleges megbízatása is van, ez a paradicsomi kert „mûvelése és õrzése”
(1Móz 2,15). Rendeltetése szempontjából tehát az ember értékesebb a ter-
mészet többi részénél („Sok verebeknél drágábbak vagytok” – mondja Jézus a
tanítványoknak (Mt 10,31). Az értékeknek rangsora (hierarchiája) van: a lét
értékesebb a nemlétnél, az élõ az élettelennél, az emberi élet a többi életnél, a
transzcendenciára nyitott élet a földi világhoz kötöttnél. A hierarchia csúcsán
az egyedül teljes isteni Lét áll. Ez a sorrend meggátolja egyrészt, hogy az em-
ber az állati lét szintjére süllyedjen, másrészt azt is, hogy önmagát (akár dik-
tatúra, akár „fogyasztói társadalom” formájában) a csúcsra képzelje és önké-
nyesen cselekedjen. Mindkét eljárás a teremtmény imádata a Teremtõ helyett,
amit a Biblia „bálványimádásnak” nevez és súlyos bûnnek tart.

Az Ószövetség könyvei sok példát hoznak az ember-természet viszony
megfordulására is: ekkor a természeti erõk kerekednek az ember fölé. Így
például Egyiptomot sáskák pusztítják, a fáraó seregét elnyeli a Vörös-ten-
ger, Jónást a cethal. E baljós vagy katasztrofális események a bûn, azaz az
Istentõl való elfordulás büntetései, egyúttal megtérésre felszólító üzenetek
is. A helyes döntés gyümölcse a világrend helyreállása: Noé és övéi túlélik
az özönvizet, Jónás is kiszabadul a cethal gyomrából.

A Krisztus-követõ vallások fontos üzenete a megtestesülés. Eszerint a
Teremtõ az „idõk teljességében” saját alkotásának részévé válik. A Végtelen

testet ölt a végesben, az Örök a mulandóban. E paradoxont
úgy fogalmazta meg már az ókori egyház, hogy Jézus Krisz-
tusban egy személyben két természet (valóságos isteni és
valóságos emberi) van jelen „elegyíthetetlenül és elválaszt-
hatatlanul”. A Teremtõ és a természet ezentúl elválasztha-
tatlanul összetartoznak, bár egymástól mindig megkülön-
böztethetõek maradnak. Mit jelent ez a gyakorlatban? Jé-
zus tanítása és cselekedetei is arra szólítják föl az erõset,
hogy a gyengébbnek szolgáljon (1Kor 12,22–24), tehát a
természet fölött uralkodó embernek – Isten példáját követ-
ve – a természetet (is) szolgálnia kell, akár áldozatvállalá-
sok árán is.

Ahhoz azonban, hogy szolgálhassuk (beteljesíthessük)
a természet rendjét, elõbb meg kell ismernünk azt. Az ál-
lat- és növényvilág nem képes megfogalmazni céljait vagy
szenvedésének okát, az ember azonban megértheti azt.
Pál apostol szerint az ember (az egyház) a Lélek segítségé-
vel nemcsak embertársai beszédét értheti meg (Pünkösd),

hanem a „természet sóhaját” is (Róm 8,18–27). A Lélek tehát tudást ad,
tudásra ösztönöz. Ez az ökológiában jelentheti az indikáció megfejtését,
az etológiában az állatok jelzéseinek ismeretét s az annak megfelelõ cse-
lekvést.

A „megfelelõ cselekvésrõl” szólnak például az Újszövetségben szereplõ sáfár-
történetek (példázat a tálentumokról, Mt 25,14–30). Ezekben a sáfár (intézõ,
gondnok) nagy szabadságot kap a rábízott vagyon kezelésére: lehet leleményes,
újító vagy csak szorgalmas, de egy percig sem gondolhatja azt, hogy a vagyon
(itt: a természet) a sajátja. Azzal el kell számolnia. Szabadság és felelõsség,
kreativitás és engedelmesség tehát föltételezi és kiegészíti egymást.
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KERESZTÉNY VÁLASZ

← a szent és a profán I.1.1.

← Isten személyessége V.2.1.

← „Miért van valami?” (Leibniz) VII.3.2.3.

← a teljes lét Plótinosznál IV.7.4.

← bálványimádás V.1.2.

FELDÚLT HIERARCHIA

← indikáció XXVI.1.4.

← a döntések jelentõsége V.3.2.

→ XXX.1.4.

A MEGTESTESÜLÉS ÜZENETE

67. ábra. Szent Ferenc egyezséget köt
a farkassal (Színes kerámiakép
Gubbióban, Olaszország)
A legenda szerint a Gubbio környékén ga-
rázdálkodó farkas sok kárt okozott a pász-
toroknak. Szent Ferenc, aki az állatok és az
emberek nyelvén is értett, mindkettõjüknek
egyezséget ajánlott. A farkas ezentúl megkí-
méli a nyájakat, cserébe rendszeres húsel-
látást kap a város lakóitól. Assisi Ferencet
sokan az ökológia védõszentjének tartják,
mert elsõként hirdette a teremtmények
testvériségét, összetartozását.



Kérdések, problémák

Irodalom
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1. Elemezzük e verseket abból a szempontból, hogy milyen kapcsolatot ábrázol a természet és az ember között!
Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz; Radnóti Miklós: Nem tudhatom; Petõfi Sándor: A Tisza.

2. Luc Ferry francia filozófus könyvében fölidézi azt az 1587-es pert, melyet Saint-Julien városka lakói indítottak
a terményeiket pusztító vincellérbogarak (szõlõ-ormányosbogarak) ellen. A szõlõsgazdák a bogarak „kiátkozá-
sát” követelték, a hivatalból kirendelt védõ viszont úgy érvelt, hogy a bogarak is Isten teremtményei, joguk van
az élethez. A hosszas per végeredménye nem ismert, de fönnmaradt a szõlõsgazdák javaslata, melyben „terüle-
teket ajánlanak fel a bogarak számára”, ha azok hajlandók kivonulni szõlõskertjeikbõl. Mi az, ami miatt az
egész eljárás furcsa a mai olvasó szemszögébõl? Hogyan ítélhetõ meg a történet a mélyökológusok érvei alap-
ján? Vessük össze a történetet a 67. ábrán leírt legendával!

3. Hogyan fogalmazható meg a különbség a Gaia mint tudományos elmélet és a Gaia-mozgalom mint „vallás” kö-
zött? Elfogadhatja-e valaki az elméletet, anélkül, hogy a Gaia-mozgalom követõjévé válna?

4. Vessük össze Malthus (3.1.2. fejezet), az eugenikai mozgalom (XXIII.3.6.1. fejezet) és Arne Naess gondolatait az
emberiség létszámáról!

5. A mélyökológusok többnyire elvetik a „fenntartható fejlõdés” fogalmát, de egyetértenek az alternatív közgazda-
ságtan irányzatával (Schumacher, lásd: 6.3. fejezet). Mi lehet az ellenkezés és az elfogadás oka?

6. Keressünk további példákat az Ószövetségbõl arra, hogy a természeti erõk az ember fölé kerekedhetnek! Mi
váltotta ki a Biblia szerint e katasztrófákat?

Biogeográfia, leírások
Akimuskin, Igor: Még a krokodilusnak is van barátja… Kossuth, 1966
Attenbourgh, David: Az élõ bolygó. Novotrade, 1989
Attenbourgh, David: Az élõvilág atlasza. Geoholding, 1994
Attenbourgh, David: Élet a Földön. Novotrade, 1988
Balázs Dénes: A sivatagok világa. Móra, 1982
Benedek Zoltán: Növény- és állatföldrajz. Tudományos Kiadó, Bukarest, 1988
Borhidi Attila: Gaia zöld ruhája. Magyar Tudományos Akadémia, 2002
Borhidi Attila: Növényvilág az Egyenlítõtõl a sarkokig. Mezõgazdasági, 1968
Borhidi Attila – Sánta Antal (szerk.): Vörös könyv 1–2. Magyarország növénytársulásai. Természetbúvár Kiadó,

1999
Durrel, Gerard: Az amatõr természetbúvár. Gondolat, 1989
Humboldt, Alexander: Kosmos (részletek). Athenaeum, é. n.
Járainé Komlódi Magda: Legendás növények. Gondolat, 1987
Koroknay István: Az állatok nagy képeskönyve. Móra, 1972
Mihály Botond – Botta-Dukát Zoltán (szerk.): Özönnövények. Biológiai inváziók Magyarországon. Természetbú-

vár, 2004
Pannon enciklopédia: Magyarország növényvilága. Dunakanyar, 2000 (1995)
Simon Tibor – Seregélyes Tibor: Növényismeret. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998
Udvardy Miklós: Dinamikus állatföldrajz. A szárazföldi állatok elterjedése. Tankönyvkiadó, 1983

Az ökológia elmélete
Balogh János: A zoocönológia alapjai. Akadémiai, 1953
Barash, David: Szociobiológia és viselkedés. Natura, 1980
Borhidi Attila – Sánta Antal (szerk.): Vörös Könyv Magyarország növénytársulásairól I–II. Búvár, 1999
Borsos Béla: Azok a bizonyos könnyû léptek – ökológia és rendszerelmélet. L‘Harmattan, 2003
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Füleky György: A talaj. Gondolat, 1988
Hortobágyi Tibor – Simon Tibor: Növényföldrajz, társulástan és ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000
Juhász-Nagy Pál: Az eltûnõ sokféleség. Scientia,1993
Juhász-Nagy Pál: Beszélgetések az ökológiáról. Mezõgazdasági, 1984
Juhász-Nagy Pál: Egy operatív ökológia igénye, hiánya és feladatai. Akadémiai, 1986
Juhász-Nagy Pál: Természet és ember. PSZM/Gondolat, 1993
Juhász-Nagy Pál – Koch Sándor – Szathmáry Eörs: A tökéletlenség és a korlátosság dicsérete. Gondolat, 1989
Juhász-Nagy Pál – Zsolnai László: Humánökológia. ELTE, 1992
Lovelock, James: Gaia. Új szemmel a földi életrõl. Göncöl, é. n.
Majer József: Az ökológia alapjai. PSZM,1993
Malthus, Robert: Tanulmány a népesedés törvényérõl. In: Népesedésrobbanás-egyke. Kriterion, 1982
Papp Sándor – Kümmel, Rolf: Környezeti kémia. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1992
Pásztor Erzsébet – Oborny Beáta (szerk.): Ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007
Pianka, Eric: On r- and K-selection. Am. Nat. 104: 592–597. 2008
Rapaics Raymund: A növények társadalma. Athenaeum, é. n.
Schneider, Stephen: A nagy földi laboratórium. Kulturtrade, 1999
Száraz Péter: Ökológiai zsebkönyv. Gondolat, 1987
Wilson, Edward O. – Bossert, William H.: Bevezetés a populációbiológiába. Gondolat, 1981

Ökológia, ökonómia (gazdaság)
Heyne, Paul: A gazdasági gondolkodás alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004
Kerekes Sándor – Szlávik János: Gazdasági útkeresés. Közgazdasági, 1989
Kindler József – Zsolnai László (szerk.): Etika a gazdaságban. Keraban, 1993
Kóródi Mária (szerk.): Az erõszak kultúrája – Fenntartható-e a fejlõdés? Pallas, 2009
Lukács Béla: Környezetgazdálkodásról fizikus szemmel. A környezeti folyamatok termodinamikája. Természet-

és Környezetvédõ Tanárok Egyesülete, 1994
Schumacher, Ernst: A kicsi szép. Közgazdasági, 1991
Schumacher, Ernst: Béke és állandóság. In: Ökológiai kapcsolatok. Népmûvelési Intézet, 1984
Wackernagel, Martin – Rees, William: Ökológiai lábnyomunk. Föld Napja Alapítvány, 2001
Zsolnai László: Másként gazdálkodás. Címszavak az alternatív gazdaságtanhoz. Közgazdasági, 1989

Ökológia, teológia, filozófia
Bolyki János: Teremtésvédelem. Kálvin, 1999
Czahesz István: Gaia két arca. Károli Gáspár Református Egyetem, 1995
Endreffy Zoltán: „Hogy mûvelje és õrizze”. Humánökológia. Liget, 1999
Ferry, Luc: Új rend: Az ökológia. Európa, 1994
György Lajos: Vissza a kozmikus rendhez. Föld Napja Alapítvány, 2000
Lányi András: Együttéléstan – humánökológia a politikai filozófiában. Liget, 1999
Lányi András (szerk.): Természet és szabadság (szöveggyûjtemény). Osiris, 2000
Molnár László (szerk.): Legyenek-e a fáknak jogaik? Környezeti-etikai szöveggyûjtemény. Typotex, 1999
Morris, Desmond: Az állati jogok szerzõdése. Európa, 1995
Thoreau, David: Walden. Fekete sas, 1999
Vida Gábor: Helyünk a bioszférában. Typotex, 2001



XXVII. KIBONTAKOZÁS
(Az evolúciós gondolat a biológiában)



ÁDÁM

Könnyû neked beszélni tûrelemrõl,
Elõtted egy öröklét van kitárva,
De én az élet fájából nem ettem,
Arasznyi lét, mi sietésre int.

LUCIFER

Minden, mi él, az egyenlõ soká él,
A százados fa s egynapos rovar.
Eszmél, örûl, szeret és elbukik,
Midõn napszámát s vágyait betölté.
Nem az idõ halad: mi változunk,
Egy század, egy nap szinte egyre megy.
Ne félj, betöltöd célodat te is,
Csak azt ne hidd, hogy e sártestbe van
Szorítva az ember egyénisége.
Látád a hangyát és a méherajt:
Ezer munkás jár dõrén összevissza
Vakon cselekszik, téved, elbukik,
De az egész, mint állandó egyén,
Együttleges szellemben él, cselekszik,
Kitûzött tervét bizton létesíti,
Mig eljön a vég, s az egész eláll. –
Portested is széthulland így, igaz,
De száz alakban újolag felélsz,
És nem kell újra semmit kezdened:
Ha vétkezél, fiadban bûnhödöl,
Köszvényedet õbenne folytatod,
Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz,
Évmilliókra lesz tulajdonod.

Madách: Az ember tragédiája. Harmadik szín

Tyrannosaurus õshüllõ lábnyomairól készült öntvény a cambridge-i Természettudományi Múzeum

elõtt (Anglia)

Az evolúció kutatói az élet múltjának töredékes maradványaiban és a mai élõvilág változatosságában is egy
összefüggõ történet nyomát látják.



1. Fixizmus és transzformizmus
küzdelme

1.1. A formák állandósága

1.1.1. Az õsképek

A linnéi fajállandóság (fixizmus) tana megjelenése pillanatától küzdött az
átformálhatóság (transzformizmus) elképzelésével. A transzformizmus a
formákat és fajokat egyetlen közös terv vagy forma variációiként, átváltozá-
saiként értelmezte. A transzformizmus gondolati gyökerei messzire vezet-
nek, mai fülünknek ismerõs formában azonban csak a XVIII. században
jelent meg.

J. W. Goethe A növények alakváltozása címû tanulmányában arra tett
kísérletet, hogy a legkülönfélébb növényi szerveket – lomblevelet, virágszir-
mot, porzót, termõt, kacsokat, tüskét – ugyanazon õsszerv, „õskép” variá-
cióiként értelmezze. Úgy vélte például, hogy az a kezdemény, amelybõl a
növény szárán levél lesz, a hajtás csúcsán csészévé, szirommá, porzóvá és
termõvé: összességében virággá módosul. Goethe „õsképei” platóni ihleté-
sûek, õ maga is ideáknak nevezi õket.

„Egyszerüen szunnyadt az erõ a csirában; egy õskép
szunnyadt benne: lezárt, fátyol alá zsugorult.
Csíra, gyökér s a levél fél-formált, színtelen ott még;
nyugvó báb-létét õrzi, ha száraz, a mag.”

A növények alakváltozása
(Jánosy István fordítása)
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← Linné fixizmusa X.1.1.2.

← skolasztikus univerzalizmus V.5.2.

→ a virág kialakulása XXIX.3.3.2.

← Platón ideái III.8.1.

AZ „ÕSNÖVÉNY”

a) b)

1. ábra
a) Johann Wolfgang Goethe
(1749–1832) német polihisztor
szobra Bécsben
Regényei (Werther, Vonzások és választá-
sok), drámái (Faust) és versei a német iroda-
lom klasszikus alkotásai. Mint természettu-
dós, foglalkozott például ásványtannal,
színelmélettel, anatómiával, botanikával.
Megtalálta az ember állközépcsontjának
kezdeményét, ami bizonyítékként szolgált az
ember és az emberszabású majmok anató-
mai rokonsága mellett. Tanulmányai: A nö-
vények alakváltozása és Az állatok alakválto-
zása transzformista nézeteinek részletes ki-
fejtései. Goethe saját természettudományos
munkásságát nem tekintette másodrendû-
nek: a Faust mellett Színtanát tartotta fõ
mûvének.
b) Emlékmû Debrecenben
Melocco Miklós alkotása bár történelmi ih-
letésû, Goethe gondolatait is jól szemlélteti.



3. ábra. A rovarok feje és torszelvényei vázlatosan
Goethét gondolkodóba ejtette sok állati test szelvényezett felépítése. Talán az emberi kopo-
nya õscsigolyák összeolvadásából jött létre? A mai anatómusok szerint ez csak részben, a
nyakszirtcsontra igaz. Elfogadják viszont, hogy a rovarok feje hat õsszelvénybõl származ-
tatható. A fej ún. garatideggyûrûje hat idegdúcból olvadt össze. Az egykori 1. dúc (elõagy) a
szemet, a 2. dúc (középagy) a csápot, a 3. dúc (utóagy) a felsõ ajkat idegzi be, míg a 4–5–6.
dúcokból összeolvadt garat alatti dúc a rágókat, az állkapcsot és az alsó ajkat (tapogatót)
mûködteti. A torban már anatómiailag is egyértelmû a szelvényesség: minden pár lábat
egy-egy dúcpár irányít.

A szervek tehát Goethe szerint változékonyak: akár külsõ hatásra, akár
belsõ késztetésre módosulhatnak. Ez azonban csak a szervek variációs
tartománya, amibõl nem következik a fajok átalakulása is.

„Mindegyik állat önnönmaga célja; tökéletesen lép
fényre a lét mélységeibõl, mi tökéleteset nemz.
S minden tagnak örök törvény idomítja alakját,
rejti titokban a legritkább formát is az Õskép.
(...)
Küzdeni látszik azonban bent egy vadszivü szellem,
hogy beszakítva a kört, önkény idomítsa a formát
s ösztönöket; de mit elkezd, azt elkezdeni meddõ.
Mert ha egy-egy testrészt olykor birtokba kerít is
és burjánzani készt, elsenyved azonnal a többi.
(...)
Nincs oly lény ugyanis, melynek szarv nõtt koponyáján
hogyha az állkapocs ágyán fenn a fogak sora teljes:
szarvas oroszlánt így örök édesanyánk sose tudna
szülni, ha minden erõt egyesít se, mivel lehetetlen;
mert ahhoz, hogy a fogsor egész legyen, ámde kiteljen
szarv is, agancs is – elégséges nincs már anyag annyi.”

Az állatok alakváltozása
(Lakatos István fordítása)
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2. ábra. Goethe minden szervet
egyetlen õsszerv (õskép)
módosulásának tartott
A mai tudomány is megerõsíti, hogy a virág
módosult „õslevelekbõl” áll. A képen a tör-
pe nõszirom: az Iris fajokon a porzók széle-
sek, sziromszerûek.

4. ábra. A „szarvas oroszlán” Goethe
szerint fõként életképtelensége miatt
nem jöhet létre a természetben.

fej tor
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Goethe szerint tehát minden élõlény egyformán harmóniában van önma-
gával és környezetével, s ilyen értelemben tökéletes. E harmónia megtörése
létüket veszélyeztetné, így – tartósan – nem is valósulhat meg. Ezért állan-
dóak a fajok.

1.1.2. A katasztrófaelmélet

Cuvier hatalmas anatómiai tudásának köszönhetõen a kor egyik legtekinté-
lyesebb tudósa volt. Fixizmusa a korrelációelven alapult: mivel az élõlények
szervei kölcsönösen összefüggenek, bármilyen kis változás csökkentené az
egész szervezet életképességét. A fajok tehát tökéletesek és ezért változtatha-
tatlanok. Cuvier azonban geológus is volt, aki a rétegek egymásra következé-
sét hirtelen változásoknak, katasztrófáknak tulajdonította. E két elvet kö-
vette akkor is, amikor a párizsi Montmartre alatt talált õslények csontjainak
feldolgozásával, értelmezésével bízták meg. Cuvier a korrelációelv segítségé-
vel bravúros módon rekonstruálta az õsi élõlényeket (például az õselefánt, a
Mastodon testfelépítését). E munkáiból világossá vált, hogy ezek a lények
nem azonosak egyetlen mai fajjal sem, tehát kipusztultak.

Mivel a kipusztulás általában egy-egy kõzetréteg határán figyelhetõ meg,
Cuvier arra következtetett, hogy a kipusztult fajok katasztrófák áldozatai
lettek. Arra a kérdésre, hogy honnan erednek a katasztrófák után megjele-
nõ új fajok, Cuvier nem adott egyértelmû választ, tanítványai azonban nem
haboztak többszöri teremtésrõl beszélni.

A katasztrófaelmélet sajátos átmenet a fixizmus és a transzformizmus
között. Fajok kipusztulását lehetségesnek tartja, átalakulásukat azonban
nem. Ha a kipusztulások és újrateremtések sorozatát egyetlen folyamatként
látjuk, úgy akár evolúciós elméletnek is tekinthetõ. Ebben az evolúcióban
azonban a folyamatos átmenetek helyett hirtelen, forradalmi változások
hozzák létre az új fajokat. Bár a katasztrófaelmélet sok tapasztalattal egye-
zik, a fajok keletkezésére nem ad magyarázatot.

1.1.3. Az órásmester metaforája

A világban tapasztalható belsõ rendbõl sokáig következtettek annak terve-
zett, célszerû voltára. Ezen alapult Szókratész érvelése és Aquinói Tamás
egyik, Istenhez vezetõ útja (érve) is. A mindenre kiterjedõ célszerûség el-
képzelését a XVIII. századra már komoly kétségek övezték. Abban viszont
mindenki egyetértett, hogy az embernek és az általa készített gépeknek
csakugyan van céljuk. Ha az élõlényeket is tökéletesen mûködõ, célszerû
szerkezeteknek látjuk, ésszerû föltevés, hogy nekik is volt (van) tervezõjük.
Ennek alapján érvelt az angol William Paley is az Alkotó léte mellett. Paley
érvei egy évszázadon át meghatározták a biológusok gondolkodását is, s
ma – megváltozott formában – ismét az érdeklõdés elõterében állnak.
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5. ábra. Georges Leopold Cuvier
(1769–1832)
Francia anatómus, paleontológus, zoológus
és tudománytörténész, a folyamatos fejlõ-
déssel szemben a katasztrófaelmélet híve.

← katasztrófaelmélet a geológiában
XXV.3.2.

← korrelációelv X.5.1.

← Aquinói Tamás érvei V.5.3.2.

← célszerû-e a rovarok viselkedése?
(Fabre) XVI.4.1–2.

→ „intelligens tervezés” XXVII.3.3.3;
XXX.2.3.

6. ábra. William Paley (1743–1805) angol lelkész, filozófus, London püspöke
Híressé 1802-ben megjelent Természeti teológia címû mûve tette, melyben a természetben tapasztalható célszerû-
ség alapján érvelt az azokat létrehozó Alkotó léte mellett.
„Tegyük fel, hogy a pusztaságon átkelve lábam egyszerre csak egy kõbe botlik. Arra a kérdésre, hogy a kõ vajon
honnan került oda, azt válaszolom: ez a kõ minden más, általam ismert dologgal együtt mindig is ott hevert. Ám te-
gyük föl, a földön egy órára bukkanok! Hogyan került oda? E kérdést hallva aligha gondolhatunk arra, hogy az óra
mindig is ott volt. Vajon miért nem adható azonos válasz a kõvel és az órával kapcsolatos kérdésre? Ennek oka az,
hogy amikor az órára pillantunk, azt látjuk – amit a kõ esetében nem tudunk felfedezni –, hogy számos alkatrészét
egy bizonyos cél érdekében helyezték egymás mellé és alkottak belõlük szerkezetet. … Amint alaposan szemügyre
vettük a szerkezetet, és mûködését megértettük, nyilvánvalóan arra a következtetésre jutunk, hogy az elõttünk
levõ órát valakinek meg kellett alkotnia.”

Paley: Természeti teológia

← Mikro- és Makrokozmosz IV.6.1.; V.7.4.

← preformált harmónia (Leibniz) VII.3.2.



Paley nem feltétlenül a teremtés egyszerisége, hanem a természeti folya-
matok célszerûsége mellett érvelt. Ha – hasonlatát folytatva – egy néhai
órásmester mûhelyére bukkannánk, ott sokféle kész és félkész órát, rugó-
kat, fogaskereket és más alkatrészeket lelhetnénk. Mivel nemcsak egyféle
óra létezik, a talált készülékeket akár idõrendi vagy fejlettségi sorba is ren-
dezhetjük, tehát beszélhetünk „evolúciójukról”. E változások játéktere
azonban korlátozott: csak bizonyos alkatrészek együttesébõl alkotható
mûködõ egész. Például a rugós, a nehezékkel hajtott és a digitális órák
közt nehezen képzelhetõ el használható átmenet. Ezért nem meglepõ, ha
változatok folyamatos sora helyett elkülönült típusú szerkezetekkel talál-
kozunk. Paley metaforája e ponton egyezik Cuvier magyarázatával: az evo-
lúció hirtelen, forradalmi változásokon át vezet, és hátterében valamely
Terv és Tervezõ hatása sejthetõ.

1.2. A formák átváltozásai

1.2.1. A fokozatos átmenetek tana

Egy-egy kor szellemi arculatát meghatározó mûvek sokszor régi és új gondo-
latrendszerek keverékei. Mai szemmel ilyen például Charles Bonnet
(1720–1793) a maga korában igen népszerû és több nyelvre, köztük ma-

gyarra is lefordított mûve, a Gondolatok a természetrõl
(1764). Bonnet – akárcsak Goethe – abból indul ki, hogy
élõlény és környezete között szükségképpen teljes az
összhang, a harmónia. De vajon hányféle élõlény létezhet?
Linné szerint a fajok valós egységek, számuk meghatáro-
zott, és a teremtéskor eldõlt. Bonnet ezzel ellentétben azt
vallja, hogy a természetben „nincsen szakadás”: minden
fajt a hozzá közel állókkal átmeneti alakok folyamatos
sora köt össze. Hogy még nem találtuk meg az összes át-
menetet, az csak tudatlanságunkat bizonyítja. „Fajok”
eszerint tulajdonképpen nincsenek is, puszta nevek
azok, amelyeket önnön kényelmünkre vezettünk be.

A „gráditsok minden fokán” áll tehát valamilyen élõ-
lény, sõt a láthatatlan létrát az emberen túl is folytatják
az „Angyalok, Arkangyalok, Serafimok, Kerubimok, a
Thronusok”. Bonnet tehát fejlettségi sorba kívánta ren-
dezni a világ alkotóit, s e létra az egyszerû kémiai ele-
mektõl az élõlényeken át a feltételezett szellemi létezõ-
kig, lényekig vezet. A lények egy belsõ erõtõl hajtva mind
feljebb törekednek ezen a soron a „Felsõbbrendû Töké-
letesség” (perfection superiore) felé. Mivel pedig a lánco-
lat nem szakadhat meg, a megüresedett lépcsõre az
eggyel lejjebb állók lépnek: „Idõvel az ember átadja a he-
lyét a majomnak és az elefántnak: ezeknek is lesz New-
tonjuk és Leibnizük” – vélte Bonnet.

1.2.2. A formációk (Humboldt)

A természetbúvár utazók közül az evolúcióelméletre Ale-
xander von Humboldt megfigyelései gyakorolták a legna-
gyobb hatást. Humboldt észrevette, hogy egy-egy táj
domborzata, klímája és talaja egymással is összefügg, de
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← Chardin a fejlõdésrõl XIX.1.8.
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7. ábra. A „lények létrája” Bonnet
nyomán (1764)
Bonnet mûvének 1818-as magyar kiadásá-
ból szöveghûen idézve:
„A Természetben nints ugrás: itt minden
léptsõnkint megyen. Ha két lény közt üres-
ség volna, ugyan mi lenne akkor az egyik-
nek másikhoz való általlépésének
fundamentoma? ... Mi õket Seregekre
(=Osztályok), Nemekre, Fajokra osztjuk-el.
De az ilyen eljárás éppen nem szakasztja el
az õ egymással való öszveköttetéseket, mert
két Sereg vagy Határnem között mindég
vagynak egynéhány Középszülemények,
mellyek úgy tetszik, hogy sem eggyikhez
sem másikhoz nem tartoznak, hanem azo-
kat csak öszvekötni látszanak.
A Habarintza (Polypus) a Növevényeket az
Állatokkal köti öszve, a repülõ Mókus a Ma-
darakat a négylábú állatokkal, a rétzeorrú
vidránya (= kacsacsõrû emlõs) a Madara-
kat az emlõs állatokkal, a Majom a négylá-
bú állatokkal is, az Emberrel is köz.”



az ottani élõvilágra is hatást gyakorol. Hasonló környezetben nemcsak az
egyes fajok hasonlók, hanem a fajok együttesei is. Ezeket nevezte el Hum-
boldt formációknak. Egy ázsiai és egy amerikai félsivatag például egészen
hasonló benyomást kelthet, noha az ott élõ fajok mások. A bõrnemû, via-
szos levelû, vízraktározó kaktuszok (Amerikában) és kutyatejfélék (Afriká-
ban) például szinte megkülönböztethetetlenek (ha éppen nem virágzanak).
A jelenség legegyszerûbb magyarázata az, hogy e fajok alkalmazkodtak
(adaptálódtak) a száraz környezethez. Amennyiben feltételezzük, hogy egy
faj élõhelye megváltozik (pl. a klíma szárazabbá válik körülötte) vagy egy
csoportja új élõhelyre vándorol, akkor az élõlény és környezete közt fenn-
álló korábbi harmónia megbomlik. Ez a helyzet vezethet a faj (vagy cso-
port) kihalásához, de ahhoz is, hogy szerveik átalakulnak: adaptálódnak
az új körülményekhez. E magyarázat hitelét növeli, hogy az adaptációk a
formáció sok faján megfigyelhetõk. Az alkalmazkodás elmélete fontos pon-
ton támadta a fixizmust: lassan változó környezetben ugyanis nem a válto-
zatlan, hanem a lassan változó élõlények lesznek a „tökéletesek”.

1.2.3. A szükséglet szerveket teremt: Lamarck

Az elsõ valódi evolúciós elmélet megalkotójának Jean-Baptist Lamarckot
tekintik. Lamarck a transzformációk sorát a környezethez való alkalmaz-
kodás kényszerével magyarázta. Elmélete szerint a környezet szükségletet,
a szükséglet pedig szerveket teremt, melyek e szükséglet kielégítésére szol-
gálnak. A használat során a szervek megerõsödnek, ha viszont sokáig nem
használja azokat a faj, úgy elcsökevényesednek. A változásokat belsõ erõ
hangolja össze, mely a kívánt irányba tereli az egyedek testfelépítését. Ez az
elképzelés feltételezi a szerzett tulajdonságok átörökíthetõségét, melyet
e korban általánosan el is fogadtak (Mendel eredményei csak egy évszázad-
dal késõbb váltak ismertté). Az élõlények Lamarck felfogása szerint nem
tökéletesek, hiszen az adaptációk sora bõven hoz létre például csökevé-
nyes szerveket.
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8. ábra. Jean-Baptist Antoine de
Lamarck (1774–1829) francia
természetbúvár
Eleinte botanikával foglalkozott, késõbb
tért át az állattani kutatásokra. Gerinctele-
nekrõl írt rendszertana tette ismertté a ne-
vét, hatalmas szaktudását még ellenfelei is
elismerték. Az evolúcióról vallott elképzelé-
seit elõször 1809-ben fejtette ki (Állattani fi-
lozófia). Ugyanazon az egyetemen tanított,
mint nagy kortársa és ellenfele, Cuvier.
Lamarck nézetei széles körben elterjedtek
és ma is hatnak.

9. ábra. Barlangi vakgõte
Ez a kétéltû teljes életét sötétben, barlangok
mélyén folyó patakokban éli le. Szeme el-
csökevényesedett, de a látóideg maradvá-
nyai megtalálhatók. Lamarck magyarázata
szerint a szem a nem használat következté-
ben tûnt el, míg az oldalvonal szerv, mellyel
a vakgõte a testekrõl visszavert hullámokat
érzékeli, a sok használat következtében vált
különösen fejletté.
Lent: az adaptáció mechanizmusának váz-
lata Lamarck szerint. A tartósan jelentkezõ
külsõ igény (nyíl) választ vált ki, és megte-
remti a megfelelõ szervet.

„Igen sokféle állatra jellemzõ a fejen elhelyezkedõ szem, mely a gerincesek tervrajzának lényeges alkotórésze. Mégis a vakondoknak csak na-
gyon kicsiny és alig látható szeme van, mert szokásai következtében látóképességét alig veszi igénybe, keveset használja e szervét.”

„A madár, amelyet a körülmények arra utalnak, hogy vízen éljen, szétterpeszti lábainak ujjait, hogy a víz színén maradjon. A bõr, mely az
ujjakat alapjukon összeköti, az ismételt és gyakori szétfeszítés következtében hozzászokik a kifeszüléshez. Így alakulnak ki idõvel a széles
úszóhártyák, amelyek ma a libák, kacsák stb. lábujjait összekötik. Hasonló kényszer, vagyis az úszásra, evezésre való törekvés eredmé-
nyezte azt a bõrt, amely a békák, vidrák, hódok stb. lábujjai között feszül.”

Lamarck: Állattani filozófia – részletek

← biomok zonalitása VIII.5.

← módosult levelek X.3.1.1.

→ konvergens fejlõdés XXVII.2.2.3.

→ irányító szelekció XXVII.3.2.1.

→ az „adaptív táj” problémája XXVII.3.3.1.

ADAPTÁCIÓS KÉNYSZER

← kísérleti ellenérvek XXIII.2.1.2.



Az evolúciót Lamarck kétféle ha-
tás eredõjének tartotta. Az adaptáció
külsõ kényszere mellett mûködik a
fejlõdés belsõ kényszere is, mely az
élõlényeket az egyszerû, fejletlen ál-
lapotból a bonyolultabb, fejlettebb
irányba hajtja. A fejlõdés csúcsa az
ember. A környezethez való minden-
kori alkalmazkodás ebben a felfo-
gásban csak kitérõket jelent a fejlõ-
dés alapvonalához képest. (Noha e
kitérõk létfontosságúak, hiszen ezek
teszik lehetõvé a fajok fennmaradá-
sát.) Mivel az élõlények folytonosan
pusztulnak, ugyanakkor (a kor fölte-
vése szerint) õsnemzéssel állandóan
keletkeznek is, ezért állandósult
helyzet (stacionárius állapot) alakul
ki, melyben a keletkezés és a pusztu-
lás egyensúlyt tart. F. Jacob szavai-

val: „noha a transzformációk sora hozta létre, a világ – Lamarck szemléle-
tében – mégis megõrzi a teremtés mozdulatlanságát”.

A biológia egyik alapfogalmát, a fajt Linné definiálta és építette be rend-
szerébe (kétnevû nevezéktan, 1735). Linné rendszere fixista volt: a fajo-
kat változtathatatlanoknak tartotta. A fajok szerveinek összehasonlító
vizsgálata (Goethe: õsnövényelmélet), az összehasonlító embriológia
eredményei (Baer: a gerinces embriók hasonlósága) és az összehasonlí-
tó anatómia eredményei (Cuvier: korrelációelv) egyaránt kimutatták,
hogy az élõlények egységes eredetû alaptervek alapján formálódnak.

A transzformáció-elméletek szerint a fajok szervei egy-egy õsszerv vál-
tozatai (transzformációi). A „grádicselméletek” (Bonnet) a lények közt
fejlettségi sort próbáltak keresni, s az evolúciót ennek irányába haladva
képzelték el. Az élõlények láncolatát folytonosnak, a fajokat mestersé-
ges kategóriáknak tekintették. Feltevésük szerint ha az élõlény és kör-
nyezete közti harmonikus kapcsolat megbomlik, a fajok vagy fajegyütte-
sek alkalmazkodnak környezetükhöz (adaptáció) (Lamarck). Lamarck
szerint az evolúció az alkalmazkodás és a belsõ tökéletesedés (fejlõdés)
összjátékának eredménye.
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10. ábra. Lamarck elképzelése az
evolúcióról
Lamarck szemlélete szerint a fejlõdés (töké-
letesedés) és az alkalmazkodás (adaptáció)
két egymást kiegészítõ folyamatának eredõ-
je az evolúció.

õsnemzés

adaptációk

fejlõdés

lebomlás

Kérdések, problémák

1. Linné – noha fixista volt – látta és el is ismerte az alfajok és változatok létét (X. fejezet). Indokoljuk, miért nem
alkotott ezekbõl – Bonnet-hez hasonlóan – folytonos sort!

2. Már Arisztotelész is felismerte az élõlények rendszerezésében az önkényesség veszélyét (III. fejezet). Linné még-
is egy vagy néhány bélyeg (például a virágos növényeknél a porzók száma) alapján csoportosította a fajokat. Mi-
lyen gyakorlati szempont indokolja eljárását? Elméleti szempontból: egyenértékûek-e egy-egy faj megfigyelhetõ
tulajdonságai, vagy valóban van köztük olyan fontossági sorrend, ami a választást indokolja?

3. Miként kapcsolódik Bonnet elképzelése a skolasztika nominalista hagyományához (V. fejezet)? Vessük össze
rendszerét ebbõl a szempontból is Linnéével (X. fejezet)!

Summa

← a fejlõdés iránya XIX.

– Hegel 1.4.

– Chardin 1.8.

→ fejlõdés Csányi elméletében XXVII.5.3.2.

← az õsnemzés cáfolata X.1.2.

← stacionárius állapot XVIII.1.3.2.

← folyamatos teremtés V.4.2.; XIX.1.2.
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4. Bonnet a fajok közti folytonosság elvét hirdette. Hogyan kapcsolódik ez az elképzelés Descartes és Boškovic fi-
zikai nézeteihez (VI. és IX. fejezet)?

5. „Ha két lény közt üresség volna, ugyan mi lenne akkor az egyiknek másikhoz való általlépésének
fundamentoma? ...” – írja Bonnet. Vessük össze ezt a gondolatot az atomelmélet kritikájával (III. és IX. fejezet)!

6. Lamarck elméletét az õsnemzéstan cáfolata (Pasteur) és a genetika alaptörvényeinek fölfedezése (Mendel) egy-
aránt kérdésessé tette. Miért?

7. Elképzelhetõ-e, hogy Lamarck rendszerében egy adaptáció az élõlény egyszerûsödését idézi elõ? Tekinthetõ-e
az ilyen változás fejlõdésnek?

8. Csökevényes szerveket Lamarck is, Baer is, Cuvier is ismert. Hogyan értelmezte (volna) a három tudós ezeket a
megfigyeléseket? (Baer elméletérõl a XXIV.5.1.1. fejezetben olvashatunk.)

9. Paley szerint a szerkezetbõl következtethetünk a tervezõre, a teremtménybõl a teremtõre. Képzeljük el, hogy
egy tengerparti séta során találunk egy órát, egy homokvárat, egy homokdûnét, egy kristályos sómezõt és egy el-
pusztult állat koponyáját. Melyik esetben lehetünk biztosak abban, hogy tervezõ hozta létre? Megfogalmazha-
tó-e valamilyen szabály, melynek segítségével dönthetünk errõl, ha egy ismeretlen tárggyal találkozunk?

10. Keressünk kapcsolatot az antropikus elv (XXVIII.3.4.2. fejezet), Paley és Lamarck nézetei között! Milyen szere-
pet szán a Tervezõnek és az embernek a három elképzelés?

11. Az evolúció szó eredetileg „kitekerést” jelent (például papírusztekercsekét). A természettudományokban soká-
ig ebben az értelemben hsználták: a preformáció tanának hirdetõi az eleve meglévõ forma kiteljesedését, az
egyedfejlõdést értették alatta. Miért volt találó az evolúció szó eredeti jelentése a preformáció hívei számára?
Miben tér el a ma elfogadott értelmezésétõl?

12. Lamarck szerint az evolúció (egyik) hajtóereje az adaptáció. A viselkedés kutatói szerint adaptáció (alkalmaz-
kodás) a tanulás is. Mi a hasonlóság a két folyamatban? Mi a fõ különbség? Vajon maga Lamarck húzott-e éles
határt a kettõ közé?

13. Míg Lamarck szerint a fejlõdés folytonos, Cuvier és követõi katasztrófákról írtak. A folytonosság és az ugrás-
szerû változások ellentéte a filozófiában és tudománytörténeti felfogásokban is megjelenik. Hasonlítsuk össze
ebbõl a szempontból Hegel, Marx, Comte, Popper, Kuhn és Lakatos nézeteit! (Lásd a XIX. fejezetben.)



2. A darwinizmus

2.1. Darwin élete és tanítása

A fiatal Darwin Föld körüli útjának kezdetén még úgy vélte: minden egyes
fajt külön teremtés hozott létre. Az úton tapasztaltak azonban erõs kételye-
ket ébresztettek benne. Útinaplója érzékletesen mutatja, hogy mi vezette,
amikor a fajok közös eredetének eszméjét megsejtette.

„Ha … a 18 tengeri, egy édesvízi és egy szárazföldi puhatestû állattól eltekintünk, melyek
nyilvánvalóan mint gyarmatosok kerültek (a Galápagos-szigetekre) a Csendes-óceán köze-
pén fekvõ szigetekrõl, … azt látjuk, hogy ez a szigetcsoport, noha a Csendes-óceánban fek-
szik, állattanilag Amerikához tartozik. Ha ezt a jelleget fõleg az Amerikából bevándorolt fa-
joknak tulajdoníthatnánk, semmi különös nem volna rajta; azonban látjuk, hogy a száraz-
földi állatoknak túlnyomó többsége s a virágos növényeknek több mint fele bennszülött
eredetû. Igazán meglepõ volt …, mikor csupa új madarak, új hüllõk, új kagylók, új rovarok,
új növények vettek körül, s mégis a testalkatoknak számtalan apró részlete, sõt a madarak
hanghordozása és tollazata is Patagónia mérsékelt éghajlatú síkságait vagy északi Chile for-
ró, száraz sivatagait idézték élénken az emlékezetembe.
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11. ábra. Charles Darwin (1809–1882) angol természettudós szobra
a cambridge-i Természettudományi Múzeumban
Szülei orvosnak szánták, õ papnak készült, de a geológia is vonzotta. Lyell könyveinek kitûnõ
ismerõje volt. 22 éves korában mint képzett geológust hívták meg a Beagle nevû brit kutatóha-
jó fedélzetére. Az ötéves világ körüli úton tapasztaltakat az Egy természettudós utazása címû
könyvében olvashatjuk. Már ekkor érlelõdtek benne evolúciós elméletének alapgondolatai.
A fajok eredete természetes kiválasztás útján címû fõ mûvét azonban csak rengeteg adat
összegyûjtése és sok habozás után adta ki 1859-ben. Késõbb, Az ember származásában rész-
letesen is kifejtette, miként képzeli el fajunk eredetét. Az idõs Darwin vidéki visszavonultságá-
ban még sok kisebb, de fontos mûvet írt a rovaremésztõ növényekrõl, a növények mozgásáról,
a talajéletrõl vagy az emberek és állatok érzelmeinek kifejezésérõl. Elmélete megjelenése pilla-
natától elkeseredett viták kereszttüzébe került, s e viták – változó formában – ma is tartanak.
A darwinizmus eközben a modern biológia egyik alapjává vált.

Kérdés, hogy … miért teremtõdtek ezek az amerikai szervezeti típusok mintájára? Valószínû, hogy a Zöldfoki-csoport szigetei a fizikai
viszonyaikat illetõleg sokkal inkább hasonlítanak a Galápagos-csoporthoz, mint ezek – fizikailag – Amerika partjaihoz; a két csoport benn-
szülött élõlényei mégis tökéletesen különböznek egymástól; a Zöldfoki-szigetek lakóin rajta van Afrika bélyege, a Galápagos-csoportén pe-
dig Amerikáé. … Ha most a növényvilágra térünk át, a különbözõ szigetek bennszülött növényeit csodálatosan eltérõknek fogjuk találni. Az
összes alábbi adatokat az én nagy tekintélyû barátom, dr. Hooker után közlöm. …

Íme, az igazán csodálatos tény, hogy a 38 galápagosi növény közül, vagy azok közül, melyek a földön másutt nem találhatók, 30 kizárólag
az egyetlen James-szigetre van korlátozva; és a 26 bennszülött galápagosi növény közül 22 az egyetlen Albemarle-szigetre, vagyis jelenleg csak
négyet ismerünk, amelyik a szigetcsoport más szigetein is nõ; és így megy ez tovább, mint a táblázat mutatja, a Chatham- és Charles-sziget nö-
vényeinél is. … A szigetek közel vannak, legnagyobb részük látható a másikról. …

A sziget neve A fajok összes
száma

A Föld egyéb részein
talált fajok száma

A Galápagos-szigetcso-
portra korlátozott

fajok száma

Az egy szigetre
korlátozott fa-

jok száma

Egynél több szigeten
elõforduló bennszülött

fajok

James 71 33 38 30 8

Albemarle 46 18 26 22 4

Chatham 32 16 16 12 4

Charles 68 39 (…) 29 21 8

Az itt közölt tények fölött egy kis szemlét tartva, az ember – ha szabad e kifejezést használni – megdöbben a teremtõ erõnek azon a
mennyiségén, mely e kicsiny, kopár és sziklás szigeteken megnyilvánul; s még inkább azon, hogy egymáshoz oly közel esõ pontokon annyi-
ra eltérõ s mégis hasonló módon mûködik. Azt mondottam, hogy a Galápagos-szigetcsoportot Amerika mellékbolygójának nevezhetnénk,
de inkább mellékbolygók csoportjának kellene nevezni, melyek fizikailag hasonlók, a szerves lényeket illetõleg eltérõk, mégis egymáshoz
közeli rokonok, s valamennyien rokonok – bár kisebb mértékben – a nagy amerikai szárazföldhöz.”

Darwin: Egy természettudós utazása a Föld körül. Részlet. Fülöp Zsigmond fordítása



Charles Darwin evolúciós elmélete azon a gondolaton alapul, hogy a ma
élõ fajok közös õsök leszármazottai. Ezzel a Linné-féle rendszertan új ér-
telmet nyert. Közös õsbõl leszármaztatva a közös bélyegek a rokonságot
jelzik az egyes rendszertani egységekben. A darwini elképzelést a törzsfa
fejezi ki legszemléletesebben (ezt az ábrázolási módot Ernst Haeckel, Dar-
win német tanítványa népszerûsítette). A törzsfában a „törzs” a múltból nõ
a jelen felé, mi csak a korona jól elkülönülõ csúcsait látjuk, ebbõl próbá-
lunk következtetni az elágazási pontokra. A fajok tehát Darwin szerint is
jól elkülöníthetõ, valóságos egységek, de kapcsolatukat nem mai átmeneti
formák, hanem közös múltjuk teremti meg. Ez a fejlõdéstörténeti rend-
szer a kihalt fajok rendszerezését is lehetõvé teszi.

Darwin tanának igazi újdonsága nem az evolúció tényének megállapítá-
sa, hanem az evolúció módjára, mechanizmusára vonatkozó elképzelése
volt. Gondolatmenete az alábbiakban foglalható össze:

a) Minden faj szaporodóképessége korlátlan: ha az összes utód
életben maradna, bármely faj létszáma mértani haladvány szerint (expo-
nenciálisan) növekedne.

b) Ennek ellenére természetes populációkban az egyedszám töb-
bé-kevésbé állandó (vagy egy állandó érték körül ingadozik).

c) Ebbõl az következik, hogy az egyedek nem mindegyike marad élet-
ben, az egyedek között küzdelem folyik az életben maradásért („struggle
for life”: „létért folyó küzdelem”).

d) Mivel a populációkban az egyedek között örökletes különbsé-
gek vannak, az egyes variánsok rátermettsége különbözõ. A rátermettség
(biológiai fitness) az utódszámmal mérhetõ.

e) A rátermettebb, (magasabb fitnessû) típusok elszaporodnak, eze-
ket válogatja ki a természetes kiválogatódás (szelekció).

f) Mindez hosszabb távon a teljes populáció alkalmasságát fogja nö-
velni: a populáció egésze alkalmazkodik (adaptálódik) a környezethez.
Ezzel természetesen megváltozott a faj.

g) A kis változások (mikroevolúció) hosszú idõ alatt összeadódva új
fajok kialakulását, a régiek pusztulását, végsõ soron az evolúció
(makroevolúció) folyamatát eredményezi.

Az evolúció alapegysége a darwini szemléletben valamilyen sokaság,
populáció. A szelekció az egyedekre hat, de nem az egyedek változnak meg
tõle, hanem a tulajdonságok sokaságon belüli gyakoriságeloszlása. A tör-
vények valószínûségi jellegûek, csak sok egyed együttesére érvényesek.

Az eddigiekbõl az következik, hogy az élõlény és környezete közti összhang
nem teljes. A fajok ugyan alkalmazkodnak környezetükhöz, de ez soha nem
lehet tökéletes, mert az élõlényt köti a múltja: ez csak bizonyos lehetõségeket
enged meg, a szelekció pedig csak e lehetõségek közül válogathat. Darwin
(akárcsak Lamarck) érdeklõdéssel fordult a csökevényes szervek felé:

„Az oly szervek és testrészek, melyek a haszontalanság világos bélyegét
hordják magukon, általánosak a természetben. Talán egy állat sincs,
amelynek egyik vagy másik testrésze ne volna igen fejletlen állapotban. Az
emlõsöknél például a hímeknek vannak fejletlen emlõik, ... némely madár
szárnya annyira fejletlen, hogy nem használható repülésre. A cet magzatá-
nak vannak fogai, a felnõtt cetnek pedig egyetlenegy sincs.”

Darwin: A fajok eredete

A csökevényes szervek e szemléletmód szerint a faj múltjára utalnak,
mert ami egyszer megjelent az evolúció során, az többé nem tûnik el telje-
sen, csak átalakul vagy jelentéktelenné válik.

Darwin elmélete nem ad választ arra, hogy az evolúció folyamata irá-
nyul-e valamilyen célra. Nem következik belõle, hogy az „alkalmasabbak”
egyúttal „fejlettebbek” is legyenek – igaz, ki sem zárja ezt a lehetõséget.
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← Linné rendszere X.1.1.

KÖZÖS ÕSÖK

← átmeneti formák? (Bonnet) XXVII.1.2.1.

← Malthus gondolatmenete XXVI.3.1.2.

← a környezet eltartóképessége
XXVI.3.1.2.; 5.1–4.

KÜZDELEM A LÉTÉRT

← genetikai diverzitás XXVI.2.3.2.

FITNESS

MIKRO- ÉS MAKROEVOLÚCIÓ

← a hõmérséklet termodinamikai értelme-
zése XX.2.3–5.

CSÖKEVÉNYES SZERVEK

→ embriológiai érvek XXVII.2.2.3.

→ irányulás vagy sodródás? XXVII.3.3.3.;
5.3.



2.2. Érvek és problémák

2.2.1. Az õsmaradványok

Az élõvilág változásának tényét meggyõ-
zõen mutatják az ókortól mind nagyobb
számban elõkerülõ õsmaradványok: le-
nyomatok és kövületek (fosszíliák).
Ezek a leletek azonban különbözõkép-
pen értelmezhetõk. Így például az ókor-
ban mitikus lények és hõsök maradvá-
nyainak tartották a meglelt csontokat,
Cuvier katasztrófák nyomait olvasta ki
belõlük.

Az evolúció darwini mechanizmusát
olyan õsmaradványok sora támaszthat-
ná alá meggyõzõen, amely mutatná az

õsi faj formáinak egykori gaz-
dagságát, és azon átmeneti ala-
kok sorát is, melyek lépésrõl
lépésre a sikeres változatból az újabb faj vagy fajok felé vezettek. Ilyen
sort nem sokat találtak. Legszebb példa a mai lovak kialakulása. Neveze-
tes lelet a palába rögzült „õsgyíkmadár” (Archeopteryx), mely madár- és
hüllõszerû vonásokat is mutat. Valószínûleg „oldalág”, nem pedig a ma-
darak és hüllõk közös õse.

Az õsleletek nagy számához képest feltûnõ a fejlõdési sorok és az átme-
neti formák kis száma vagy éppen hiánya. A legtöbb faj és fajcsoport meg-
jelenése és eltûnése, úgy látszik, hirtelen következett be, ami inkább

Cuvier elméletével áll összhangban. Mai
indoklása, a pontozott egyensúly elmé-
lete (punctuated equlibrium, 1972) S.
Jay Gould (1941–2002) és Niles
Eldredge (1943–) nevéhez fûzõdik. Esze-
rint az evolúciós változások lassú és igen
gyors sebességû szakaszai váltogatják
egymást. A nagy sebességû szakaszokból
értelemszerûen kevés lelet marad fenn,
ez magyarázza az átmeneti formák lát-
szólagos hiányát.

A leletek értelmezésekor mindig fenn-
áll az a veszély, hogy átmeneti formának
vélünk egy olyan fajt, amely valójában
már specializálódott alak, „oldalág”
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14. ábra. Az „õsgyíkmadár”
(Archeopteryx)
A solnhofeni palában (Németország) talált
lelet (1861). Szájszerû csõrében fogak,
szárnya végén kampós karom, farka
hosszú, hüllõszerû. Szépen fönnmaradt tol-
lainak lenyomata is.

12. ábra. Harcoló sárkányok.
Kõfaragás Kazbegi kora középkori
grúz templomfalán a Kaukázusban
Õslénymaradványokat már az ókorban is
ismertek, egyesek szerint ez a sárkányokról
és más mitikus lényekrõl szóló elképzelé-
sek alapja. A képen látható lényeket min-
denesetre a mai dinoszauruszrekonstruk-
ciókhoz nagyon hasonló pozícióban örökí-
tette meg a középkori mûvész.

HIÁNYZÓ LÁNCSZEMEK?

← katasztrófaelmélet XX.3.3.1.;
XXVII.1.1.2.

PONTOZOTT EGYENSÚLY

13. ábra. Tyrannosaurus õshüllõ
lábnyomairól készült öntvény (balra) és
egy Tyrannosaurus-fej (jobbra)
Cambridge Természettudományi
Múzeumában (Anglia)



képviselõje volt. A leszármazási sorok összeállításánál hibaforrás lehet a
radioaktív kormeghatározás kisebb-nagyobb pontatlansága is. Az õsma-
radványokból levonható mennyiségi következtetések megbízhatóságát pe-
dig csökkenti, hogy a szilárd vázzal rendelkezõ fajok aránytalanul nagyobb
része kövesedik meg, mint a lágy héjúaké.

Az értelmezés problémái ellenére egyedül a kövületek az evolúció cáfol-
hatatlan, közvetlen bizonyítékai. A következõ fejezetek olyan tényekrõl
szólnak, melyek logikai értelemben ugyan nem bizonyítják az evolúciót,
ám közvetve szintén alátámasztják, valószínûsítik azt.

2.2.2. Gyakorlati tapasztalatok

Darwin jól ismerte a termesztett növényfajokat és háziasított állatokat
is. Egy részüket még az õs- és ókori embernek köszönhetjük, sokat
azonban egy-két emberöltõ alatt formáltak ki a tenyésztõk. A módszer
közös: tervszerû keresztezések után tudatos szempontok szerinti mes-
terséges kiválogatás. Éppen ennek analógiájára alkotta meg Darwin a
„természetes kiválasztás – vagy kiválogatás (selecting)” kifejezést, ami-
kor az ember helyére a „természetet” állította.

A látványos példák tömegével szemben az ellenzõk úgy érveltek, hogy a
mesterséges fajok és fajták célszerû tenyésztés eredményei. Ennek lehetõ-
ségét pedig fajkeletkezési elméletében éppen Darwin tagadta. A különbsé-
get õ is jól látta. Az állattenyésztõk tapasztalatait ezért nem is bizonyíték-
ként, hanem gondolatébresztõ analógiaként mutatta be.

2.2.3. Anatómiai és embriológiai érvek

Az összehasonlító anatómia megfigyelései jól magyaráz-
hatók az evolúció feltételezésével. A gerincesek közös
eredetét például alátámasztja végtagjaik azonos alapfel-
építése. Noha a denevér szárnya, a ló lába, a cet uszonya
és az ember keze nagyon különbözõ életmódokat tesz-
nek lehetõvé, a bennük levõ csontok száma és azok
kapcsolódásának sorrendje azonos. Az azonos eredetû,
de különbözõ mûködésû szerveket homológ szervek-
nek nevezik. Az evolúció elmélete a homológ szervek
sokféleségét szétágazó (divergens) fejlõdés eredményé-
nek tartja. Ezért a felismert homológia értékes szem-
pont a természetes (fejlõdéstörténeti) rendszer létreho-
zásához. Mára találtak olyan géncsoportokat is (ho-
meobox gének), melyek távoli fajokban is azonosak, és
a testfelépítés alapszabásáért felelõsek.

A fejlõdés lehet összetartó (konvergens) is. Ekkor a ha-
sonló környezet és életmód hatására az eltérõ eredetû
szervek hasonlóvá válnak. Ilyen például a lótücsök és a
vakond ásólába. Ezek az analóg szervek a rendszertan
kutatója számára megtévesztõ csapdák, hiszen a hasonló-
ság oka ebben az esetben nem a közeli rokonság. Ugyan-
akkor szépen szemléltetik az alkalmazkodás (adaptáció)
hatékonyságát: hasonló ökológiai szerep (niche) hasonló
formákat eredményez.
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→ sodródás és fajkeletkezés XXVII.3.3.1.

← radioaktív izotópos kormeghatározás
XXI.6.5.5.

← a verifikáció nehézségeiXIX.3.1–3.

MESTERSÉGES KIVÁLOGATÁS

→ állatok és növények nemesítése
XXIX.5.1.1.

← teleológia III.9.1.

← analógiák I.3.1.; V.7.3.
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15. ábra. Homológ szervek Konrad Lorenz könyvébõl:
Gerincesek mellsõ végtagjai
humerus: felkarcsont (fekete), radius: orsócsont, ulna: singcsont,
carpus: kéztõcsontok, metacarpus: kézközépcsontok (fekete), phalan-
ges: ujjpercek, 1: jura kori repülõ õshüllõ, 2: denevér, 3: cet, 4: orosz-
lánfóka, 5: vakond, 6: kutya, 7: medve, 8: elefánt, 9: ember



A hasonlóságot nemcsak a kifejlett állatban, hanem embrióikban is
megláthatjuk. Karl Baer, aki a gerinces embriókat elsõként vetette
össze, felismerését nem evolúciós módon értelmezte, és késõbb sem fo-
gadta el Darwin magyarázatát, aki így írt: „A magzatokat tehát úgy te-
kinthetjük, mint ugyanazon nagy osztály valamennyi tagjai õsének fenn-
maradt és elmosódott képét.” (A fajok eredete) Darwin óvatos megfogal-
mazását lelkes német követõje, Ernst Haeckel öntötte egyszerû
formába. „Biogenetikai alaptörvénye” szerint az egyedfejlõdés nem
más, mint a törzsfejlõdés (evolúció) fontosabb lépéseinek kezdemé-
nyek formájában való megismétlése. Eszerint például az emberi emb-
rión is megjelenõ kopoltyúív-kezdemény arra utal, hogy õseink valami-
kor kopoltyúval lélegeztek.

Maga Baer megmaradt fölismerésének platóni–goethei értelmezésénél:
eszerint az embrionális hasonlóság oka nem a közös leszármazás, hanem
az alapvetõen azonos tervrajz, mely az egyedfejlõdés kezdõ lépéseit meg-
szabja.
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16. ábra.
a) Analóg szervek (a rajz nem
méretarányos)
A víziló, a krokodil és a béka nem közeli ro-
konok, orrnyílásuk, szemük és koponyájuk
felépítése a hasonló életmód miatt mégis
sok közös vonást mutat.
b) A bojtosúszójú hal végtagjának
fölépítése kövületben (London, Termé-
szettudományi Múzeum)

← õsképek (Goethe) XXVII.1.1.1.

← Baer embriológiai megfigyelései XXIV.5.1.1.

17. ábra. Ernst Haeckel (1834–1919) német
természetbúvár (jobbra) társával egy kutatóexpedíción
Lanzarote szigetén (1866)
A Potsdamban született Haeckel Berlinben orvostudományt ta-
nult a kor nagy tudósától, Johannes Müllertõl, ám a tudomány-
nál sokáig jobban vonzotta a mûvészet, a tájképfestészet. A fiatal
Haeckel részt vett a Challenger kutatóhajó expedícióján
(1872–76), ahol számtalan új, fõként gerinctelen állatfajt írt le.
Kutatóútjain sok különleges tájat bejárt (Izland, Algéria, Korzika,
Közel-Kelet, Ceylon, Szumátra). Nevét az élõvilág formai sokféle-
ségérõl szóló, csodálatosan illusztrált albuma (Die Kunstformen
der Natur – A természet mûvészi formái, 1899) tette ismertté.
Darwin mûvének olvasása után (1860) a mester követõje lett. Be-
vezette az élõvilág feltételezett leszármazását ábrázoló törzsfát
(Az ember fejlõdéstörténete, 1874), „biogenetikai alaptörvényé-
vel” kapcsolatot keresett az embriológia és az evolúciókutatás kö-
zött (A gastrea-elmélet, 1874), Általános morfológia (1866) címû
könyvében pedig az ökológia tudományának lett „keresztapja”.
Haeckel filozófusként a kor sajátos félvallásos materialista-pan-
teista irányzatának, a monizmusnak volt harcos híve. Errõl szó-
ló, korában népszerû könyveit (Az élet csodái, A Világrejtély,
1904) mára elfeledték, ám az egységben látás igénye, mely azokat
létrehozta, ma is hat. Haeckel Jénában alapított „Phyletikai Mú-
zeuma” az elsõ, evolúciókutatást bemutató intézmény (1907).
Haeckel hatásáról a teológia és biológia vitájára a XIX.1.7. fejezet-
ben olvashatunk.



2.2.5. Biokémiai és etológiai törzsfák

A biokémia lehetõvé tette, hogy meghatározzák az óriásmolekulák fölépítését,
pl. a fehérjék aminosavsorrendjét. Amennyiben ezt több fajban ugyanazzal a
típusú fehérjével elvégzik, érdekes összevetésre nyílik mód. Ha a vizsgált mo-
lekula enzim, lesz olyan része, ami nem változhat, hiszen az aktív hely épsége,
megfelelõ térszerkezete a katalizátorhatás biztosítéka. Vannak azonban olyan
molekularészletek is, melyek aminosavsorrendje többé-kevésbé közömbös
az aktív hely mûködése szempontjából. Ha ebben a szakaszban egy mutáció
megváltoztatja az aminosav-összetételt, az nem jelent hátrányt hordozójának:
a változás rögzülhet. Amennyiben a mutációs ráta (az eredeti aminosavak
kicserélõdési sebessége) állandó, úgy a megváltozott aminosavak száma ará-
nyos lesz a vizsgált két faj szétválása óta eltelt idõvel. A biokémiai hasonlóság
ennek alapján a természetes rokonság mércéje.
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18. ábra. Összehasonlító táblázat és az ennek alapján
készült biokémiai törzsfa
Ez a törzsfa a citokróm-C enzim összehasonlító elemzése alapján
készült. A citokrómok a légzési lánc tagjai, így minden aerob élõ-
lényben alapvetõ fontosságúak. A fekete négyzetek az emberi
citokróm-C-tõl eltérõ aminosavakat jelzik. A felsõ fehér vonal az
emlõsöket és a többi élõlényt választja el egymástól. A törzsfán az
elágazó ágak hossza az eltérések mértékével arányos.
A légézi lánc (terminális oxidáció) szerepérõl l. a XIII. fejezetet.

házi légy

selyemlepke

tonhal

görögteknõs

pulyka

pingvin

makákó
ember

ló

kutya

sertés

szürke bálna

üregi nyúl

óriáskenguruökörbéka
búza

élesztõgomba

Neurospora
crassa

← aminosavsorrend XII.8.3.3.

← enzimmûködés XII.8.3.6.

← mutációs ráta XXIII.3.3.2.

→ semleges evolúció XXVII.3.3.2.

← összehasonlító genomika XXIII.4.3.

← a logika és az élõlények rendszerezése
III.11.3.4.

→ szelekció XXVII.3.2.1.



Megbízhatóbb összevetést tesz lehetõvé a különbözõ fajok DNS-moleku-
láinak összehasonlítása. Az ebben szereplõ nem kódoló részletekre ugyan-
is a föltevések szerint egyáltalán nem hat szelekció. A vizsgálatok azt iga-
zolták, hogy a biokémiai törzsfák néha nagyjából egybeesnek a hagyomá-
nyos módon szerkesztettekkel, néha azonban a két módszer gyökeresen
eltérõ eredményt ad.

A biokémiai elemzések megbízhatóságát csökkenti, hogy nem tudhat-
juk: az aminosavak a múltban is hasonló sebességgel cserélõdtek-e más
aminosavakra, mint ma. Az sem biztos, hogy e cserék teljesen közömbö-
sek. Ha valami rejtett elõnyt vagy hátrányt hordoznak, hamis eredményt
kapunk.

A modern biokémiai evolúciókutatás elõszeretettel használja fel a
mitokondrium genetikai anyagát. Ezeket a géneket az állatok és az ember
mindig a petesejttõl kapja, ezért a különbségek az anyai ágon öröklõdnek. Mi-
vel a mitokondriális (mt) DNS gyakorlatilag nem rekombinálódik, és mutációs
rátája igen magas, érzékeny jelzõje a változásoknak. Egy szakasza (az úgyneve-
zett D-hurok) nem kódol fehérjét, ezért föltételezhetõ, hogy az itt bekövetkezõ
mutációk nem befolyásolják hordozóik életképességét. Elõnyös az is, hogy a
mitokondriumok nagy számban fordulnak elõ az élõlények sejtjeiben, így gene-
tikai anyaguk egy része a szervezet pusztulása után is megmaradhat a csontok
belsejében. Az ilyen, úgynevezett archaikus (õsi) DNS-mintákat csontmaradvá-
nyokból nyerik, DNS-sokszorozó eljárás segítségével gyarapítják, majd elem-
zik. (E módszer a PCR, polymerase chain reaction, polimeráz láncreakció,
kidolgozásáért Banks Mullis amerikai kutató 1993-ban kapott kémiai No-
bel-díjat.) Kellõ számú jelenkori és archaikus minta összehasonlításával fölraj-
zolható a vizsgált csoport múltja az anyai ágon. Az emberi õstörténet-kutatás-
ban ilyen elemzés eredménye a „mitokondriális Éva”, a mai emberiség „õs-
anyja”, aki petesejtjeiben az összes ma élõ ember mitokondriumainak közös
õsét hordozta nagyjából 150 000 évvel ezelõtt. (Ez nem azt jelenti, hogy más nõ
nem élt abban az idõben, de csak „Éva” mitokondriumai maradtak fenn. A töb-
bi eltûnt, például azért, mert az adott anyai vonalon nem születtek leány utó-
dok, így a lánc megszakadt.)
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← összehasonlító genomika XXIII.4.3.

← a logika és az élõlények rendszerezése
III.11.3.4.

→ szelekció XXVII.3.2.1.

MITOKONDRIÁLIS GENOM

→ endoszimbionta-elmélet XXIX.2.2.2.

← nem kódoló DNS XXIII.3.4.3.

← összehasonlító genomika XXIII.4.3.

PCR

„MITOKONDRIÁLIS ÉVA”

Míg a mitokondriális DNS a nõi, az Y-kromoszóma DNS-ének vizsgálata a férfiágon történõ leszármazást mutatja be (hiszen ezt a kromo-
szómát mindig férfiak adják át fiaiknak). Az Y-kromoszóma és a mitokondrium adataiból nyert törzsfák nem mindig esnek egybe, és a kü-
lönbség néha értelmezhetõ is. Izland lakóinak Y-kromoszómái például a skandináv, mitokondriális DNS-ei viszont a Brit-szigetek mintáihoz
hasonlítanak. Föltehetõ, hogy az Izlandot benépesítõ skandináv viking férfiak a Brit-szigetekrõl szereztek maguknak feleséget.

a genetikai különbség mértéke

múlt

jelen

EurópaAfrikaAmerikaÁzsia

É19. ábra. A „mitokondriális Éva”
megtalálásának szemléltetése
(Raskó I. nyomán)
A rajz a leszármazás elvi vázlatát mutatja be.
A körök a mitokondrium DNS-ét, illetve az
azt hordozó nõket jelentik. „Évát” a rajzon az
É betû jelöli. A sötét körrel jelölt nõknek nin-
csenek ma élõ leszármazottaik.
A genetikai óra beállítása úgy történik, hogy
a csontok korát, melybõl az õsi mito-
kondriális DNS-darabok elõkerültek, más
módszerrel (pl. radiokarbon) is meghatá-
rozzák. Így kiderül, hogy átlagosan minden
tízezredik évben rögzül egy-egy új mutáció a
mitokondriumok genetikai anyagában.



Konrad Lorenz hívta föl a figyelmet arra, hogy a viselkedés éppoly ponto-
san jellemzi a fajt, mint anatómiája vagy biokémiai felépítése. Egy öröklött
mozgásminta (pl. udvarlás) elemeinek sorrendje éppúgy öröklõdik, mint
fehérjéinek aminosavsorrendje. Lehetséges tehát öröklött viselkedésmin-
tákon alapuló rendszert is készíteni, ahogy azt Lorenz tette a récefélék ud-
varlását vizsgálva. A módszer azonos a biokémiáéval: egy kiválasztott faj-
hoz viszonyítva a különbségek száma az evolúciós távolsággal arányos. Ér-
vényességének feltételei is hasonlóak: a törzsfa készítése során fel kell
tételeznünk, hogy az udvarlás mozdulatai szabadon és függetlenül változ-
hatnak vagy kombinálódhatnak, és hordozóik számára e változások nem
jelentettek sem elõnyt, sem hátrányt.

2.3. A darwinizmus utóélete

2.3.1. Félreértések és visszaélések

A biológia elméletei közül Darwiné gyakorolta a legnagyobb hatást más tu-
dományterületekre, de a hétköznapok gondolkodására, sõt a politikára is.
Ez utóbbi hatások többnyire a darwinizmus félreértésén vagy szándékos
eltorzításán alapultak.

A darwinizmus nevében elkövetett visszaélések közül legkártéko-
nyabb a „szociáldarwinizmus” volt. E tan Darwin gondolatainak kriti-
kátlan alkalmazása az emberi társadalomra. A szociáldarwinisták a tár-
sadalmi egyenlõtlenségeket biológiai okokkal magyarázták, például a
vezetõ réteg tagjainak magas intelligenciájával, öröklötten jó szervezõ-
képességével. Szükségszerû tehát, hogy õk a „legalkalmasabbak” az
uralkodásra. Ez az irányzat – összekapcsolódva az eugenikai mozga-
lommal – végül rasszizmushoz vezetett. Eszerint az emberfajták
(rasszok) közti genetikai különbségek egyben értékkülönbségeket is je-
lentenének, a „felsõbbrendû” rassznak („fajnak”) pedig joga és köteles-
sége lenne az uralkodás.

A darwinizmus szerint azonban a biológiai alkalmasság (fitness) mérté-
ke az utódok száma, amely ez esetben nyilván nem mérvadó, sõt talán el-
lentétes eredményre vezetne. Az ember azonban nemcsak biológiai, hanem
társadalmilag (szellemileg, etikailag, vallásilag) elkötelezett lény is. A fajun-
kon belüli kétségtelen genetikai különbségekbõl nem következik értékkü-
lönbség: e kettõ keverése biológiai és etikai szempontból is súlyos hiba.

A darwinizmust – Lamarck szemléletével vegyítve – a Szovjetunió sztáli-
ni idõszakában sem tudományos elméletként, hanem ideológiaként kezel-
ték (Liszenko-korszak). E kor politikusai úgy képzelték, hogy az evolúció
elmélete a fajok korlátlan és tetszésük szerinti átalakíthatóságát hirdeti.
Sztálin a genetikát „burzsoá áltudománynak” tekintette, a korábban kima-
gasló színvonalú szovjet genetikát egy idõre szinte megszüntette. Pedig ép-
pen a genetika hívhatta volna fel a figyelmet arra, hogy a darwini tanban az
evolúció csak a ténylegesen megjelenõ és öröklõdõ variációk között válo-
gathat.

2.3.2. A darwinizmus hiányosságai

Darwin eredeti elméletének súlyos hiányossága volt genetikai megalapo-
zatlansága. Mendel és Weismann eredményei nélkül sem az nem lehetett
világos, hogy mi az oka az eleve meglévõ változatosságnak, sem az, hogy a
szelekció áldásos eredménye miképp adódik át generációról generációra.
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← öröklött mozgáskombináció XVI.4.2.1.

← marxizmus XIX.1.5.

← mémek terjedése XIX.1.6.

SZOCIÁLDARWINIZMUS

← eugenika XXIII.4.1.

← Jung a rasszok gondolkodásáról
XVII.2.4.3.

→ a Föld benépesítését befolyásoló
tényezõk XXIX.5.1.

AZ IDEOLÓGIA SZOLGÁLATÁBAN

→ Feyerabend a tudományok
önállóságáról XXIX.3.5.



(Darwin – talán Lamarck hatására – még maga is lehetségesnek tartotta a
szerzett tulajdonságok átöröklését.) Ugyancsak a genetikai háttér hiánya
miatt nem tudott megbirkózni a darwinizmus az alapproblémával: a fa-
jok keletkezésével sem. Nem volt ugyanis világos, hogy az apró változások
miért és mely ponton válnak minõségi különbséggé: mi okozza a fajok el-
különülését.

A darwinizmus 1900 után szembekerült a fejlõdõ genetikával. A gene-
tikusok – laboratóriumi körülmények között – nem észleltek evolúciót,
tapasztalták viszont az öröklõdés szabályainak állandóságát. Az evolú-
cióbiológusok viszont arra hivatkoztak, hogy a természet nem azonos a
laboratóriummal. A látszólagos ellentét feloldását a két szemléletmód
szintézise: az evolúciógenetika kísérelte meg.

Darwin elmélete szerint az evolúció a populáció alkalmasságát növeli.
Ennek módja az, hogy a populáció különbözõ típusú egyedei közül a ter-
mészetes kiválogatódás a legalkalmasabbaknak biztosítja a legnagyobb
szaporodási sikert. Az evolúció az adaptációk sorozataként vezet az új
fajok kialakulásához.

Az õslénytani leletek az evolúció tényét bizonyítják, egyenletes sebes-
ségét azonban nem (pontozott evolúció). Az állattenyésztés és növényter-
mesztés fõként célirányos mesterséges szelekció révén hozza létre az
új fajokat és fajtákat (hasonlóság a természetes szelekció szerepével). Az
összehasonlító embriológia az egyedfejlõdés és a törzsfejlõdés kapcsola-
tának feltételezésével magyarázza az embriók hasonló fejlõdési útját
(Haeckel: biogenetikai alaptörvény). Az összehasonlító anatómia az elté-
rõ formájú szervek homológ felépítését széttartó, a különbözõ alap-
felépítésû szervek hasonlóságát (analógia) pedig összetartó fejlõdés
eredményeként értékeli.

Az összehasonlító biokémia és etológia a biokémiai és viselkedés-
beli rokonság fokát számszerûen méri és evolúciós távolságként értel-
mezi (feltétel: egyenletes mutációs ráta, semleges hatású mutációk).

A darwinizmus tudományos elméletének fõ hiányossága a genetikai
megalapozatlanság volt. A darwinizmust eltorzító ideológiai áramlatok:
a szociáldarwinizmus (rasszizmus, fajelmélet) és a sztálinista „li-
szenkoizmus”. Mindkettõ jogosulatlan módon és érvényességi terüle-
tén kívül alkalmazta Darwin tanait.
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20. ábra. Darwin háza Downban (ma
London külvárosa)
Az idõs Darwin betegsége miatt már alig
mozdult ki otthonából. Háza így is a megújuló
európai gondolkodás egyik szellemi köz-
pontja maradt. Gondoskodtak errõl barátai
– például a „Darwin bulldogjának” is neve-
zett Thomas Henry Huxley (1825–1895), de
ellenfelei is.

Kérdések, problémák

1. Az alkalmazkodás (adaptáció) Lamarck és Darwin elméletében is központi jelentõségû fogalom. Mi a különb-
ség kettejük elképzelése között?

2. A homológiák a rendszerezés szempontjából fontos hasonlóságok. Miért nem alkalmasak ugyanerre az ana-
lóg szervek? Mit bizonyítanak a felismert analógiák?

3. A „törzsfa” kifejezést a valódi fák alakja miatt vezette be Haeckel. Figyelembe véve a pontozott evolúció tényét,
mi az, amiben a valódi fa és a törzsfa mai tudásunk szerint kirajzolódó alakja eltér egymástól?

Summa
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4. A mesterséges kiválasztás bizonyos emberi szempontok, igények alapján történik. Mi lehetett a tenyésztõk
célja az alábbi fajták nemesítésekor: postagalamb, tacskó, otelló szõlõ, erdélyi kopó, muraközi ló, naprafor-
gófajták?

5. A mellsõ lábakkal való repülés képessége egymástól függetlenül a kihalt õshüllõk (Pterosaurusok), a madarak
és a denevérek körében is kialakult. Miért sorolják ezeket az állatokat mégis három külön csoportba (hüllõk,
madarak, emlõsök)?

6. A mesterséges rendszerekben a felosztás alapja önkényes. Így van-e ez a fejlõdéstörténeti rendszerben is?
Egyenértékûnek, azonos fontosságúnak látja-e a fejlõdéstörténeti rendszer alkotója az élõlények összes tulaj-
donságát? Ha nem, melyeket tekint ebbõl a szempontból lényegesnek?

7. Tegyük fel, hogy a mutációs ráta a múlt egy bizonyos idõszakában sokkal magasabb volt a mainál (például a
fokozott napfolttevékenység miatt). Milyen hibát okoz ez, ha a kutatók biokémiai törzsfát szerkesztenek az
aminosavsorrend-különbségek alapján?

8. Tegyük fel, hogy két anatómiailag nagyon hasonló faj – A és B – fehérjéit összehasonlítva azt kapják, hogy
aminosavsorrendjük meglehetõsen eltérõ, míg egy harmadik faj – C – külsõ tulajdonságaiban erõsen eltér
A-tól is és B-tõl is, biokémiai szempontból viszont sokkal jobban hasonlít A-hoz, mint B-hez. Eldönthetõ-e en-
nek ismeretében, hogy melyik faj melyik másikkal közelebbi rokon? Hogyan alakulhatott ki egy ilyen helyzet?
Ellenõrizhetõ-e valami módon sejtésünk?

9. Az ember és a csimpánz fehérjéit összehasonlítva azt kapták, hogy legtöbb fehérjénk aminosavsorrendje csak
1%-ban tér el a csimpánzokétól, biokémiai szempontból tehát 99%-ban azonosak vagyunk. Mire következtet-
hetünk ebbõl?

10. Mi az alapvetõ különbség a darwini „fitness” (biológiai alkalmasság) és az emberi élet értéke között?

11. A sztálini Szovjetunió „tudományos” ideológiája elítélte a genetikát, támogatta viszont a behaviorista etológiát
és az evolúció (lamarcki színezetû) tanítását. Mi a kapcsolat e három között? Hogyan függ össze az adott törté-
nelmi helyzettel?

12. Darwin útinaplójának a Galápagos-szigetekrõl szóló részében különös figyelmet szentel a szigeten élõ benn-
szülött fajoknak, ezek Dél-Amerika fajaihoz való hasonlóságának, valamint a kontinens és az egyes szigetek
távolságának, sõt a tenger áramlási viszonyainak is. Milyen gondolat, sejtés húzodott meg e tények egymás
mellés sorolásában?

13. Darwin elméletének egyik fontos fogalmát, a szelekciót fordíthatjuk kiválasztásnak, kiválogatásnak és
kiválogatódásnak is. Miben különbözik a három magyar szó értelme? Melyik adhatja vissza legpontosabban
Darwin gondolatát?

14. Malthus nézetei (XXVI.3.1.2. fejezet) valószínûleg hatottak Darwinra, ám gondolataik közt fontos különbsé-
gek is vannak. Melyek a legfontosabb eltérések?

15. A „fitness” szót „egészség, erõnlét” értelemben gyakran használják a mai köznyelvben is. Mi a fõ különbség
e szóhasználat és Darwin értelmezése között?

16. Az ókori görög és latin ásatások során elõkerült mamut- és más õslénycsontokat mitikus hõsök maradványai-
nak tartották, belõlük látványos gyûjteményeket állítottak össze. Tekinthetõk-e az ókor „régészei” a mai õs-
lénytan megalapozóinak?

17. A „mitokondriális Éva” kifejezést a bibliai Éva õsanya ihlette. Mi a fõ különbség az emberiség eredetének e két
leírása között?



3. Az evolúció genetikája

3.1. Az ideális populáció

3.1.1. A Hardy–Weinberg-modell

„Az evolúció: populációk genetikai átalakulása” – szól Sewall Wright velõs
meghatározása (1931), mely egyben egy új tudományág, a populációgeneti-
ka kutatási programját is megalapozta. A klasszikus genetikát alapító
Gregor Johann Mendel is populációkat vizsgált, de õ olyan kísérleti helyze-
tet teremtett, amelyben ismert vagy könnyen megismerhetõ volt az egyes
egyedek genotípusa. Ezt úgy érte el, hogy gondosan megválogatott, genetikai-
lag egységes szülõi populációból indult ki, és mindvégig tudta, hogy mely
egyedet mely másik virágporával termékenyít meg. E pontokon tehát kizár-
ta a véletlent. A természetes helyzet azonban nem ilyen. A virágos réten vé-
gigsöprõ szél vagy a csapongó lepkék nemigen válogatnak: azonos eséllyel
juttatnak bármilyen pollent bármely bibére (pánmixis). A Mendel-szabályok
nyilván ekkor is érvényben maradnak, Mendel módszere azonban nem al-
kalmas az itt lejátszódó folyamatok jellemzésére.

A megoldást egy jól kezelhetõ mate-
matikai modell formájában G. Harold
Hardy matematikus és Wilhelm
Weinberg biológus kínálták. Okosko-

dásuk lényege a legegyszerûbb esetben – 1 gén 2 allélja esetén – a követke-
zõ. Az egyedek genotípusait külön-külön nem ismerjük, de tudjuk azt,
hogy az egyes alléloknak valamilyen p és q gyakorisága van, s mivel nincs
más allél: p + q = 1. Kétallélos esetben jelöljük „A” gyakoriságát p-vel,
„a”-ét q-val. A Punnett-táblát felrajzolva ennek alapján megadható az egyes
genotípusok gyakorisága is.

Azaz a gyakoriságok így aránylanak egymáshoz:

AA : Aa : aa = p2 : 2pq : q2.

Az összefüggés tetszés szerinti számú allélra is általánosítható (p + q
+ ... + z)2 alakban, ahol a zárójelben szereplõ betûk az egyes allélok gya-
koriságai. Hardy és Weinberg bebizonyították, hogy néhány feltétel tel-
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21. ábra. A mendeli populáció (balra)
minden tagjának ismert vagy könnyen
megismerhetõ a genotípusa
A génátadás (beporzás) tervszerû, ellenõr-
zött (nyilak). Egy virágos réten (jobbra) a gé-
nek elõfordulásának csak a valószínûsége
adható meg. A beporzás véletlenszerû (pon-
tozott vonalak).

gyakoriság

allél

p

A

q

a

p

A

p2

AA

pq

Aa

q

a

pq

Aa

q2

aa

POPULÁCIÓGENETIKA

← Mendel módszere XXIII.1.2.1.

← Festetics eljárása XXIII.1.1.

22. ábra. Godfrey Harold Hardy
(1877–1947) angol matematikus
1896-tól a Cambridge-i Szentháromság Kollé-
gium matematikaprofesszora. E nagy tekinté-
lyû matematikus ironikus módon egy olyan le-
vezetésrõl lett híres, amelyet – az anekdota sze-
rint – egy krikettmérkõzés szünetében egy
szalvétán írt le. Bár bizonyítása matematikai
szempontból nem mondható izgalmasnak,
biológiai jelentése annál gazdagabb: ezen ala-
pul a populációgenetika tudománya.



jesülése esetén az allélgyakoriságok egy populáción belül állandók
maradnak, és a fenti matematikai arányt követik. Azt a populációt,
melyre érvényes ez az összefüggés, ideális populációnak nevezik.

3.1.2. Az ideális populáció feltételei

A Hardy–Weinberg-féle ideális populáció feltételei:
a) Ne legyen szelekció (az egyes allélok azonos szaporodási sikert ad-

janak hordozóiknak).
b) Ne legyenek mutációk.
c) A hím- és nõi ivarsejtek találkozási esélye az egész populációban

azonos legyen (pánmixis).
d) Legyen zárt a populáció (ne legyen ki- és bevándorlás).
e) Legyen a populáció létszáma nagyon nagy (elvben végtelen).
E feltételeknek természetesen egyetlen populáció sem tud megfelelni.

Ideális populáció éppúgy nincs, mint ideális gáz vagy ideális test. Mégis ez a
megfelelõ kiindulási alap. Ideális populációban ugyanis a genetikai válto-
zás nulla, így evolúció sincs. Ha azonban lépésrõl lépésre megszüntetjük a
Hardy–Weinberg-feltételeket (vagyis modellünket a valósághoz közelítjük),
akkor az egyensúly is megszûnik, a géngyakoriságok változni kezdenek. Ily
módon az elemi evolúciós folyamatok matematikailag is kezelhetõ és a
mendeli genetikával is összhangban álló modelljét kapjuk.

3.1.3. Gyakoriságszámítások ideális populációban

Némely populáció jól közelít az ideálishoz, így a Hardy–Weinberg-összefüg-
gés segítségével megfelelõ pontosságú becsléseket tehetünk bennük az
allélok vagy fenotípusok gyakoriságáról. Más esetben pedig a tényleges gya-
koriságok ismeretében számolással dönthetjük el, hogy az eloszlás megfe-
lel-e az ideális populációban várhatónak.
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1. példa
Egy ideális csodatölcsér-populációban a fehér virágok aránya 40%. Hány százalék a rózsaszínû és a piros virágok aránya a populációban?
Megoldás
• A csodatölcsér virágszíne intermedier módon öröklõdik, és kétallélos. Jelöljük az allélokat a1-gyel (piros) és a2-vel (fehér), gyakoriságukat p-vel és

q-val!
• A %-adatokat minden esetben át kell váltanunk gyakoriságértékekre. Így 40% = 0,4.
• A 0,4-es valószínûség a homozigóta fehér a2a2 fenotípusra vonatkozik. Ennek gyakorisága a Hardy–Weinberg-összefüggés szerint q2. Ezért q2 = 0,4;

q = 0,6324.
• Mivel a jelleg kétallélos, p + q = 1. q ismert, p = 1– 0,6324 = 0,3675.
• A piros virágú fenotípus gyakorisága p2 = 0,36752 = 0,1351.
• A rózsaszín virágok gyakorisága 2pq = 2 (0,3675 · 0,6324) = 0,4648.
• Ellenõrzés: A három fenotípus gyakoriságértékét összeadva (a kerekítések miatti pontatlanságot figyelembe véve) megkapjuk a teljes valószínûsé-

get, 1-et.
• A három fenotípus %-os gyakorisága tehát: 40% fehér, 13,51% piros, 46,48% rózsaszínû.

2. példa
Egy afrikai népességben a sarlósejtes vérszegénység enyhe formájában szenvedõk aránya eléri a 60%-ot. Az egészségesek és a súlyos bete-
gek a populáció 20–20%-át alkotják. Ideális-e ez a populáció?
Megoldás
• A Hardy–Weinberg-formula szerint a súlyos betegek aránya q2 = 0,2, így a q = 0,4472.
• p = 1 – q = 0,5527.
• Ha a populáció ideális lenne, az enyhén beteg heterozigóták aránya 2pq = 0,4943 lenne. A valóságos gyakoriság ennél jóval magasabb, ami például

arra utalhat, hogy a heterozigóták elõnyben vannak mindkét homozigóta genotípussal szemben (valójában ez a helyzet, lásd még a 3.2. fejezet
5. példáját!)

→ a szelekció hatása XXVII.3.2.1.

← mutációk XXIII.3.3.

→ ki- és bevándorlás XXVII.3.2.3.

→ genetikai sodródás XXVIII.3.2.4.

← ideális gázok IX.4.1.



3.2. Az egyensúly megbomlása

3.2.1. A szelekció és típusai

Ha az egyes allélok hatása a fenotípusban is megnyilvánul, és a különbözõ
fenotípusú egyedek eltérõ életképességûek, úgy az õket hordozó egyedekre
szelekció fog hatni. A természetes szelekció sokféle módon hathat a popu-
lációk géngyakoriságára. A fõbb formákat a 23. ábra mutatja.

A stabilizáló szelekció minden populációban megfigyelhetõ. A szélsõsé-
geket kiküszöböli, ennek következtében általában csökkenti a genetikai
változatosságot. A hosszú ideig állandó környezetre jellemzõ.

Az irányító szelekció egy irányba mozgatja a populáció géngyakoriság-el-
oszlását. Egyenletesen, lassan egy irányba változó környezet gyakorolhat
ilyen hatást az élõlényekre (például az éghajlat szárazodása egy területen).

A szétválasztó szelekció akkor lép fel, ha egy új élõhely (például sziget)
benépesítésekor a fenotípuskészletben egyidejûleg két vagy több alkalmas
forma is rendelkezésre áll. Így például ha egy szigeten sok a fák kérgében és
törzsében élõ rovarfaj, akkor a hely lehetõvé teszi egy olyan madár megtele-
pedését, melynek csõre alkalmas ezek összeszedésére. Hamarosan azonban
elõnybe kerülnek a rövid, keskeny csõrû változatok (melyek a kéreg repedé-
seibõl az alaptípusnál nagyobb sikerrel csippentik ki a zsákmányt) és ezzel
egyidejûleg a vaskos, hosszabb csõrû változatok is (melyek harkályszerû
életmódot folytathatnak). A folyamat akár két új faj képzõdéséhez is vezet-
hetne, ha az ellentétes típusok nem párosodnának egymással. Amíg a sza-
bad párosodás lehetõsége fennáll, a típusok újra és újra keverednek egy-
mással, megszüntetve a különbségeket. Ha azonban valami akadály hosszú
ideig elválasztja a populáció két részét, úgy az õsi, kevésbé specializált faj két
új fajnak adhatja át a helyét. Ez az adaptív radiáció, magyarul „alkalmazko-
dó szétsugárzás” . Klasszikus példák e jelenségre a Galápagos-szigeteken
élõ Darwin-pintyek. Ezek az apró madarak Darwin meglátása szerint egy
közös dél-amerikai alapformára vezethetõk vissza, ugyanakkor egészen sa-
játos életmódokra specializálódtak. A fajképzõdést feltehetõen elõsegítette a
földrajzi elkülönülés.

3.2.2. Szelektív párválasztás

Az ivarsejtek véletlenszerû találkozása sok faj esetében (például szél porozta
füvek, planktonrákok) közelítõleg teljesül, gyakoribb azonban, hogy nem.
A szelektív párválasztás az ivarsejteket termelõ egyedek közt tesz különbsé-
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gyakoriság

jelleg mértéke

eredeti állapot

gyakoriság

jelleg mértéke

gyakoriság

jelleg mértéke

szelekció után

23. ábra. A szelekció alaptípusait
ábrázoló görbék (mennyiségi jellegek
esetén)
Balra: irányító, középen: stabilizáló, jobb-
oldalt: szétválasztó szelekció.
A grafikon rajzolásakor feltételeztük, hogy
nincsen mutáció, ezért a szelekció csak a
már meglévõ típusok gyakoriságát változ-
tathatja.

← a Gauze-elv hatása XXVI.1.6.1.

← a biológiai sokféleség oka XXVI.2.3.2.

→ fajképzõdés XXVII.3.3.1.

ADAPTÍV RADIÁCIÓ

← reliktumfajok XXVI.3.3.5.



get. A hímek például gyakran vetélkednek egy-egy terület s ezzel együtt a
nõstények birtoklásáért. Ez egyben a szelekció sajátos formája is, amelyet
Darwin „nemi kiválasztásnak” nevezett. Amennyiben a nõstények tetszé-
sétõl valóban függ az, hogy egy-egy hímnek hány utódja lesz, s a tetszést ki-
váltó tényezõk öröklöttek, ez az elnevezés valóban találó. Sok hím pompás
nászruhája és násztánca feltehetõleg erre vezethetõ vissza.

A nemi kiválasztás elmélete sajátos problémát vet föl. Ha a nõstények
tetszése a hímek olyan tulajdonságát jutalmazza, mely a táplálékszerzést,
rejtõzködést vagy menekülést hátráltatja, úgy a nemi szelekció a természe-
tes szelekció ellen hat. Így például a pávakakas pompás farka elõnyt jelent
hordozójának a tojók meghódításában, de hátráltatja a fák lombjai közti
mozgást. A rövidebb farkú kakasok sikeresebbek a menekülésben, így na-
gyobb arányban maradhatnak fenn, ám a tojók közönye miatt ezen elõnyös
tulajdonságukat csak kis számban örökíthetik át utódaikra. A két hatás
egy ponton kiegyenlíti egymást: a farok olyan hosszúságig növekedhet,
amely már fölkelti a tojók érdeklõdését, ám hordozóik életképességét még
nem csökkenti számottevõen.

3.2.3. Ki- és bevándorlás

A fajok általában több populációból állnak. Ezek néha elszigeteltek egy-
mástól, akár a szó szoros értelmében (más szigeten élnek), akár átvitt érte-
lemben (például két távoli tóban élõ mocsári csigák). Véletlenszerû ki- és
bevándorlás azonban még így is elõfordulhat (például gázlómadarak lábá-
ra tapadva utazhatnak a vízicsigák). A kivándorlás csökkentheti, a be-
vándorlás többnyire növeli a populáció genetikai változatosságát. (En-
nek oka az, hogy az idegen populáció tagjai valószínûleg kissé eltérõ gén-
készletet hordoznak.)

Sok faj populációi idõrõl idõre túlszaporodnak, és a kivándorló egye-
dek valósággal elözönlik a környezõ területeket (gradáció). Ezek a kiván-
dorló példányok ugyan nagyrészt elpusztulnak, van azonban némi esélye
annak is, hogy új területeket hódítsanak meg vagy más populációkba be-
vándorolva annak genetikai állományát gazdagítsák.

A ki- és bevándorlás nem azonos a költözõ állatok (például vándorma-
darak) évszaktól függõ mozgásával. Az évszakos vándorlás következtében
a populáció határai nem változnak meg számottevõen, hiszen az állatok
többnyire oda térnek vissza, ahonnan elindultak.

Tökéletesen elszigeteltek azok a fajok, melyek csak egyetlen populáció-
ból állnak. Az ilyen fajok azonban általában kis egyedszámúak, így géngya-
koriságuk más okból: a genetikai sodródás miatt nem állandó.

3.2.4. Genetikai sodródás

A Hardy–Weinberg-egyensúly – miként Mendel szabályai is – elvileg csak
végtelenül nagy létszámú populációra igaz, mert kis egyedszám esetén a ge-
netikai változatosság egy része óhatatlanul elvész („mintavételi hiba”). Így
például ha egy szigeten csak néhány A, B és 0 vércsoportú férfi és nõ él,
gyermekeik között be kellene állnia az egyensúlyi aránynak. Ha azonban a
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„Ha valamely állatfajnak hímjei és nõstényei egyforma módon élnek, de szerkezetre vagy díszítésre nézve eltérnek egymástól, az ily kü-
lönbségeket fõleg a nemi kiválasztás hozta létre. Egyes hímek ugyanis fegyver, védelmi eszköz vagy kecs tekintetében az egymás után követ-
kezõ nemzedéksorokon át valami csekély elõnnyel bírtak más hímek fölött, s ezt az elõnyt csupán a hím utódaikra hagyták rá.”

Darwin: A fajok eredete

24. ábra. Egymással vetélkedõ
flamingók

← az agresszió biológiai funkciója XVI.4.5.

ELSZIGETELTSÉG

→ természetvédelmi szempontok
XXIX.5.2.

← szaporodási stratégiák XXVI.3.1.3.

← aszpektusok XXVI.3.3.1.

← endemizmusok (Darwin) XXVII.2.1.

← a vércsoportok öröklõdése XXIII.1.2.5.



(kevés) megszületõ gyermek véletlenül mind A és 0 vércsoportú, akkor a B
allél a továbbiakban kiesik a variánsok közül. Erre annál nagyobb az esély,
minél kisebb a populáció. Mivel a mintavételi hibából eredõ allélkiesések
teljesen véletlenszerûek, a hatást genetikai sodródásnak (drift) nevezték el.

A sodródás kiszámíthatatlanul, véletlenszerûen, gyors ingadozások közt
csökkenti a populáció genetikai változatosságát. Hatása – az elõbb-utóbb
hozzá kapcsolódó beltenyésztéssel együtt – általában kedvezõtlen, a popu-
láció genetikai romlásához, majd kipusztulásához vezet (kihalási küszöb).
Elõfordulhat azonban az is, hogy a kis létszámú populációk váratlanul
gyors fajkeletkezés kiindulópontjaivá válnak (alapító hatás). Ennek oka
az, hogy nem érvényesülhet a nagy létszám kiegyensúlyozó hatása. Kis po-
pulációban a recesszív allélok sokkal könnyebben érvényre juthatnak (na-
gyobb a homozigóta recesszív genotípus megjelenési valószínûsége), ezért
hathat rájuk a szelekció. Ha aztán ezek az egyedek véletlenül alkalmasnak
bizonyulnak (például mert kivándorlás következtében olyan környezetbe
kerültek, ahol ez elõnyös), akkor jóval nagyobb sebességû változást hoz-
nak létre, mintha a régi környezetben, egy nagy létszámú populációban je-
lentek volna meg. A pontozott evolúció tényét, az átmeneti formák hiányát
sokan azzal magyarázzák, hogy az új fajok többsége igen kicsiny populáció-
ból, gyors sodródás útján keletkezett. A „közös õsök” nyomait eszerint
azért nem találják, mert igen kevés volt belõlük.

3.2.5. Szintézis – summa

A populációgenetika a biológiai evolúciót géngyakoriság-változásként
írja le. Az egyensúlyi állapot feltétele az ideális populáció (Hardy–Weinberg).
Az evolúció feltétele az, hogy ez az egyensúlyi helyzet megszûnjön. Az elemi
evolúciós folyamatok közül a genetikai változatosságot növelik a mutációk
és a bevándorlás, általában csökkentik a szelekció, a kivándorlás és a ge-
netikai sodródás. Az ellentétes erõk kölcsönhatása eredményezi a geneti-
kai változatosság tapasztalt mértékét.

A Hardy–Weinberg-egyenlet szükséges módosításával elõállítható olyan
matematikai modell, amely az összes hatást (mutáció, szelekció, be- és ki-
vándorlás, szelektív párosodás, sodródás) figyelembe veszi. Ezzel az elemi
evolúciós változások számszerûen is jellemezhetõk.
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26. ábra. A genetikai változatosságot növelõ és csökkentõ tényezõk a
populációgenetikai modell alapján
A vízoszlop magassága jelképezi a genetikai változatosság mértékét. A modell jól mutatja,
hogy ennek értéke akkor is változatlan maradhat, ha a populáció nem ideális. Ekkor a be-
vándorlással és mutációkkal keletkezõ génváltozatok száma megegyezik a szelekció, sod-
ródás, kivándorlás és a szelektív párválasztás következtében kiesõ változatokéval.
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25. ábra. Genetikai sodródás
modellezése egy kétallélos gén esetén
nagy létszámú populációban (balra) és
kis létszámú populációban (jobbra)
A vízszintes tengelyen a generációk száma,
a függõleges tengelyen az „A1” és az „A2” allél
gyakorisága (összesített gyakoriságuk 1).
Kiinduló helyzetben mindkét populációban
az „A1” és az „A2” allél gyakorisága egyaránt
0,5 volt. A modell szerint a kis populációból
véletlenszerû ingadozások után a 14. gene-
rációban kiesett az „A1” allél, ettõl kezdve
az A2 egyedüliként rögzült.

SODRÓDÁS

→ természetvédelmi jelentõsége XXIX.5.2.

ALAPÍTÓ HATÁS

← recesszív rendellenességek (beltenyész-
tés) XXIII.1.2.6.

→ kaotikus rendszerek viselkedése
XXX.1.3.

← pontozott egyensúly XXVII.2.2.1.



Kérdések, problémák

3.3. Fajok keletkezése

3.3.1. Az adaptív táj

A populációgenetika új megvilágításba helyezte a linnéi fajfogalmat. Ebben
a megközelítésben a biológiai faj többé nem logikai kategória, hanem in-
kább egy bonyolult folyamat pillanatnyi helyzete. Olyan populációk
összessége tekinthetõ egy fajba tartozónak, melyek között lehetséges a gén-
keveredés. E meghatározás szerint a különbözõ fajok között a génáramlás
valamilyen akadályba ütközik, a változatok folyamatos sora itt megsza-
kad. Az evolúció ebben az értelmezésben nem is fajokat, hanem fajok közti
szakadékokat hoz létre.
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1. Miért csak többnyire növeli a populáció genetikai változatosságát a bevándorlás? Mindig csökkenti-e a kiván-
dorlás?

2. Egy ideális populációban az emberek 80%-a Rh+, 20%-a Rh– vércsoportú.
a)Mekkora a „R” és a „r” allél gyakorisága?
b)Milyen gyakoriak a heterozigóta Rh+ vércsoportú emberek?
c) Ha ebben a populációban házasságot köt egy Rh– férfi és egy (ismeretlen genotípusú) Rh+ nõ, milyen

eséllyel születhet Rh– gyermekük?

3. a)Milyen következménye lenne, ha egy – minden más szempontból ideális – populációban megengednénk, hogy
mutációk lépjenek fel? Rajzoljuk fel az eredeti géngyakoriság-görbe feltételezhetõ változását!

b)Milyen következménye lenne, ha ugyanebben a populációban egy bizonyos jellegre nézve stabilizáló szelekció
hatna (minden más szempontból pedig ideális maradna)? Hogyan változna ebben az esetben a géngyakori-
ság-eloszlás?

c) Mi történne, ha ugyanebben a populációban az a) és a b) hatás egyszerre érvényesülne? Hasonlítsuk össze az
így kapott eredményt az eredeti (ideális populációra jellemzõ) géngyakoriság-eloszlással!

4. Egy feltételezett ideális állatpopulációban az albínók gyakorisága 0,01 (azaz 1%).
a)Mekkora az albinizmust okozó „a” allél gyakorisága?
b)Hány százaléka hordozó (heterozigóta) ennek a populációnak?
c) Tegyük fel, hogy a populáció mégsem ideális: az albínók ellen teljes szelekció hat. Hogyan változik az albínók

gyakorisága a 2., a 3., a 9. és a 10. generációban?

5. A malária trópusi betegség, melyet a vérben élõsködõ egysejtû lázállatka okoz és a maláriaszúnyog terjeszt csí-
péseivel. A sarlósejtes vérszegénység ugyancsak trópusi betegség (öröklésmenetét lásd a XXIII. fejezetben!).
A megfigyelések szerint a malária elkerüli a sarlósejtes vérszegénységben szenvedõ embereket, mert a lázállat-
ka nem képes megélni az õ vérükben. A fentiek alapján magyarázzuk meg azt a tényt, hogy Afrikában a malária
és a sarlósejtes vérszegénység elterjedési területe csaknem egybeesik! Milyen típusú szelekciót jelent ez a kettõs
hatás? (Lásd még a 3.1.3. fejezet második megoldott példájának elemzését!)

6. Lehet-e elõnyös egy faj fennmaradása vagy elterjedése szempontjából a genetikai sodródás? Ha igen: mikor és
miért?

7. Cuvier szerint a fajok (és nagyobb csoportok) hirtelen pusztulnak ki, és az új fajok ugyancsak hirtelen, szinte a
„semmibõl” lépnek elõ (lásd: 1.1.4. fejezet). Fogalmazzuk meg, hogy mi az, amiben a modern evolúciógenetika
eredményei megerõsítették Cuvier elméletét, és mi az, amiben mást, többet kínálnak annál!

8. Milyen kísérlettel lehet igazolni, hogy az angliai nyírfaaraszoló lepkék két típusának gyakoriságváltozása
(3.2.1. fejezet) valóban a koromlerakódás következménye volt?

← logikai kategóriák III.11.2.

A FAJ GENETIKAI FOGALMA

← GMO XXIII.4.2.



A probléma szemléltetésére vezette be Sewall Wright (1889–1988) az
adaptív táj fogalmát. Ezen a különbözõ génkombinációkat hordozó egye-
dek alkalmasságát (fitnessét) tüntetik fel. Olyan térképet kapnak így, ahol
a völgyek a kedvezõtlen, a csúcsok a kedvezõ génkombinációkat jelentik.
A fajok a csúcsokat foglalják el, vagyis a lehetséges fajok száma az alkal-
massági (adaptív) csúcsok számával azonos. Az erõs szemfog és tépõfog
nem önmagában elõnyös jelleg, hanem csak a karmos lábbal, az erõs rágó-
izmokkal, rövid bélcsatornával együtt (adaptív csúcs). Egy olyan génnel
vagy géncsoporttal való kombinációja, ami például patás lábat eredmé-
nyezne, kifejezetten káros, életképtelen változat lenne (adaptív völgy).

Az adaptív táj fogalma szemléletessé tette azt, hogy a fajok közti géncsere
mindegyik faj számára hátrányos lenne (hiszen a génkombinációkat „le-
húzná az adaptív völgybe”). Ezért a géncserét megakadályozó elkülönítõ
mechanizmusok és a fajazonosságot megmutató felismerõ mechanizmu-
sok egyaránt igen elõnyösek és jellemzõek a fajokra.

Különbözõ fajok génkeveredését leghatékonyabban a földrajzi elkülönü-
lés akadályozza meg. Ez természetesen minden más mechanizmust fölösle-
gessé tesz. Eltérhet a fajok élõhelye is, például ha az egyik csigafaj a vidék ta-
vaiban, a másik a gyep füvein él. Különbözhet a szaporodási idõszak. A ter-
mészetben például a keleti sün téli álmából egy hónappal korábban ébred,
mint (al)fajtársa, a nyugati sün. Szaporodási idõszakuk sem esik egybe, hib-
ridjeik ennek megfelelõen ritkák, noha fogságban könnyen szaporíthatók.

Az állatok fajfelismerésének hatékony eszköze a fajra jellemzõ viselke-
dés. Az etológusok pontosan leírták az egyes fajok párzást megelõzõ nász-
táncát, és megállapították, hogy ennek szigorúan rögzített szabályai van-
nak (öröklött mozgáskombinációk). Ha valamelyik egyed „elvéti”, az általá-
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27. ábra. Egy Wright-féle adaptív táj
fölülnézetben
A képen fenotípusokat ábrázoltunk: a felkar
relatív (a teljes testhosszhoz viszonyított)
hosszát és a testtömeget. Feltételezve, hogy e
mennyiségi jellegek öröklését sok gén befo-
lyásolja, a fenotípusok helyére különféle
génkombinációkat vagy allélgyakoriságokat
is írhatunk. A mélyülõ színû körök az alkal-
massági értékek (fitnessek) értékeit határoló
szintvonalak egy önkényesen választott 0 ér-
tékhez viszonyítva. A legsötétebb foltok je-
lentik az adaptív csúcsokat, ezek mellé pél-
daként ma élõ fajok nevét írtuk. A fajokra
természetesen nemcsak két, hanem sok
száz vagy ezer gén kölcsönhatása jellemzõ.
Ezeket további dimenziók segítségével lehet
figyelembe venni, ábrázolni azonban csak
hármat tudunk. Az ábra melletti szelvénysor
mutatja, hogy az evolúciós szemlélet szerint
hogyan köti össze a törzsfa a fajok közti – a
jelenben áthidalhatatlan – szakadékokat.
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Sewall Wright, a modern evolúciógenetika egyik megteremtõje ismerte föl, hogy a genetikai sodródásnak (driftnek) alapvetõ szerepe lehet a
fajkeletkezésben. A kisméretû populációk e véletlenszerû változással tudnak átjutni az új „adaptív csúcsokra”. Wright matematikai modelljében
a véletlen változások mellett figyelembe vette azt is, hogy a szelekció soha nem egyetlen génre, hanem génkombinációkra hat, hiszen a fenotípust
nagyon sok gén kölcsönhatása szabja meg. Gondolatainak szemléltetésére vezette be az „adaptív táj” fogalmát.

ADAPTÍV TÁJ

← izovonalas ábrázolások VIII.1.6.;
XXV.6.1.1.

← niche XXVI.1.5.

← korrelációk X.5.1.

← etológiai törzsfa XXVII.2.2.5.

← Lorenz megfigyelései XVI.4.3–4.



ban nem is párosodik. A „tévedések elkerülését” szolgálják a szag- és
hangjelzések is. Sok rovar nõstényei fajra jellemzõ csalogatóanyagot,
feromont választanak ki, mely a hímeket akár kilométerekrõl is odavonz-
za, más fajú hímekre viszont hatástalan.

Ha mégis létrejön a megtermékenyítés két különbözõ faj között, ez gyakran
életképtelen vagy szaporodásképtelen utódot hoz létre. Legismertebb példa
erre a ló és a szamár hibridje, az öszvér. Mivel a ló és a szamár kromoszómái
különbözõek, ezért a homológ párok találkozása a meiózis során nehézségbe
ütközik. Az öszvér szívós és „életrevaló” jószág, de terméketlen.

3.3.2. A semleges evolúció hipotézise

Darwin alapvetõ meglátása szerint az öröklött változatosság az evolúció
elõfeltétele. Egy adott környezetben ugyanakkor nem végtelenül sokféle,
hanem csak néhány génkombináció az alkalmas (az „adaptív táj hegycsú-
csai”). A variációk tehát – bár a jövõbeni változás zálogai – a jelenben gene-
tikai terhet jelentenek. Egy-egy adott környezetben mindig az – ott és ak-
kor éppen sikeres – egyedek homozigóta populációja lenne a legalkalma-
sabb. Hozzájuk képest minden heterozigóta populáció hátrányban van,
hiszen abban a heterozigóták folyamatosan újratermelik a kevésbé alkal-
mas egyedeket. Ezért sokan úgy vélték, hogy a természetes populációk a
legtöbb jellegre nézve homozigóták, s a szelekció csak a hébe-hóba megje-
lenõ mutánsok közül válogat. A biokémiai vizsgálómódszerek cáfolták ezt
az elképzelést. Az enzimfehérjék kémiai analízise azt mutatta, hogy a leg-
több élõlény nagyon sok jellegre nézve heterozigóta. A probléma megoldá-
saként japán kutatók (Matoo Kimura és Masatosi Nei) javasolták a semle-
ges (neutrális) evolúció hipotézisét. Eszerint a génváltozatok legnagyobb
része semleges (neutrális) hatású, azaz nem befolyásolja az egyedek szapo-
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28. ábra
a) Mai elefánt és feltételezett õsének rekonstrukciója (London, Természettudományi Múzeum)

Darwin elképzelése szerint átmeneti alakok folyamatos sora kötötte össze a jelenben élõ fajokat elõdeikkel.
b) A fosszíliák között a valóságban gyakran szakadék tátong, amint azt a mai tevék és legközelebbi kihalt rokonaik maradványait bemutató
diagram szemlélteti.

a) b)

← a meiózis lépései XXIII.2.4.1.

← Darwin elmélete XXVII.2.1.

GENETIKAI TEHER

← homo- és heterozigóták XXIII.1.2.2.

→ önszervezõdés (Kauffman) XXVII. 5.3.1.



rodási sikerét. A semleges evolúció elmélete szerint a szelekciónak sokkal
kisebb szerepe van az evolúcióban, mint azt Darwin gondolta. A hatóerõ
(így a fajkeletkezés hatóereje is) inkább a véletlen sodródás. Kimuráék
„adaptív tája” tehát lankás, szinte síkvidék néhány szakadékkal. Mert a
durva hibákat a szelekció ebben a modellben is eltünteti, s ezáltal megsza-
kítja a fajok közti átmeneteket.

A semleges evolúció modellje is számol a környezet megváltozásának le-
hetõségével. Ilyenkor azonban elõfordulhat, hogy az új környezetben a ko-
rábban semleges tulajdonságok közül némelyek hirtelen elõnyössé vagy
hátrányossá válnak, s így alkalom nyílik a „klasszikus” – szelekción ala-
puló – evolúciós változásokra is.

A semleges evolúció modelljét sok hétköznapi tapasztalat teszi hihetõvé.
Így például az emberi faj számos jellemzõje nagy változatosságot mutat (pl.
a szem, a haj és bõr színe, a vércsoportok). Ezek a változatok azonban –
bár létrejöttükkor lehetett funkciójuk – ma már általában nem jelentenek
sem elõnyt, sem hátrányt. Biokémiai bizonyíték, hogy különbözõ fajok
DNS-eit összehasonlítva, a fontos fehérjéket kódoló szakaszok sokkal job-
ban hasonlítanak egymásra, mint a nem kódoló részek. Ez utóbbiban a
mutációk vélhetõen semleges hatásúak, így bennük hamarabb jöhet létre a
nagyobb változatosság.

3.3.3. Irányulás vagy sodródás?

Az „adaptív táj” szemléletessé tette az evolúcióelmélet régi problémáját: a
(hiányzó) átmeneti alakok kérdését. Ezek a feltételezett formák kedvezõt-
lenebb tulajdonságúak, mint a (jelenlegi) fajok. Ma ilyenek nincsenek, ám a
múltban létezniük kellett, hiszen az evolúciós szemlélet szerint ezek a for-
mák a mai fajok közös õsei. Kérdés, miképpen juthat át egy populáció az
„adaptív völgyön át” valamely szomszédos csúcsra? Lehetséges, hogy a sza-
kadék nem mély (semleges evolúció), ebben az esetben viszont a csúcs sem
magas, így a probléma elveszti érdekességét. Más lehetõséget kínál, ha kis
populációkat föltételezünk. Ekkor a genetikai sodródás miatt gyors, ki-
számíthatatlan változások indulnak meg, esetleg éppen egy adaptív völgy
irányába. Ez ugyan az esetek nagy részében a populáció pusztulásához ve-
zet, néha azonban átlendítheti azt egy új adaptív csúcs felé. Más lehetõség,
hogy az adaptív csúcsok helyzete változik: a táj „hullámzik”. Ha például
egy korábban egységes populációra szétválasztó szelekció hat, az két új tu-
lajdonságú populációra hasadhat szét, miközben mindvégig az adaptív
csúcsok közelében maradt. A modern számítógépes szimulációk azt iga-
zolták, hogy a folyamatok sebességét befolyásolja az adaptív táj alakja is:
meredek hegyekkel és völgyekkel tagolt „vidéken” gyorsul a változások üte-
me. E három hatás egyszerre is érvényesülhet.

Vitatott kérdés, hogy magyarázható-e ezen a módon a tulajdonságok
együtteseinek összehangolt változása. A szelekció nem önmagában egy-egy
tulajdonságra hat, hanem mindig sok száz tulajdonság összehangolt együt-
tesére: az egész szervezetre. Ezt a régi problémát új módon világította meg
Michael Behe amerikai biokémikus. Behe úgy érvel, hogy a sejt számos alko-
tójáról – például a csillóról – derült ki: szerkezete rendkívül bonyolult. Ha
képzeletben bármit elveszünk belõle vagy egyszerûsítünk rajta: teljesen mû-
ködésképtelenné válik. Az ilyen szerkezetekre Behe kifejezésével tovább
nem csökkenthetõ összetettség (irreducible complexity) jellemzõ. Aligha
jöhettek létre tehát véletlenszerû kis lépések sorozatával. Elõfordulhat
ugyan, hogy valamely komplex szerv mûködést vált (például a halak úszóhó-
lyagjából légzõszerv lesz), ám ezzel még nem adtunk magyarázatot a szerv
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← biokémiai törzsfák XXVII.2.2.5.

← Cuvier válasza XXVII.1.1.2.

UTAK AZ ADAPTÍV CSÚCSRA

← sodródás XXVII.3.2.4.

← szelekciótípusok XXVII.3.2.1.

ÖSSZEHANGOLTSÁG

← összhang és arányok (Püthagorasz)
III.3–4.

← korrelációk X.5.1.

← Paley érvelése XXVII.1.1.3.

← sejtalkotók szervezete XIII.4.2–3.



elsõ megjelenésére. A kérdésre ma nincs általánosan elfogadott válasz. Maga
Behe egy tervezõ értelem jelét és bizonyítékát látja az összetett biológiai
rendszerekben, ezzel a teleologikus (célszerûségi) szempont tudományos
érvényessége mellett érvel. A nevéhez köthetõ irányzat, az intelligens terve-
zés (intelligent design, ID) sokféle nézet gyûjtõneve. Képviselõi szerint sok-
féle fizikai és biológiai rendszer tudományos elemzése azt bizonyítja, hogy
intelligens, céltudatos tervezés nyomán jöttek létre, nem pedig véletlenül,
irányítatlan természeti folyamatok révén. Többen – így Behe is – úgy gondol-
ják, hogy teremtés és evolúció, tervezettség és okság ugyanazt a folyamatot
magyarázzák, csak más nézõpontból. Az ellentétesnek tûnõ szemléletmó-
dok eszerint nem kizárják, hanem kiegészítik egymást.

Az evolúcióbiológusok egy része fenntartja annak lehetõségét, hogy kis,
önmagukban is adaptív lépések sorozata összeadódhat, és így mégiscsak
elvezethet a tapasztalt rendezettséghez. Az így érvelõk szerint az élõlény
szervezete nem egészében szervezett, hanem többé-kevésbé szabadon
kombinálódó egységekbõl (modulokból) áll. Ezek kapcsolódási rendjét
nem valamely tervezõ értelem, hanem részben a történeti véletlen szabja
meg. Mások valamilyen belsõ hajtóerõt tételeznek föl, mely lehet a bonyo-
lult rendszerek önszervezõdésének eredménye (Stuart Kauffman), vagy
nagy hatású (sok gént egyszerre befolyásoló) mutációkkal magyarázzák a
hirtelen változásokat. Ilyen Richard Goldschmidt „reményteljes torzszü-
lött” elmélete, mely szerint új tulajdonságok együttesei egyszerre és véletle-
nül jelenhetnek meg, többnyire pusztulásra ítélt torzszülötteket hozva lét-
re, melyek azonban „reményteljesek”, mert néha a változó környezetben
sikeresek lehetnek. Ezt a megoldást ugyan kevesen támogatják, ám tény,
hogy vannak gének, melyek sok más gén mûködését irányítják (pl.
homeobox gének), így ezek változása nem egy kis lépést, hanem gyökeres
átalakulást okoz. Reményteljes torzszülöttek helyett ma inkább
preadaptációról vagy exaptációról beszélnek, hasonló értelemben: a válto-
zás eredetileg nem adaptív, ám a változó körülmények között utólag azzá
válhat.

A vitában fontos szempontot fogalmazott meg James Mark Baldwin
(1861–1934) amerikai pszichológus már 1896-ban. Õ arra hívta föl a fi-
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29. ábra
a) Rugós egércsapda alkatrészei (fent)

és a helyesen összeállított egércsapda

(lent)

Behe ezen egyszerû szerkezet példáján mu-
tatta meg, mit ért „tovább nem csökkenthe-
tõ összetettségen”. Az egércsapda bármely
alkatrészének hiánya mûködésképtelenné
tenné a teljes szerkezetet, éppúgy, mintha
az alkatrészeket bármely más módon sze-
relnénk össze.
b) Michael Behe (1952–) amerikai

biokémikus, a Lehigh Egyetem tanára

A Darwin fekete doboza címû 1996-ban
megjelent könyvében tette népszerûvé a „to-
vább nem csökkenthetõ összetettség” fogal-
mát. Behe érvelése mindvégig megmarad a
természettudományok keretei között. Mûve
azonban nagy hatást gyakorolt az „intelli-
gens tervezés” mozgalom olyan híveire is,
akik filozófiai vagy teológiai megfontolásból
az evolúcióelmélet ellen fordultak.

a) b)

„Az utóbbi fél évszázadban váratlanul összetett formák gazdag sokaságát fedezték fel a sejtben, az élet alapegységében. Molekuláris gépe-
zetek mozgatják a sejtet, alakítják át a tápanyagot kémiailag hasznosítható energiává és végeznek minden más, az élet fenntartásához szük-
séges bonyolult funkciót. A Darwin fekete doboza és Az evolúció peremén címû könyveimben fejtettem ki, hogy az ilyen komplexitást
ésszerûbb egy elõrelátó értelem tervével magyarázni, mint a véletlenszerû mutációk és a természetes szelekció darwini folyamatával. Ezek-
ben a könyvekben válaszoltam azokra az ellenérvekre is, melyeket az intelligens tervezés ellenzõi megfogalmaztak.”

M. Behe

TERVEZÕ ÉRTELEM?
(INTELLIGENT DESIGN)

→ a tervezettség jeleinek keresése XXX.2.

← csökevényes szervek XXVII.1.2.3.

→ döntõ pillanatok a történeti folyamatok-
ban XXX.1.3.

→ az önszervezõdés módja XXVI.5.3.1.

REMÉNYTELJES TORZSZÜLÖTTEK?

← mennyiségi és minõségi jellegek genetiká-
ja XXIII.1.3.

→ Darwin és Wallace vitája az emberré vá-
lásról XXIX.4.2.3.



gyelmet, hogy az élõlények nem passzív elszenvedõi a környezet hatásai-
nak, hanem aktivitást is mutatnak, például vándorolnak, tanulnak tapasz-
talataikból vagy átalakítják környezetüket. Ha ez így van, nemcsak a kör-
nyezet alakítja az élõlényeket, hanem az élõlények is a környezetüket.
Élõlény és környezete között körkörös visszacsatolások sora indulhat
meg, ezzel az élõlény bizonyos mértékig irányíthatja saját evolúcióját
(Baldwin-hatás). Például az az új gén (vagy géncsoport), mely a hódok gát-
építését lehetõvé tette, átalakította a hódok környezetét, s az új környezet-
ben más hódgének terjedhettek el, mint a változás elõtt. Ez a hatás különö-
sen erõs lehet az ember esetében. Az olvasás-írás készségének megjelenése
például lavinaszerû változásokat indított meg: eposzok, törvénykönyvek és
számítógép-programok jelentek meg, melyek alapvetõen átalakították kör-
nyezetünket, és visszahatnak biológiai alkalmasságunkra is.

A Baldwin által fölismert hatás kapcsolatot teremt a célszerûségi és a
mechanisztikus magyarázatok között. Ha pedig a környezet nem véletlen-
szerû, hanem maga is hierarchikusan szervezett egység, akkor saját alko-
tórészei evolúciójának eredménye is és irányítója is lehet.
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Kérdések, problémák

1. Érvénytelenné tette, mélyebben magyarázta vagy csak másképpen értelmezte a linnéi fajfogalmat a modern po-
pulációgenetika?

2. Miért könnyíti meg a földrajzi elkülönülés az új fajok kialakulását?

3. A prokariótákra a populációgenetikai fajfogalom (3.3.1. fejezet) csak nehezen vagy egyáltalán nem alkalmazha-
tó. Figyelembe véve a baktériumok genetikáját és szaporodásmódját, mi lehet e nehézség oka?

4. Milyen hasonlóság fedezhetõ fel Cuvier korrelációelve (részletesen lásd: X. fejezet) és az „adaptív táj” között?

5. A párzást megelõzõ nászjáték minden állatfajnál jellemzõ, genetikailag rögzített mintát követ. Milyen következ-
ményekkel járna, ha egy mutáns egyed „újítana”, és ettõl eltérõ mozgássort mutatna be?

6. Miért elõnyösebb a fajok közti párzást megelõzõ, mint a párzást követõ elkülönülés?

7. A heterozigóták magas arányát nemcsak a „semleges evolúció” magyarázhatja, hanem az úgynevezett „hetero-
zigóta-fölény is”. A 3.2. fejezet 5. feladata segítségével fogalmazzuk meg, hogy a malária és a sarlósejtes vérsze-
génység együttes hatása hogyan tarthat fenn hosszú idõn át a vérszegénységre nézve heterozigóta állapotot!

8. Az adaptív táj, a niche (XXVI.1.5. fejezet) és a faj fogalma szorosan összefügg. E. Hutchinson hívta fel a figyel-
met egy tamulmányában a „planktonparadoxonra”, azaz arra, hogy egy tengeröbölben – mely látszólag egységes
környezet – igen sokféle, hasonló igényû planktonfaj képes élni egyidejûleg, holott a Gauze-elv miatt specializá-
lódniuk lellett volna vagy ki kellett volna szorulniuk a társulásból. Hutchinson magyarázata szerint az állandóan
változó, áramló tengerben nem alakulhat ki egyensúly, mert a niche-határok folyamatosan változnak. Fogal-
mazzuk át a Gauze-elvet ezen megfontolás alapján!

BALDWIN-HATÁS

← visszacsatolások XVIII.1.2.

→ „kiterjesztett fenotípus” (Dawkins)
XXVII.5.1.

← szervezõdési szintek a rendszerelmélet-
ben XX.3.3.4.



4. A társas viselkedés evolúciója
(szociobiológia)

4.1. A társas viselkedés jellemzõi

Az élõlények döntõ többsége társas életet él. Általában még a magányos ál-
latok nõstényei is gondozzák ivadékaikat, így életüknek ebben a szakaszá-
ban társas kapcsolatok irányítják viselkedésüket. Az élõlények társas vi-
selkedésével a szociobiológia foglalkozik. Ez a tudomány felhasználja az
etológia eredményeit, mely leírja az egyes fajokra jellemzõ öröklött és ta-
nult viselkedésformákat. A szociobiológia ugyanakkor arra is törekszik,
hogy megkeresse e viselkedések szerepét a csoport fennmaradásában és
magyarázatot adjon kialakulásukra, fennmaradásukra is. A szociobio-
lógia fiatal tudomány, mert csak a populációgenetika eredményeit ismerve
fogalmazhatta meg alapvetõ kérdéseit és tehetett kísérletet a válaszadásra.
A magyarázat olyan modellen alapul, melyben feltesszük, hogy a viselke-
dés elemei (legalább részben) öröklöttek, a viselkedés megváltozása tehát
visszavezethetõ az allélgyakoriságok megváltozására.

Mivel az ember társas lény, és vannak öröklött viselkedéselemei, a
szociobiológia érvényes megállapításokat tehet az emberi közösségek mû-
ködésére is: e ponton érintkezik az emberi együttéléssel foglalkozó szocio-
lógia tudományával.

A szociobiológia különös élességgel veti föl azt a kérdést, hogy az élõlé-
nyek viselkedése milyen kapcsolatban áll környezetükkel. Ezért a szocio-
biológiai modellek sokszor az ökológia problémáihoz is kapcsolódnak.

4.2. Önzetlenség a csoporton belül

4.2.1. Agresszivitás és önzetlenség

A társas viselkedés két legfontosabb jellemzõje a csoporton belüli agresszivi-
tás és az önzetlenség (altruizmus). Idetartozik az ivadékgondozás is, amely a
segítõkészség sajátos esete. Az agresszivitás és az önzetlenség bonyolult össz-
játéka teremti meg az állati csoportokban a rangsort (hierarchiát), ez a tartal-
ma a legtöbb jeladásnak is (állati kommunikáció). E két tényezõvel összefügg
az állatfajok szaporodásmódja, területfelosztása és táplálékszerzése is.

Önzetlennek (altruistának) a szociobiológia az olyan viselkedést neve-
zi, mely az így viselkedõ egyed saját biológiai alkalmasságát (várható utód-
számát) csökkenti, fajtársáét pedig – ezáltal – növeli. A tág értelemben vett
agresszivitás az alkalmasság kölcsönös csökkentése (vagy erre irányuló
kísérlet). Így például a szarvasbikák harca agresszív viselkedés, mert a hí-
mek szaporodási sikere múlik a küzdelem kimenetelén. Önzetlen viselke-
désre példa az ürgék és mormoták vészkiáltása. Ezek az állatok füttyente-
nek, ha ellenséget vesznek észre. Mivel a füttyentõ példány fölhívja a figyel-
met saját magára, nagyobb eséllyel esik áldozatul a támadónak, mint ha
„önzõ módon” azonnal beugrott volna üregébe.

Az önzetlen magatartást magyarázó populációgenetikai modell a követ-
kezõ problémát veti föl. Tegyük fel, hogy a viselkedést mindössze egy gén
két allélja határozza meg: „A” önzõ, „a” pedig önzetlen magatartást eredmé-
nyez. Ha az „A”-t hordozó egyedek csak egy kicsit nagyobb eséllyel szapo-
rodnak, mint az „a”-t hordozók (márpedig a definíció értelmében éppen ez
a helyzet), akkor az „a” allélnek elõbb-utóbb ki kell szorulnia, végül el kell
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SZOCIOBIOLÓGIA

← öröklött viselkedések elemzése (etoló-
gia) XVI.4.2.

→ öröklött emberi viselkedés XXIV.5.2.1.

← környezet és szaporodási stratégiák
XXVI.3.1.3.

← „az úgynevezett Rossz” (Lorenz)
XVI.4.5.

← emberi és állati kommunikáció
XVII.3.3.

AZ EGYSZERÛ MODELL HIBÁI



tûnnie a populációból. Az egyszerû modell alapján tehát egy idõ után csak
önzõ egyedek maradnának. A tapasztalat szerint azonban ez nincs így, hi-
szen a mormotakolónia bármely tagja leadja a vészjelzést.

Hasonló problémát jelent az agresszivitás magyarázata. Az etológusok
megfigyelték, hogy e küzdelmek a legritkább esetben vezetnek a vetélkedõ
felek pusztulásához (ritualizáció, öröklött gátló mechanizmusok). Ha föl-
tesszük, hogy a „lovagias” viselkedést egy „b” allél biztosítja, egy mutáns
„B” allél viszont „gátlástalan” viselkedést okozna, akkor a „B” hordozói fel-
tehetõleg szaporodási elõnyhöz jutnának a másik változattal szemben, így
el kellene szaporodniuk. Ez azonban nincs így, az egyszerû okoskodásba
tehát hiba csúszott.

4.2.2. A csoportszelekciós magyarázat

A skót Vero Copner Wynne-Edwards (1906–1997) abból a gondolatból in-
dult ki (amit már Darwin is fölvetett), hogy a természetes kiválogatódás
nem a legrátermettebb egyedet, hanem a legalkalmasabb csoportot jutal-
mazza meg. Ez a csoportszelekciós magyarázatok alapja. Például az a
farkasfalka, amelynek tagjai közösen vadásznak, és a zsákmányból a kicsi-
nyeknek is juttatnak, jobban szaporodik, mint az, amely önzõ tagokból áll.
Hasonlóképpen az olyan farkasfalka, melyben az agresszivitást nem féke-
zik öröklött gátló mechanizmusok, hamarosan hátrányba kerül az olyan
falkákkal szemben, melyeknek tagjai „lovagiasan” viselkednek egymással
szemben.

A csoportszelekció támadható föltevés. Bár a csoportok közül az jár job-
ban, melynek tagjai önzetlenek, a csoporton belül azonban az önzõ egye-
deknek van szaporodási elõnye. Félõ tehát, hogy az önzõ egyedek akkor is
kiszorítják az önzetleneket, ha ezzel hosszú távon az egész csoportnak ká-
rára vannak, így esetleg önnön pusztulásukat is okozzák.

A csoportszelekciót vizsgáló matematikai modellek azt mutatták, hogy
ez a mechanizmus önmagában csak különleges körülmények között lehet
hatékony. Az önzõ allélok szaporodási sikere nem lehet sokkal nagyobb,
mint az önzetleneké, a ki- és bevándorlástól el kell tekinteni, az egész po-
pulációt jutalmazó sikernek rövid távon kell megnyilvánulnia. Minél egysé-
gesebb minden egyes csoport külön-külön, és ezzel egyidejûleg minél na-
gyobb a különbség az egyes csoportok között, annál nagyobb eséllyel kezd
el mûködni a csoportszelekció.
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A csoportszelekció valóságos mûködésére az ausztrál nyulakat tizedelõ vírus, a myxomatózis lehet példa. Ezt a betegséget azért hozták
be Ausztráliába, hogy a veszélyesen elszaporodott üregi nyulakat így szorítsák vissza. A betegséget egy köztesgazda szúnyogfaj terjeszti.
A vírus az elsõ években hatalmas pusztítást vitt végbe a nyúlállományban, de egy idõ után „megszelídült”: a betegség mind hosszabb ideig
tartott, a nyulak nagyobb százaléka maradt életben.

A jelenség magyarázatát keresve feltételezhetjük, hogy egy gyorsan szaporodó „önzõ” és egy lassabban szaporodó „önzetlen” vírus vetél-
kedett egymással. Az egyes víruspopulációk határai itt maguk a nyulak. A csoportszelekciós magyarázat szerint az önzõ vírusok gyorsan
szaporodtak egy-egy nyúlon belül, s így hamar elpusztították azt. Az önzetlen vírusokkal fertõzött nyulak viszont tovább éltek, így nagyobb
esélyt adtak a szúnyogcsípésre. A fertõzött szúnyogok így mind több nyúlra vitték át az önzetlen változatot, tehát a populációk közti versen-
gésben végül is a „lassú” típus került elõnybe.

← öröklött gátlások XVI.4.5.

→ versengõ és együttmûködõ reakciók
XXIX.1.2.2.

VETÉLKEDÉS CSOPORTOK KÖZÖTT

→ önzetlenség és erkölcs XXVII.4.2.4.

← a „közlegelõk tragédiája” XXVI.5.1.

← önpusztító civilizációk XIX.1.6.;

→ XXX.3.

→ csoportszelekció emberi közösségekben
XXIX.4.3.



A myxomatózist okozó vírusok virulenciájának (betegítõképességének)
változása Ausztráliában 1950–81 között

A virulencia foka

I. II. III. IV. V.

Túlélési idõ (nap) 0–13 14–16 17–28 29–50 50–

Halandóság (%) 99 95–99 70–95 50–70 –50

A vírustörzsek aránya (%)

1950–51 100 0 0 0 0

1952–55 13,3 20 53,3 13,3 0

1955–58 0,7 5,3 54,6 24,1 15,5

1959–63 1,7 11,1 60,6 21,8 4,7

1964–66 0,7 0,3 63,7 34,0 1,3

1967–69 0 0 62,4 35,8 1,7

1970–74 0,6 4,6 74,1 20,7 0

1975–81 1,9 3,3 67,0 27,8 0

Megfigyelhetõ, hogy a legpusztítóbb (I. virulenciájú) vírustörzs lassan át-
adta helyét a közepes erõsségû (III–IV. virulenciájú) változatoknak.

4.2.3. A rokonszelekciós magyarázat

Hamilton angol szociobiológus elméletében abból a megfigyelésbõl indult ki,
hogy az önzetlen viselkedés egy fajon belül is változó gyakoriságú: attól függ,
hogy a kérdéses egyedek mennyire közeli rokonai egymásnak. A rokonsze-
lekció hipotézise szerint (Hamilton szabálya) az önzetlen viselkedés ará-
nya és gyakorisága arányos az egyedek közti genetikai rokonsággal.

E jelenség magyarázatakor Hamilton abból indult ki, hogy a szelekció nem
csoportok, nem is egyedek, hanem génváltozatok (allélok) közt válogat.
A génváltozatok szaporodásbeli sikerének megítéléséhez nem elég, ha csak egy,
az adott allélt hordozó egyed alkalmasságát vizsgáljuk. Hiszen ez az allél ott van
sok más egyedben is, legnagyobb valószínûséggel a rokonokban: szülõkben,
testvérekben (50%-os hasonlóság), unokatestvérekben (25%-os hasonlóság)
stb. Elképzelhetõ tehát, hogy egy „önzetlen allél” által okozott viselkedés hátrá-
nyos ugyan hordozójára, de eközben annyi elõnyt ad a rokonoknak, hogy a kö-
vetkezõ nemzedékben gyakorisága mégiscsak növekedni fog. Az egyéni alkal-
masság (fitness) helyett érdemes az összesített alkalmasságot vizsgálni, amely
nem egy egyed, hanem egy génváltozat szaporodási sikerének a mértéke.
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30. ábra. Az „önzõ” és „önzetlen”
vírusok szaporodási sikere az ausztrál
nyulakban
Az „önzetlen” változat („a”) a nyúlon belül
lassan szaporodik, ezért a szúnyogcsípések
révén könnyen megfertõz más nyulakat. Az
„önzõ” vírus („A”) a nyúlon belül gyorsan
szaporodik, ám így annak korai pusztulását
okozza, ezért az egész populáció elpusztul.

a a
a

aa

a

A

A
A
A A

A

A
AA

ROKONSZELEKCIÓ

→ „önzõ gén” XXVII.5.1.

← a rokonházasság veszélyei XXIII.1.2.6.

ÖSSZESÍTETT ALKALMASSÁG



A rokonszelekciós modell sok megfigyelést jól magyaráz. A méhállamon
belül például a dolgozók egymással 3/4 részben rokonok, a hímekkel (he-
rékkel) viszont csak 1/4 részben. Viselkedésük ennek megfelelõen más.
A dolgozók nõvéreiket etetik, gondozzák, a herékkel szemben viszont
gyakran agresszívek, éhínség idején néha fel is falják õket. Megfigyelték,
hogy a dolgozók kb. háromszor annyi táplálékot adnak más dolgozóknak,
mint a heréknek.

Az elméletnek megfelelõen ivadékgondozás is csak akkor várható, ha a
felnõtt állat „biztos lehet benne”, hogy a fiatalok az õ génjeit hordozzák. Az
afrikai szavannákon együtt legelészõ zebrák és gnúk közül a zebrák szoros
családi kötelékben élnek, kicsinyeiket megvédik a támadásoktól. A gnú-
csordán belül viszont szabadon keverednek a genetikai vonalak, tehát két
tetszõlegesen kiválasztott gnú valószínûleg nem rokona egymásnak. Ennek
megfelelõen az ivadékgondozás is szinte teljesen hiányzik.
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31. ábra
a) W. D. Hamilton (1936–) angol

szociobiológus

Cambridge-i tanulmányok után Londonban,
majd az Egyesült Államokban tanított. Fõ-
ként a társas rovarok viselkedését és geneti-
káját vizsgálta. 1964-ben E. Wilsonnal együtt
dolgozta ki a rokonszelekció elméletét.
b) Az önzetlenség magyarázata

a rokonszelekciós hipotézissel

A sügérpár bátran szembeszáll az ivadékait
fenyegetõ támadóval. Ez kockázatos, mert
sérülést vagy pusztulást is okozhat. Az ön-
zetlen viselkedésért felelõs „a” allél azonban
sok utódjukban fordul elõ. Ha az önzetlen-
ség következtében egy-egy példány esetleg el
is pusztul, az ennek hatására elterjedõ utó-
dok biztosítják, hogy az „a” allél a követke-
zõ nemzedékben is fönnmaradjon.
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a a
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a) b)

a) b) c)

PÉLDÁK A ROKONSZELEKCIÓKRA

32. ábra. Példák az ivadékgondozás formáira
a) Pingvincsalád

Szoros családi kötelékben élnek, az utódok felnevelésében mindkét szülõ részt vesz.
b) Nõstény fekete özvegy petecsomójával

Ez a szövedék védi a petéket, ami szintén az ivadékgondozás egy formája. A nõstény több hímmel párzik. Ezek már csak azért sem vehet-
nek részt az ivadékgondozásban, mert a nõstény párzás után fölfalja õket. „Érdekeltségük” amúgy sem lenne magas, hiszen az ivadékok egy
részével nem rokonok.
c) Hím tüskés pikó

Egyedül gondozza az ivadékot. Az ikrák számos nõsténytõl valók, de mindegyiket õ termékenyítette meg. Itt tehát az „apa a biztos”, a nõsté-
nyek érdekeltsége kicsi.



A rokonszelekciós magyarázat érvényessége nem függ attól, hogy az állatok
tisztában vannak-e cselekvésük értelmével. Nem tételezi fel azt sem, hogy tel-
jes populációk vetélkednek egymással. Az viszont elengedhetetlen, hogy a ro-
kon és nem rokon egyedek meg tudják különböztetni egymást, vagy legalábbis
térben jól elkülönüljenek. A felismerés alapulhat a jellemzõ szagon (például
a patkányklánon belül), személyes felismerésen (például az oroszlánok vagy
csimpánzok csapataiban) vagy egyszerûen azon, hogy az ivadékgondozás ide-
jére a szaporodási közösségek elkülönülnek (territóriumok).

4.2.4. Kölcsönösség és erkölcs

Együttmûködés úgy is létrejöhet két vagy több egyed között, ha ennek
hasznát kölcsönösen felismerik. Ez – úgy látszik – fõként az emberre és
az emberszabású majmokra jellemzõ. Kölcsönösségen alapul például egy
útépítõ brigád vagy futballcsapat együttmûködése. A kölcsönösségen ala-
puló kapcsolat nem genetikailag meghatározott, ezért bármikor felbomol-
hat, sõt, az egyik egyed megkísérelheti a másik vagy az egész csoport félre-
vezetését is. Ha azonban a kölcsönösséget támogatja a csoport- vagy rokon-
szelekció mechanizmusa, akkor növelheti azok hatékonyságát. (Például a
csoportosan vadászó hím oroszlánok közeli rokonok.)

Valószínûleg csak az emberre jellemzõ, hogy akkor is lehet önzetlen, ha ab-
ból sem közvetlen, sem közvetett haszna nem származik. Az ilyen tettek
vallási vagy más erkölcsi megfontolásból származnak. Lehet ugyan gyakorlati
hasznuk is, sõt nélkülük egyetlen társadalom sem maradhatna fenn, ám a ha-
szon e cselekedeteknek következménye, nem pedig kiváltó oka. Hasonló meg-
fontolások érvényesek az agresszió „lovagias” formáira is. Az emberi viselke-
dést befolyásoló „játékszabályok” nem genetikailag rögzítettek, így ezek kivá-
logatódására nem alkalmazható a populációgenetikai modell. Elfogadásuk
vagy elutasításuk lehetõsége az ember szabad döntésétõl függ: éppen ezért mi-
nõsíthetõk az emberi cselekedetek „jónak” vagy „rossznak”.

Kérdések, problémák
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1. Futballcsapatok összeállításakor megvizsgálják a jelentkezõk tudását, és a legjobbakat választják ki. Futball-
mérkõzéseken viszont a legjobb csapat gyõz. Melyik társas viselkedést kialakító modellt szemlélteti ez a példa?
Mi jelentené ebben az esetben az „önzõ” viselkedést? Hogyan küszöbölné ki az ilyet a csapat? Mi a feltétele az
ilyen viselkedés felismerésének?

2. Az üregi nyulakat tizedelõ myxomatózisjárvány enyhülésének a leírtakon kívül immunológiai oka is lehet. Mi ez
az ok? El lehetne-e dönteni, hogy adott esetben melyik magyarázat a helyes (esetleg mindkettõ)?

3. A madarak többségénél a nõstény (tojó) kotlik a tojásokon, és a fiókákat a hímmel együtt nevelik föl. A strucc-
nál azonban a hím kotlik, a tojót nem is engedi a tojások közelébe. Mi a jelenség oka?

4. Mi az, ami miatt a „behódolási pózok” az emberre sokszor hatástalanok maradnak, míg az állatok szinte kivé-
tel nélkül „lovagiasak” fajtársaikkal szemben?

5. Az oroszlánok szaporodása és csoportos élete összefügg. A fiatal oroszlánhímek egymás testvérei vagy közeli
rokonai. Serdülõkorba lépve elhagyják a csapatot és együtt vadásznak. Idõnként megpróbálnak elûzni más
csapatokat uraló hímeket. Amikor ez sikerül nekik, az elûzött idõs hímek magányosan vagy kis csoportban él-
nek tovább. Az újonnan uralomra jutott fiatalok elsõ dolga megölni az egykori hímek kölykeit. A csapat nõsté-
nyei igyekeznek ugyan védeni kölykeiket, de ez többnyire nem sikerül. A nõstények ezután az új hímekkel pár-
zanak anékül, hogy bármelyikükhöz kizárólagosan tartoznának. A születõ könyköket az egész csoport védi és
táplálja. Adjunk magyarázatot az oroszlánok viselkedésére a rokonszelekció elmélete alapján!

← belátás XVI.3.2.

→ az emberi csoportok evolúciója
XXIX.4.3.1.

← metakommunikáció, testbeszéd
XVII.3.3.

← személyes döntés XIX.2.

← az Élet tisztelete (Schweitzer) XVII.1.6.

← az értelemre irányuló kérdés (V.
Frankl) XVII.2.5.1.

← legyenek-e a fáknak jogaik? XXVI.6.1.



5. Az evolúció szintjei

5.1. Génszintû evolúció („az önzõ gén”)

A szociobiológiai elméletek felhívták a figyelmet arra, hogy magyarázataink
sikerét döntõen befolyásolhatja: mit tekintünk alapegységnek. A rokon-
szelekciós elméletben rejlõ állítást, miszerint nem az egyed, hanem a gén
ez az egység, Richard Dawkins (1941–) fejlesztette tovább. Dawkins mo-
delljében az egyed csak gének ideiglenes csoportosulásának a terméke,
és minden gén úgy „igyekszik manipulálni”, hogy a saját szaporodási sike-
re a legnagyobb legyen. Dawkins szemléletmódja szerint a gének hatása
nem is áll meg az egyed testfelületénél, hanem túlterjed azon. Egyik példája
erre a nõstény egerek spontán vetélése, amire akkor kerül sor, ha az egér
közvetlenül a megtermékenyítés után új hímmel párosodott. Kimutatták,
hogy a vetélés oka a hím feromonja (illatanyaga), mely egyedenként más és
más. Az új egérhím (génjei) számára elõnyös, ha a vetélytársának (aki nem
rokon) utódai helyett a sajátjai születnek meg. Az e hatást kiváltó feromont
meghatározó gén a hím szervezetében van, de a nõstényre hat. Dawkins így
magyarázza a hatások láncolatát:

Dawkins „kiterjesztett fenotípusnak” nevezi azon jelenségek összessé-
gét, amelyek egy-egy gén hatására visszavezethetõk, függetlenül attól, hogy
azt a gént éppen melyik élõ egyed „hordozza”. Szemléletes példával mutatja
be, hogy ez a hatás az élettelen világra is kiterjedhet:

Dawkins elméletének bírálói úgy érvelnek, hogy a szelekció nem
egy-egy génre hat, hanem a különbözõ fenotípusú egyedekre, illetve az
azokat meghatározó bonyolult génegyüttesekre. Ráadásul nem egy-egy
faj változik külön-külön, hanem a fajok egymást is alakítva módosulnak.
A kölcsönhatások sokszor igen bonyolulttá, gyakorlatilag lehetetlenné te-
szik a génszintû elemzést. Elvi szempontból pedig az „önzõ gén” hipotézis
kizárólagosságra törekvése támadható. Hirdetõi megfeledkeznek arról,
hogy az alacsonyabb szervezõdési szintek mûködése mindig a magasabb
szintet szolgálja, annak egészébõl érthetõ meg. A látszólag önzõ módon
vetélkedõ sok millió gén együttes hatása Gaia életmûködése. Az alacso-
nyabb szint felõl induló elemzés feltárhatja a változások módját (mecha-
nizmusát), de rejtve marad elõtte e mechanizmusok feladata, biológiai
funkciója.
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„A hagyományos, testen belüli genetikában a géntõl a megfigyelt fenotípusig vezetõ oksági láncolat számos láncszembõl állhat. Az elsõ
láncszem a DNS után mindig az RNS, a második pedig a fehérje. A biokémikus már e láncszemnél fölismerheti az õt érdeklõ fenotípust.
A fiziológusok (= életmûködésekkel foglalkozók) és az anatómusok azonban nem ragadhatják meg az õket érdeklõ fenotípust, csak néhány
láncszemmel késõbb. ... a szem színét, a haj göndörségét vagy akármi mást. A magatartás-genetikus egy még késõbbi láncszemet vizsgál: az
egerek „keringõzését”, a mézelõ méhek táncát vagy higiéniáját és így tovább. Egy önkényesen kiválasztott magatartásmintát tekint az ese-
ményláncolat végsõ elemének. ...

Melyik láncszem következik (eredeti példánkban) a hím egerek feromonja után? Ez a láncszem már kívül esik a hím testén. Az oksági
láncolat átíveli a hím és a nõstény teste közti távolságot, és számos további láncszemen keresztül vezet tovább a nõstény testében. ... Mind-
ezek értelmében tehát a nõstény egerek vetélése a hím egerek egy génjének fenotípusos hatása.”

Dawkins: A hódító gén

„A legmesszebbre terjedõ távolhatás, ami hirtelen eszembe jut, több kilométert hidal át: azt a távolságot, amely a hódok tavának peremé-
tõl azon génekig húzódik, melyeknek fennmaradását a tó szolgálja. Ha a hódok tavai megkövülhettek volna, és a tókövületeket idõrendben
egymás után helyeznénk, alighanem fokozatos növekedésüket figyelhetnénk meg. Ezt a méretnövekedést vitán felül a természetes szelekció
által létrehozott alkalmazkodásnak tekintenénk... A kiterjesztett fenotípus nyelvén fogalmazva: a kisebb tavak alléljei a nagyobb tavak
alléljeire cserélõdtek ki. Ugyanezen értelemben a hódokról is elmondhatjuk, hogy olyan géneket hordoznak magukban, melyek fenotípusos
kifejezõdése a génektõl sok kilométerre terjed tova.”

Dawkins: A hódító gén

← szervezõdési szintek XX.3.3.4.

← feromonok XXVII.3.3.1.

KITERJESZTETT FENOTÍPUS

← Gaia-hipotézis XXVI.4.3.1.

← organikus rendszerelmélet XX.3.

← a négy ok (Arisztotelész) III.9.1.



Dawkins elmélete fölhívta a figyelmet arra, hogy az evolúció különbözõ
szinteken folyik, s sok jelenség úgy magyarázható jól, ha alapegységnek
nem az egyedet, hanem az egyes géneket tekintjük. A „kiterjesztett
fenotípus” fogalommal pedig azt világítja meg, hogy élõlény és környeze-
te szorosan összefügg. Változó környezetben megváltoznak az élõlé-
nyek, de fordítva is igaz: az átalakuló élõlények környezetüket is átfor-
málják.

5.2. Koevolúció

5.2.1. A koevolúció fogalma

A ko- (= együttes) evolúció több faj párhuza-
mos, egymást befolyásoló fejlõdése. Mivel
minden élõlény valamely társulás tagja, a tár-
sulásokat pedig kölcsönhatások kapcsolják
össze egésszé, ezért a koevolúció természetes
és általános jelenség. Ilyen néven ezért csak ak-
kor szokták kiemelni, ha a vizsgált fajok közti
kölcsönhatás szoros és ismert.

Koevolúció különbözõ szinteken jöhet létre.
Beszélhetünk a sejtalkotók párhuzamos fejlõdé-
sérõl (az eukarióta sejten belül), egyes fajok po-
pulációi közti koevolúcióról, de nemzetségek,
családok vagy még nagyobb rendszertani egysé-
gek koevolúciójáról is. Így például a virágos nö-
vények nagy része (fõként a zárvatermõk) és azo-
kat beporzó rovarok párhuzamosan, egymáshoz
kölcsönösen alkalmazkodva fejlõdtek ki.

5.2.2. A parazitizmustól a kölcsönös elõnyökig

A koevolúció elmélete szerint a populációk közti kölcsönhatások is fejlõ-
dés eredményei, melyek – a fajokkal együtt – maguk is változnak. A Neu-
mann János által kifejleszett játékelmélet alkalmazása a szimbiózis és
élõsködés kialakulásának új magyarázatát kínálta. E két kölcsönhatást
egy koevolúciós „játék” két lehetséges kimenetelének, végpontjának lát-
hatjuk. A „játéknak” nem feltétele a tudatosság: a különbözõképpen visel-
kedõ mutánsok „játszanak egymással” úgy, hogy az egyik fél által követett
stratégia befolyásolja partnere esélyeit és viszont.
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33. ábra. Rovarbangó
Ez a hazánkban is élõ ritka orchideafaj nõs-
tény rovarokat utánzó virágával megtéveszti
és párzásra készteti a hím rovarokat. Mire
azok észreveszik a tévedést, már rájuk ra-
gadt a virágporcsomó. Az orchidea nem-
csak külsõleg hasonult a rovarokhoz: nek-
tár helyett a nõstény rovar jellemzõ illat-
anyagát (feromonját) termeli.

Az egyik „játékos” a gazdaszervezet. Ez két stratégiát követhet: vagy befogadja és táplálja partnerét, vagy igyekszik azt kiirtani. (A kettõ
közti átmenetektõl a szemléletesség kedvéért eltekintünk.) A másik „játékos” a gazdaszervezetbe települõ, azzal együtt élõ faj. Ez szintén
kétféle stratégiát követhet: vagy „önzetlen módon” együttmûködik a gazdasejttel, vagy igyekszik azt kihasználni, azaz élõsködik rajta.
A játszma kimenetele többesélyes. Ha a gazdaszervezet befogadó és a másik faj együttmûködik, mindkettõnek elõnyös szimbiózis alakulhat
ki. Ha az együtt élõ faj az élõsködést „választja”, a gazdaszervezet nem jár jól a befogadó stratégiával, hiszen abba akár bele is pusztulhat.
Ebben az esetben számára elõnyösebb, ha az élõsködõ kiirtására törekszik. Hasonló eredményre jutunk, ha abból indulunk ki, hogy az
együtt élõ faj együttmûködésre, a gazdaszervezet viszont a kiirtásra törekszik. Az együtt élõ faj ebben az esetben csak úgy menekülhet meg a
pusztulástól, ha stratégiát vált, és élõsködni kezd. Noha az élõsködés egyik félnek sem a legkedvezõbb, mégis állandósulhat, mert ha bár-
melyik fél (egyoldalúan) stratégiát vált, rosszabbul jár.

→ a sejtalkotók eredete XXIX.2.2.

→ rovarok és virágok XXIX.3.2.

← szimbiózis és élõsködés XXVI.1.6.

EVOLÚCIÓS JÁTÉK

Summa



Gazdaszervezetben élõ lény stratégiája

5.2.3. Koevolúció és szexualitás

Az egymással kölcsönhatásban álló fajok nemcsak kölcsönösen irányítják
a másik fél evolúcióját, hanem gyorsítják is azt. Ennek az „evolúciós ver-
senyfutásnak” eszköze, „motorja” a szexualitás.

Az élõlények legtöbb csoportjában (a gerincesek kivételével) az ivaros és az
ivartalan szaporodási mód is gyakori. Sokszor ugyanaz a faj kétféle módon is
terjed (füvek, levéltetvek, csalánozók). A kétféle szaporodást összevetve arra a
következtetésre juthatunk, hogy az ivartalanul szaporodó egyedek elõnybe ke-
rülnek, másképpen fogalmazva a „szexnek ára van”. A nem találkozó ivar-
sejtek elpusztulnak, bonyolultabb esetben a párosodást hosszú udvarlás, a
hímek közti küzdelem elõzi meg. A szexualitás csak úgy maradhatott fönn és
terjedhetett el, ha elõnyei fölülmúlták ezeket a hátrányokat.

Ivartalan úton sok azonos (hasonló) egyed keletkezik, szexuális úton ke-
vesebb, de sokféle. Számítógépes modellekkel kimutatható, hogy állandó
körülmények között az ivartalan, erõsen változó körülmények között pedig
(többnyire) az ivaros szaporodás elõnyösebb a fajnak. A szexualitás ugyan-
is fölgyorsítja a populáció változásait (a meiózis útján és az ivarsejtek vélet-
lenszerû kombinálódása miatt), így alkalmazkodása is gyorsabb lesz,
mintha ivartalan úton terjedne, és pusztán a mutációkra hagyatkozna.

Gyorsan változó külsõ tényezõ nemcsak élettelen hatás lehet (pl. éghaj-
latváltozások), hanem egy, a fajjal kapcsolatban álló másik faj is, például
egy rajta élõsködõ parazita. Ha a parazita „újít” – hatékonyabban zsákmá-
nyolja ki a gazdaszervezetet –, úgy a gazdaszervezetnek is válaszolnia kell
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34. ábra. Az élõsködés és a szimbiózis
egy lehetséges játékelméleti modellje
A jobb felsõ sarokban az együtt élõ faj, a bal
alsó sarokban a gazdaszervezet életképes-
ségi (fitness) értékeit tüntettük fel. A nyilak
azt jelzik, hogy a bizonytalan (valamelyik
félnek elõnytelen) helyzetbõl két lehetséges
irányba mozdulhat el a kapcsolat:a szimbi-
ózis és az élõsködés felé.
A két ellentétes irányú folyamat eredményét
erõsen befolyásolja, hogy megengedett-e egyi-
dejûleg sokféle együtt élõ jelenléte. Ha igen,
ezek között bizonyára lesznek „önzõk” is,
melyek saját (rövid távú) szaporodási sikerü-
ket igyekeznek növelni. A valószínû ered-
mény: élõsködés. A kedvezõtlen hatású ver-
sengést gyakorlatilag megszünteti, ha azonos
forrásból származnak az együtt élõk, így ge-
netikailag (néhány mutációt leszámítva) egy-
ségesek. Általános szabály, hogy ha a szülõk
adják át nemzedékrõl nemzedékre az együtt
élõket, akkor azok többnyire együttmûköd-
nek, vagy legalábbis „szelíd” élõsködõk. Ha
azonban lehetséges a sokirányú, véletlensze-
rû génáramlás – mint a legtöbb fertõzõ beteg-
ség esetében –, akkor a gazdaszervezetet ki-
használó élõsködés válik uralkodóvá.
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35. ábra. A „szexualitás árának”
szemléltetése
Minden nõstény két utóddal járul hozzá a
következõ nemzedékhez. A szûznemzõ
anya (balra) minden nemzedékben két, vele
teljesen azonos leányt hoz létre.
Az ivarosan szaporodó nõstények (jobbra)
utódainak átlagosan fele hím (négyzetek) és
csak fele nõstény (körök).

EVOLÚCIÓS VERSENYFUTÁS

← nemzedékváltakozás X.5.3.1–2.;
XXIV.3.2.4.

→ XXIX.2.3.

A „SZEX ÁRA”

← ivartalan szaporodás XXIV.2.

← a meiozis lépései XXIII.2.4.1.

← parazitizmus XXVI.1.6.



hatékonyabb védekezéssel. Mind a paraziták, mind a gazdaszervezetek kö-
rében a gyorsabban reagáló – ivarosan szaporodó – populációk kerülnek
elõnybe. (A játékelmélet „fegyverkezési verseny” tünetcsoportja.) Hasonló
gondolatmenet érvényes a ragadozók és zsákmányállataik viszonyára vagy
az erõforrásokért való küzdelemre (kompetícióra) is.

A sokféle elmélet ellenére a szexualitás magyarázata ma is sok fejtörést
okoz az evolúcióbiológusoknak.

A koevolúció szó azt jelzi, hogy az élõlények evolúciója más élõlényekkel
együtt, egymást befolyásolva zajlik.

Az eukarióta sejt valószínûleg maga is több egykor önálló élõlény
koevolúciójával jött létre (mitokondriumok, színtestek endoszimbió-
zis-elmélete).

A szimbiózis és parazitizmus különféle formái egymásba is átalakul-
hatnak. Az eredmény fõleg attól függ, hogy az együtt élõ partnereket
nemzedékrõl nemzedékre adják át, vagy a véletlenszerû génáramlás is
megengedett. Elõbbi esetben a szimbiózis, utóbbi esetben az élõsködés
megjelenése a valószínûbb.

5.3. Szintek evolúciója

5.3.1. Az önszervezõdés

Darwin tanítása a mai biológia megkerülhetetlen része. Ám sok kutató látja
úgy, hogy az újraértelmezett darwini leírás, a populációgenetikai modell nem
alkalmas a változások minden formájának magyarázatára. A szelekció kiszûr-
heti ugyan az alkalmatlan géneket (vagy egyedeket), de nem tudja létrehozni azt
a tagolt rendet, mely az élõvilágra jellemzõ. Ennek magyarázatához föl kell téte-
leznünk valamilyen belsõ erõt is, mely a magasabb formákat mintegy kiemeli
az alkotórészek tömegébõl. A rendezettség kiemelkedése (latinul emergencia)
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Ha már kialakult a kétféle ivarsejttípus, másféle elõnyt is jelenthetett a szexualitás. A megfigyelések szerint a mitokondriumot általában
az anyai szervezet adja át az utódba, és növényekben is csak az egyik szülõtõl származnak a színtestek. A jelenség lehetséges magyarázata
Hamilton szerint az, hogy így egy sejten belül az összes sejtalkotó azonos eredetû lesz, ami csökkenti a kártékony, „önzõ” mutánsok elterje-
désének valószínûségét. Ez az érvelés a rokonszelekció elméletének egyik változata: a zigótában és a soksejtû szervezet minden egyes sejtjé-
ben is az összes mitokondrium közeli rokona egymásnak, várható tehát, hogy „önzetlenül” viselkedjenek.

36. ábra
a) Ronald Fisher (1890–1962)

evolúciógenetikus, Wrighttal együtt a

populációgenetikai modell kidolgozója

Többek között az õ nevéhez fûzõdik a sze-
xualitás „gyorsítási hipotézise”.
b) A gyorsítási hipotézis. Populáció

genetikai átalakulása pusztán

mutációk útján, ivartalanul (fent) és

ivaros szaporodást föltételezve,

rekombinációk útján (lent)

Az élesebb látást biztosító A, a gyorsabb fu-
tást eredményezõ B és a nagyobb mancsot
okozó C mutáns allél talán önmagukban is
elõnyösek, de együttes elõfordulásuk az iga-
zán hatásos (ABC). Az ivartalanul szaporodó
populációkban a mutációknak „be kell várni-
uk egymást”, a folyamat lassú. A szexuálisan
szaporodó populációban a rekombinációk-
nak köszönhetõen jóval hamarabb kialakul-
hat és elszaporodhat a kedvezõ kombináció.

Summa
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→ az ivaros szaporodás kialakulása
XXIX.2.3.

← Lotka–Volterra-egyenlet XXVI.3.2.



fizikai szempontból nem lehetetlen, sõt várható folyamat. A nyílt rendsze-
rek termodinamikájának kutatói kimutatták, hogy állandó anyag- és ener-
giaáramlás mellett élettelen rendszerekben is a rendezettség helyi szigetei
jelennek meg. A jelenség magyarázatára Stuart Kauffman (1939–) ameri-
kai elméleti biológus, az önszervezõdés biológiai elméletének hirdetõje al-
kotott elméleti (számítógéppel szimulált) modellt. Kauffman szerint az élõ-
világ olyan egységekbõl áll, melyek rendje önszervezõdõ módon, azaz belsõ
hatások következtében jön létre. Az önszervezõdéshez nem szükséges a
szelekció segítsége, de igényli az állandó anyag- és energiaáramlást és az
egymással kölcsönhatásban álló alkotórészek minél nagyobb sokaságát.
Ilyen lehet például különbözõ molekulák tömege, melyek kölcsönhatásban
állnak: egymásba alakulhatnak, vagy befolyásolhatják egymás létrejötté-
nek sebességét. Nyílt rendszerekben egy bizonyos sokféleségi szint elérése
után váratlanul új tulajdonságok jelennek meg, melyek már a rendszer egé-
szére jellemzõk, például körfolyamatok indulnak be.

Kauffman szerint az önszervezõdés és a szelekció az evolúció két, egy-
mást kiegészítõ módja, ezek közös magyarázatát, fogalmi keretét még nem
dolgozták ki.

Az önszervezõdõ rendszer mûködésének föltétele az alkotóelemek kellõ
sokfélesége (diverzitása). Eszerint sem a gének száma nem csökkenthetõ
vagy növelhetõ tetszés szerint egy egyedben, sem a fajok száma egy életkö-
zösségben. A magasabb szint felõl nézve az evolúciós változások a maga-
sabb egységek életfolyamatai: nem véletlenszerûek, hiszen biológiai funk-
ciót töltenek be.

398 XXVII. 5. Az evolúció szintjei

37. ábra. Kiemelkedõ (emergens) tulajdonság megjelenése Kauffman
példájában
Az emergenciát szemléltetõ játék lényege, hogy pontokat véletlenszerûen vonalak-
kal (élekkel) kötünk össze, s közben lépésrõl lépésre figyeljük, hogy milyen kiterje-
désûek azok a vonalakkal összekötött hálózatok (clusterek), melyek létrejöttek.
Bizonyos él/csomópont aránynál váratlanul óriás hálózat „emelkedik ki” (átcsapási
tartomány, fázisátmenet). Ha a pontokat vegyületeknek, az éleket reakcióknak te-
kintjük, bonyolult reakcióköröket kapunk eredményül. Hasonló módon szemlél-
tethetõ a szervezet–sejt vagy az életközösség–faj(populáció) átmenet is. A grafikon
vízszintes tengelyén az élek és csomópontok aránya, a függõleges tengelyen a legna-
gyobb, élekkel összekötött halmaz (cluster) nagysága látható egy olyan számítógé-
pes „kísérletben”, melyben a pontok száma 400 volt, a vonalak számát pedig foko-
zatosan emelték 0-tól 600-ig.
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38. ábra. A vonal-pont játék
szemléltetése
Ebben a nagyon egyszerû példában 10 pont
van, melyeket véletlenszerûen kötünk össze
vonalakkal. Az 5. lépésben a legnagyobb,
pontokkal összekötött halmaz még csak
3 elemû, a 9. lépésben már mind a 10 pont
összekapcsolódott.

EMERGENCIA

← a nyílt rendszerek termodinamikája
XX.3.

← Kemoton XX.3.3.3.

→ hiperciklusok XXIX.1.2.2.

„A darwini világkép átformálása nem lesz könnyû. A biológusoknak még nincs fogalmi keretük, melyben együttesen tudnák tanulmá-
nyozni az önszervezõdést és a szelekciót. … E keret nélkül az önszervezõdés láthatatlan marad, hasonlóan egy átbillenõ (Gestalt) kép hát-
térfiguráihoz. Hirtelen szemléletváltással a háttér az elõtérbe ugrik, ami pedig eddig az elõtérben állt, a szelekció, a háttérbe süllyed. Ám ön-
magában egyik sem elégséges. Az élet és az élõlények evolúciója egyaránt függ a spontán rendezõdéstõl és a kiválogatódás erejétõl. Új képet
kell festenünk.”

S. Kauffman: Otthon az Univerzumban (1995)

SZÜKSÉGES DIVERZITÁS

← biodiverzitás XXVI.2.3.2.

← funkció és mechanizmus III.9.1.1.;
XX.3.3.4.



5.3.2. Egymásra épülõ szintek

Darwin és nyomában a populációgenetikai modellek abból indultak ki,
hogy az evolúció feltétele valamely összefüggõ sokaság (populáció), mely-
nek tagjai öröklõdõ különbségeket hordoznak. E sokféleség változik, en-
nek következtében maga a populáció alkalmazkodik. Ha ezt a leírást az
egyed fölötti szintekre is alkalmazni szeretnénk, két nehézség támad. Kér-
dés egyrészt, hogy örökíti-e valami e szintek – a társulások, biomok vagy a
Gaia – tulajdonságait. Ha nem: tekinthetõk-e hozzánk hasonló egyedek-
nek, elkülönült létezõknek? De még ha van is valamely információhordo-
zó, mely egyedi létüket lehetõvé teszi, hiányzik a reprodukció képessége, és
nincs meg a szükséges sokaság. Egy-egy társulásnak lehet sok állománya,
biomból ez már elképzelhetetlen, Gaia pedig csak egyetlen van. A szelekció
tehát nem válogathat közülük, hiszen nincs mibõl válogatni.

A problémára a kutatók kétféle választ adnak. A redukcionista szemléletû
biológusok ragaszkodnak a klasszikus populációgenetikai modellekhez, és
tagadják, hogy a gén feletti szinteken önálló evolúció folyna. Úgy vélik, hogy a
molekuláris szinten zajló véletlenszerû változások rögzülése és szelekciója
révén, azok egyszerû összegzõdéseként áll elõ a magasabb egységek evolú-
ciója. Más biológusok úgy gondolják, hogy az evolúció különbözõ szinteken
egymásra épülve zajlik, és ami az alacsonyabb szinten véletlennek tûnik, az
a magasabb szint felõl nézve célirányos, azaz a folyamat egy végpont felé tart.
Így például Csányi Vilmos általános evolúcióelmélete szerint (1979) az evo-
lúció molekuláris, sejtszintû, egyedszintû, és ökológiai szinteken folyik.
Minden szinten versengõ és együttmûködõ reakciókörök használják föl a vé-
ges erõforrásokat. Azok a folyamatok – például kémiai reakciókörök – ter-
jednek el, melyek több-kevesebb hûséggel újra létrehozzák saját másolatai-
kat. Eközben a folyamatok rendezettsége, összetettsége nõ (csökken az
entrópiájuk), és mind pontosabban másolják önmagukat. A pontosan és
összehangoltan másolódó elemek együttesét ismerte föl és nevezte el az em-
ber magasabb szintû egységnek, például az együtt reagáló molekulaegyüt-
teseket sejtnek. Ezek aztán az új, még magasabb szint építõelemei lesznek: a
sejtekbõl szervezet, az egyedi szervezetekbõl társulás épül föl. A folyamat
egyetlen egységes, összehangolt egyensúlyi végállapot felé tart. E törvénynek
az ember is alá van vetve, ám az csak a kereteket szabja meg, a konkrét tör-
ténet – a történelem – egyszeri és megismételhetetlen.

Bármilyen magyarázatot találunk is, tény, hogy az emberi társadalmak
változásai mind erõsebben hatnak a természetes (biológiai) szervezõdési
szintekre, ezért a két folyamat egyre kevésbé választható el egymástól.
Az ember olyan eszközök birtokába jutott, melyekkel befolyásolni tudja az
evolúció történetét, és kezdjük sejteni ennek következményeit is.
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← Darwin gondolatmenete XXVII.2.1.

← egyed fölötti szervezõdési szintek XXVI.1.

← Gaia-hipotézis XXVI.4.3.1.

← Dawkins és Lovelock vitája XXVI.4.3.2.

← Chardin világképe XIX.1.8.

← a folyamatok iránya (skolasztika) V.5.4.

← kemoton XX.3.3.3.

IRÁNYULTSÁG

← nyílt rendszerek entrópiaváltozásai
XX.3.3.

← az ember felelõssége XXVI.6.3.

→ az antropikus elv XXVIII.3.4.2.

← Baldwin-hatás XXVII.3.3.3.

Kérdések, problémák

1. Dawkins szerint a tyúk a tojás eszköze újabb tojások elõállítására. Miért furcsa, meghökkentõ ez a megfogal-
mazás? Mire akarta felhívni Dawkins a figyelmet ezzel az állítással?

2. Nemcsak a hódok építenek duzzasztott tavakat, az emberek is átalakítják környezetüket. Állítható-e, hogy egy
víztározó az azt tervezõ mérnökben ható gének „kiterjesztett fenotípusa”? Mi a fõ különbség a hódok és az em-
berek környezetátalakítása között?

3. A Dawkins elméletével szemben felhozható egyik érv az, hogy az élõlényt alkotó gének összefüggõ egészet alkot-
nak, külön-külön az „önzõ gének” nem lennének képesek semmire. A csak egy gén hatását figyelembe vevõ
elemzés tehát hibás eredményre vezet. Mit válaszolhatna Dawkins egy ilyen ellenvetésre?
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4. Elemezzük a Dawkins-idézetet abból a szempontból, hogy mit ért „fenotípuson”! Vessük össze Mendel szemlé-
letmódjával! Alapvetõ-e a különbség, vagy csak finomabb bontásban látjuk az összefüggéseket?

5. A csoportszelekció vagy a rokonszelekció elmélete alkalmasabb a sejtalkotók önzetlen viselkedésének magya-
rázatára? Lehetséges-e, hogy mindkettõ szerepet játszik? Mi a feltétele ennek?

6. Képzeljük el, hogy egy petesejtben mutáns mitokondrium keletkezik, mely önzõ módon nem juttat ATP-t a gaz-
dasejtnek! Elterjedhet-e ez a káros mutáns a populációban?
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ÁDÁM

Ah, Lucifer! nézz csak földünkre vissza,
Elõször a virág tûnt el szemünkbõl,
Aztán az erdõk rezgõ lombjai;
A jólismert táj száz kedves helyével
Jellem nélküli síksággá lapult.
Mi érdekes volt, minden elmosódott.
Most már a szirt törpül le rossz görönggyé,
A villámterhes felhõ, melyben ott lenn
Szent szózatot sejt a pór s megriad,
Mi nyomorú párázattá silányul.
A bömbölõ tenger végetlene
Hová, hová lett? szürke folt gyanánt áll
A gömbön, mely keringve elvegyül
Milljó társ közt, s az volt egész világunk.
Óh, Lucifer, aztán meg õ, meg õ – –
El kelle tõlünk annak is maradni? – –

LUCIFER

Emelkedett szempontunkból, hiába,
Elõször a báj vész el, azután
A nagyság és erõ, míg nem marad
Számunkra más, mint a rideg matézis. – –

Madách: Az ember tragédiája. Tizenharmadik szín

A Téj útról

A Téj út-is (Via lactea, Galaxis), az a’ téj színû, széles öv forma, a’ melly mint valamelly öv, vagy széles Abronts, az
egész Eget éppen a közepe táján körül fogni láttatik, a mint a nagyító üvegek mutatják, nem egyéb, hanem sok ezer
millio megszámláhatatlan Álló-Tsillagoknak sokasága; a’ mellyek az Égnek ezen a’ részén, megmérhetetlen
messzeségre vagynak egymás után: és ezért tetszenek azok egymáshoz közelebb, mint valamelly erdõben a’
messzebb lévõ fák sûrûbbeknek látszanak, mint a’ közelebb valók; ezeknek egybe-jövõ fények okozza azt a’ téj for-
ma fényességet az Égen. Miért állanak az égnek ezen a’ részén ezen számtalan napok egymás után? az egy titok a’
mellynek végére nem járhat az emberi elme. Hihetõ, hogy a’ mi Napunk-is, ezen Téj útban lévõ Napok közzül egy;
és hogy ezen számtalan millio Napok, egy Szisztémát vagy egésszet tetszenek; a’ melly valamelly véghetetelen nagy
Nap körül, tám a’ Sirius körül forog; a’ melly ezen Téj útnak a’ közepén vagyon. Az újabb ég vi’sgálóknak az a’ ta-
pasztalása, hogy az Álló Tsillagoknak-is saját mozdulásaik vagynak; de a’ mellyet a’ véghetetelen messzeségek
miat tsak sok száz esztendõk alatt lehet észre venni, ezt a’ vélekedést hihetõvé teszi.

Katona Mihály, 1814

A Lófej-köd, 1500 fényév távolságban, az Orion csillagképben

(A képet a hawaii teleszkóp segítségével készítette Jean-Charles Cuillandre [NASA]).
A nagy teljesítményû távcsövekben születõ, fejlõdõ és összeomló égi alakzatok sora tárult fel a csillagászok
elõtt. A fény véges terjedési sebessége miatt egy ilyen felvétel olyan eseményekrõl tudósít, melyek nemcsak
térben, hanem idõben is messze esnek tõlünk: a múlt emlékei.



1. A Naprendszer

1.1. A Naprendszer fölfedezése

1.1.1. Tudásunk forrásai

Az ókori csillagászok az égitestek gondos tanulmányozása után világosan el-
különítették a bolygókat a csillagképek együtt mozgó hátterétõl. A látszólag
szabálytalan bolygópályákban fölismerték a körmozgások rendjét, és azt a
földi idõegységek alapjává tették (év, holdhónap, a hét napjai, órák). Arisztote-
lész geocentrikus rendszerében a bolygók mozgása filozófiai magyarázatot
nyert, mely az égben uralkodó szabályosság, tökéletesség eszméjén alapult.
Ptolemaiosz geosztatikus modellje már a bolygómozgások matematikailag is
viszonylag pontos leírását adta. A görög természettudósok geometriai mód-
szerekkel láttak hozzá a lakott világ (oikumené) föltérképezéséhez, és ugyan-
ezt az eljárást alkalmazták az égitestek távolságának és helyzetének meghatá-
rozására is (a Föld átmérõjének megadása, a Hold–Föld- és a Nap–Föld-távol-
ság arányának megmérése). Az ókori tudósok szemében a geometria volt az
égi és a földi világ egységének kulcsa, az égi és földi mozgások okaira azonban
nem kerestek egységes fizikai magyarázatot. Kopernikusz, Kepler, Galilei,
majd Newton munkássága az égi és földi fizika egységesítésére vezetett (Kep-
ler-törvények, általános tömegvonzás). A távcsövek tökéletesítése és a csilla-
gászok együttmûködése kitágította ismereteinket a naprendszerrõl. A Vénusz
Nap elõtti átvonulásának megfigyelése révén a Nap–Föld-távolság mind ponto-
sabb meghatározása vált lehetõvé, s ennek ismeretében a Naprendszer boly-
góinak abszolút távolsága is kiszámíthatóvá vált. Hiszen ha egyetlen bolygó
abszolút távolságát ismerjük, Kepler 3. törvénye segítségével a többi bolygó
távolsága is kiszámolható a pontosan mérhetõ keringési idõk ismeretében.
A közeli bolygók távolsága háromszögeléssel is mérhetõ. Egy bolygó irányá-
nak eltérését a Föld egymástól távoli pontján végzett egyidejû megfigyelések
során nevezzük parallaxisnak.

A bolygók távolságát és látszó átmérõjét összehasonlítva a valódi átmérõk
arányára következtethetünk. A fogyatkozások és bolygófedések megfigyelése
lehetõséget ad a bolygók abszolút méretének meghatározására. A bolygókat
megközelítõ mesterséges holdak pályájának elemzésével, a Newton általános
tömegvonzástörvényét felhasználva mind pontosabban meghatározhatjuk tö-
megüket, majd a geometriai adatokat felhasználva átlagos sûrûségüket.
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1. ábra. A földi légkör két „ablaka” és
elnyelési tartományai
Az ábrán az IR az infravörös, az UV az ultra-
ibolya hullámhossz-tartományt jelöli.
A magas hegyeken vagy repülõgépeken elhe-
lyezett speciális távcsövekkel lehetséges az
infravörös égi fényképezés is, a nagy energiá-
jú tartományokat (UV, röntgen, gamma) ész-
lelõ berendezések azonban csak ûrszondák-
ra helyezve mûködnek megfelelõen.
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← csillagászati idõegységek II.2.

← Arisztotelész kozmosza III.9.

← Ptolemaiosz modellje IV.3.

← ókori geográfia és csillagászat IV.2–4.

← Kepler-törvények VI.2.2.

← Galilei munkássága VI.4.

← általános tömegvonzás VI.8.2.

← parallaxis III.9.2.5.
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A gondos megfigyelésekbõl az égitestek légkörére vagy annak hiányára is
következtetni lehetett. Amikor például a Hold vagy a Merkúr átvonul egy
csillag elõtt, a csillag hirtelen tûnik el és jelenik meg újra, ami a Hold, illet-
ve a Merkúr légkörének hiányát jelzi. A Vénusz esetében viszont a takarás-
ba kerülõ csillag látszó fényessége folyamatosan csökken, ami a sûrû vénu-
szi légkör jelenlétére utal.

Az égitestek nem csak látható fényt bocsátanak ki, ezért képük más hul-
lámhossztartományokban is vizsgálható. A földi légkör az ultraibolya és
röntgensugárzás nagy részét és az infravörös sugárzás jelentõs hányadát is
elnyeli, beengedi viszont a rádióhullámokat az 1 mm és 18 m közti hullám-
hossztartományban. Ezt az „ablakot” használja ki a rádiócsillagászat.
A rádiótávcsövek legtöbbször paraboloid formájú rádiótükrök, melyek úgy
gyûjtik össze gyújtópontjukban a rádióhullámokat, mint az optikai para-
bolatükrök a párhuzamos fénysugarakat. Sajnos a rádióhullámok nagy
hullámhossza miatt a kapott kép felbontóképessége jóval kisebb, mint a
látható fényé. A pontosság növelésének érdekében óriási antennákat építe-
nek (pl. Arecibo hegybe mélyített óriás antennája), illetve több rádióanten-
nából készítenek összehangolt rendszert különbözõ irányokból vizsgálva
ugyanazon objektumot. A rádióantenna nemcsak az égitestek által kisu-
gárzott, hanem az általuk visszavert hullámok észlelésére is alkalmas.
Ezen alapul a radarcsillagászat, a távolságmérés korszerû és pontos mód-
ja. A radar a második világháborúban már fontos szerepet töltött be a lég-
elhárításban. Elsõként Bay Zoltán és tõle függetlenül egy amerikai kutató-
csoport gondolt arra, hogy a radarhullámok nemcsak repülõkrõl, hanem
égitestekrõl is visszaverõdhetnek. A rádiójel kibocsátása és visszaverõdése
közti idõkülönbség alapján mérte meg elsõként a Hold távolságát
1946-ban minden korábbinál pontosabban a Bay vezette magyar és az
amerikai tudóscsoport.

Rádióhullámok segítségével alkotott képet a Vénusz felszínérõl az egyéb-
ként sûrû és átlátszatlan légkörben az oda leereszkedõ Venyera és Pioneer
szonda. A rádiócsillagászat a bolygók átmérõjének és tengely körüli forgá-
sának pontos mérését is lehetõvé tette. A forgásra a Doppler-hatás észlelé-
sébõl következtetnek. Alkalmazásának elvét a Merkúr példáján mutatja be
a 3. ábra.

A bolygók által kisugárzott fény összetevõkre bontása, elemzése a spekt-
roszkópia területére tartozik. Az eljárás segít a bolygók felszíni hõmérsék-
letének, a színképvonalak azonosítása alapján pedig légkörük anyagi
összetételének mind pontosabb meghatározásában.
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← elektromágneses spektrum XV.3.7.

← homorú tükrök leképezése XIV.1.2.

RADARCSILLAGÁSZAT

← a Hold távolságának ókori meghatáro-
zása IV.4.4.2.

2. ábra
a) Bay Zoltán emléktáblája szülõvárosában,
Gyulakeszin
b) Bay Zoltán (1900–1992) magyar fizikus szobra
Újpesten
Iskoláit a Debreceni Református Kollégiumban végezte, fi-
zikát Berlinben tanult, kutatásait Szegeden folytatta, ahol
megismerkedett Szent-Györgyi Alberttel. Késõbb Buda-
pesten az Egyesült Izzó laboratóriumában, majd a Mûsza-
ki Egyetem Atomfizika Tanszékén dolgozott. A háború
alatt kifejlesztette az ellenséges gépeket érzékelõ radart.
Nevezetes Hold-távolságmérése (1946) után két évvel az
USA-ba távozott, ahol együttmûködött többek közt Neu-
mann Jánossal is. Nevéhez fûzõdik a méter mai definíció-
ja, mely a vákuumban terjedõ fény sebességén alapul.

a) b)

← Doppler-hatás XIV.2.2.4.

← spektroszkópia XXI.3.1.

← következtetés a hõmérsékletre XXI.2.1.



A bolygók földi vizsgálatának határokat szab a távcsövek korlátozott fel-
bontóképessége és a légkör zavaró hatása. A kutatásnak a mesterséges égi-
testek, szondák adtak új lendületet.

1.1.2. Ûrszondák és ûrhajósok

A Földön kívüli ûrkutatás lehetõségét azok a technikai fejlesztések alapoz-
ták meg, melyek lehetõvé tették mind nagyobb tárgyak kellõ sebességre való
felgyorsítását. Ez a sebesség a Föld körüli pályán való keringés esetében az
elsõ kozmikus sebesség (7,9 km/s), de a Holdra vagy távolabbi bolygókra
irányított ûreszközök esetében már a második kozmikus sebességet is
meghaladja, ami több, mint 11 km/s. Az ûrkutatás fejlõdése tehát szorosan
összefonódott az ûreszközök, a hordozórakéták fejlesztésének történetével.
A mai rakétatechnika alapjait Konsztantyin Eduardovics Ciolkovszkij
(1857–1935) munkássága teremtette meg. 1903 és 1914 között megjelent
cikkeiben a hatás-ellenhatás elvén alapuló folyadék hajtóanyagú rakéta ter-
vét dolgozta ki. 1929-ben a Kozmikus vonat címû munkájában a többfoko-
zatú hordozórakéta tervét mutatta be. Ciolkovszkij munkássága elméleti
volt, az elméletet gyakorlattá az ûrkutatás eme kezdeti korszakában a nagy-
szebeni születésû szász Oberth Hermann (1894–1989) váltotta, aki folyé-
kony üzemanyagú rakétát konstruált és indított el 1929-ben Berlinben,
tanítványai, többek között Wernher von Braun közremûködésével. Az elsõ
folyékony üzemanyagú rakétát 1926-ban Robert Hutchins Goddard
(1882–1945) indította útra, megvalósítva ezzel 1914-ben bejegyzett egyik
szabadalmát. Másik szabadalma a többfokozatú rakéta volt.

A mind nagyobb tolóerejû rakéták feladata elõször tárgyak, majd embe-
rek ûrbe juttatása volt. Az ûrkutatás elsõ, romantikus korszaka leginkább
a nagy felfedezések korához hasonlítható. 1961-ben Jurij Gagarin szovjet
ûrhajós elõször kerülte meg a Földet, 1969-ben elõször tette lábát ember a
Holdra Neil Armstrong személyében. Ebben a máig nyúló idõszakban a
mind messzebb eljutó ûrszondák feltérképezték a Holdat (1959-ben indult
a Luna 1. ûrszonda), a Marsot és a Vénuszt, s hosszú évek alatt az óriás-
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a Merkúr
tengelyforgásának

iránya

a megfigyelõ felé mozgó pontról érkezõ
radarjel

eltolódás rövidebb hullámhossz felé

elõször visszavert radarjel

nincs Doppler-hatás

a megfigyelõtõl távolodó pontról érkezõ
radarjel

eltolódás nagyobb hullámhossz felé

r = 2375 km

3. ábra
a) Christian Doppler szobra a Bécsi Egyetemen
Doppler ismerte föl a közeledõ vagy távolodó hullámok hullámhosszváltozásának okát. A közeledõ és távolodó hullámok hullámhosszá-
nak elemzése a modern csillagászat egyik alapvetõ módszere lett.
b) A Merkúr távolságának és forgási sebességének megmérése rádióhullámok Doppler-eltolódása segítségével

a) b)

4. ábra. Ciolkovszkij szobra Moszkvában
„A Föld az emberiség bölcsõje, de nem ma-
radhatunk örökké bölcsõben. Az emberi-
ség nem is marad örökké a Földön, hanem
fényre és térségre vágyva elõbb félszegen
behatol a légkörön túli térségbe, aztán pe-
dig meghódítja a csillagok világát.”

Ciolkovszkij

KOZMIKUS SEBESSÉGEK

← hatás-ellenhatás (Newton) VI.7.



bolygók közelébe is eljutottak, fontos információkat közölve az ott uralko-
dó fizikai viszonyokról. A Holdra, Vénuszra, Merkúrra, Marsra ûrszondák
szálltak le, ûrszonda közelítette meg a Halley-üstököst legutóbbi ittjárta-
kor, gyûjtött pormintát a Wild üstökösbõl (Stradust). Ûrszondák juttattak
jármûvet a Marsra (Mars Pathfinder), közelítették meg a Napot, szálltak le
a Naprendszer legnagyobb holdjára, a Titánra (Huygens-expedíció), amely
a Szaturnusz körül kering, s a felsorolás korántsem teljes.

A távoli világok felfedezése mellett az ûrkutatás alapvetõ hatást gyakorol
mindennapjainkra. Mesterséges holdak pályái hálózzák be a Föld kozmi-
kus környezetét. Ezek informálnak minket az idõjárás változásairól, meg-
könnyítik a térképészek munkáját, de mesterséges holdak fényképei alap-
ján tájékozódhatunk a tavak elalgásodásáról ugyanúgy, mint például a ton-
halrajok vonulásáról. Nehezen képzelhetõ el olyan komolyabb esemény a
Földön, mely a mesterséges holdakkal nem észlelhetõ. A mesterséges hol-
dak segítenek a tájékozódásban (GPS, tv- és rádióadás, mobiltelefonok), s
ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy a Föld egy tetszés szerinti pontján éppen
mi történik, a mesterséges holdak kamerái ezt is megmutatják.

1.2. A Naprendszer fölépítése

1.2.1. Bolygótestvéreink

A Naprendszer bolygóit két nagy csoportba sorolják. Egyikbe a Föld típu-
sú bolygók tartoznak, melyek méretre, sûrûségre, összetételre hasonlíta-
nak a Földhöz. Ezek a Naptól kifelé a Merkúr, a Vénusz, a Mars. Ezek az
égitestek a Naprendszer többi bolygójához képest kicsik, viszont sokkal
sûrûbbek, lassabban forognak, a Nap közelében keringenek, és legfeljebb
két holdjuk van.

A Merkúr a Naphoz legközelebb esõ bolygó. Ezért a Földrõl csak közvet-
len naplemente vagy napfelkelte után lehet látni. A Merkúr két keringése
alatt mindössze három forgást végez, s így a napsütötte és az éjszakai olda-
la nagyon lassan cserél helyet egymással. Ezért napos oldalának felszínén
a hõmérséklet 430 °C körül van, míg az éjszakai oldalon a hõmérséklet
–170 °C alá süllyedhet. Légköre nagyon ritka, ezért nem égnek el benne a
meteorok, így felszínét becsapódási kráterek szabdalják.

A Vénusz a Nap és a Hold után a Földrõl megfigyelhetõ legfényesebb
égitest.

A Vénusz-szondák tudósítása szerint a bolygótársunk légköre nagyon
sûrû, átlátszatlan, csak a rádióhullámok hatolnak át rajta. A felszínen a
nyomás a Föld felszínén mérhetõnek 93-szorosa. Az atmoszférát fõleg
szén-dioxid alkotja, de kevés nitrogén, különbözõ savak és vízgõz is kimu-
tathatók benne. A sûrû légkör következménye az erõs üvegházhatás. En-
nek tulajdonítható, hogy a Vénuszon a felszíni hõmérséklet elérheti a
470 °C-ot. A vörösen izzó, szélcsendes tájon több ezer méteres hegyeket és
mély völgyeket mutattak ki a Venyera és Pioneer szondák radarhullámai.
Mivel optikai úton nem lehetett a bolygón állandó alakzatokat találni, a for-
gási periódusidõ megmérése nem volt egyszerû. Kiderült, hogy a Vénusz
forgása igen lassú (egy Vénusz-nap 117 földi napnak felel meg), és iránya
ellentétes a többi bolygó forgásával (kivéve az Uránuszt). Ez az úgynevezett
retrográd irány összefügg a két bolygó tengelyének 90 fokot meghaladó fer-
deségével, ami vélhetõleg egy-egy korai kozmikus ütközés következménye.

A Föld több szempontból is különleges a belsõ bolygók között. Tagolt,
részben folyékony és áramló belsõ szerkezete, vasmagja a kéreg kõzetleme-
zeit állandó mozgásban tartja, a vulkanizmus révén anyagáramlási cikluso-
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5. ábra. Robert Goddard elsõ
rakétájával

6. ábra. A Vénusz-sarlók túlnyúlása
földi távcsõvel nézve
A Vénusz látszó fényessége nagyjából állandó,
pedig a Földtõl vett távolsága erõsen ingado-
zik. A jelenség magyarázata, hogy a Vénusz,
mivel belsõ bolygó, fázisokat mutat, akár a
Hold. Amikor a Vénusz a Földhöz közelebb
van, éppen akkor kisebb a Földrõl megfigyel-
hetõ megvilágított terület. A két hatás nagyjá-
ból kiegyenlíti egymást. A Vénusz-sarló csú-
csainak különös alakját, „a Vénusz szarvait”
a sûrû légkör jelenléte magyarázza: a normál
„Vénusz-sarlón” a megvilágított tartomány
túlnyúlik a légkör fénytörése miatt.

FÖLD TÍPUSÚ BOLYGÓK

← a Merkúr és a Vénusz pályájának meg-
határozása VI.1.2.
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kat tart fenn, és létrehozza a bolygót védõ erõs mágneses teret. Légköre ele-
mi oxigént és jelentõs mennyiségû nitrogént tartalmaz, a magas légkör
ózonrétege megszûri a napból érkezõ ultraibolya sugárzást. Felszínének
71%-át víz, elsõsorban folyékony sós víz borítja. E tényezõk teszik lehetõvé
a földi életet, és részben következményei is annak.

A Mars kráterekkel teletûzdelt, hatalmas hegyekkel, mély völgyekkel bo-
rított bolygó. Hegyei magasabbak, a völgyei mélyebbek, mint a Föld felszíni
alakzatai. Ennek egyik oka a földinél háromszor kisebb gravitációs gyorsu-
lás. Itt található a Naprendszer legmagasabb, 24 km-es hegye (Olympos
Mons), mely eredetét tekintve egy pajzsvulkán. A Mars óriási kanyonrend-
szere, a Valles Marineris 4000 km hosszú és 2-7 km mély. Felszínét vörös
homok- és kõsivatagok borítják. A táj egyhangúságát a sarkvidékek hósap-
kái törik meg. Ezek a hósapkák részben fagyott vízbõl állnak, de a zömük
szénsavhó vagy szárazjég (szén-dioxid).

A Mars tengelye keringési síkjával a Földével majdnem pontosan meg-
egyezõ szöget zár be, ezért itt is megfigyelhetõ az évszakok váltakozása.
A marsi hósapkák is követik ezt a váltakozást, télen a Mars egyenlítõje felé
terjednek, nyáron visszahúzódnak. A Mars hatalmas folyóvölgyszerû kép-
zõdményeit valószínûleg az egykor folyékony víz hozta létre, melybõl a boly-
gón bõven van, jelenleg fagyott formában, a hósapkákba és a talajba fagyva.

A Mars légköre ritka, a kis gravitáció miatt a légnyomás a felszínén a Föl-
dön mérhetõ értéknek mindössze 0,003-e. Zömében szén-dioxid alkotja, de
megfigyeltek benne nitrogént és oxigént is. Az üvegházhatás gyenge, így a Mar-
son a napi hõingadozás nagy. Míg délben a hõmérséklet a Mars-egyenlítõn el-
éri a +20 °C-ot, addig éjjel –70 °C alá süllyed. A sarki sapka hõmérséklete
–140 °C körül van. A Mars légkörében nagy kiterjedésû sárga foltokat is meg-
figyeltek, melyeket a sivatagokban dühöngõ viharok porfelhõinek tartanak.
Ezek néha egészen elfedik a bolygót a fürkészõ tekintetek elõl.

1.2.2. Az óriásbolygók

A Naprendszer bolygóinak második csoportját az óriásbolygók alkotják.
Ezek sûrûsége kicsi, összetételük inkább a Napéra emlékeztet. Noha a Naptól
távolabb keringenek, mélyükben rengeteg hõ termelõdik, így nagyobb ener-
giamennyiséget sugároznak ki az ûrbe, mint amennyi rájuk esik.

A Jupiter a Naprendszer legnagyobb tömegû bolygója. Tömege kétszer
akkora, mint az összes többi bolygóé együttvéve. A Földrõl a legragyogóbb
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7. ábra. A Földet védõ mágneses
erõvonalak

Az erõs mágneses tér kialakulásának lehet-
séges okát az 1.2.4. fejezet tárgyalja. A pó-
lusváltozásokról l. a XI.2.4.2. és a XXVI. fe-
jezeteket.

← anyagáramlási ciklusok XXVI.4.3.1.

← mágneses tér XI.2.4.

← Gaia-hipotézis XXVI.4.3.

→ „ritka Föld” XXX.2.2.

MARS

← a Mars-pálya meghatározása (Kepler)
VI.2.2.

← az évszakok váltakozásának oka a Föl-
dön II.2.4.

← a víz felszínformáló munkája VIII.4.

→ a bolygók légköre és az élet lehetõségei
XXIX.1.1.

JUPITER



csillagnál is fényesebbnek látszik. Gyenge távcsövekkel is megfigyelhetõk
jellegzetes övei és az, hogy sarkainál erõsen lapult. A lapultság azzal ma-
gyarázható, hogy sebesen forog tengelye körül, és nincs szilárd felszíne.
A Jupiter középpontjában a földi nyomás egymilliószorosa uralkodik.
A hõmérséklet 30 000 °C közelében van. A belsõ hõ forrása még nem telje-
sen tisztázott, a bolygókeletkezés folyamatával függhet össze. Feltételezhe-
tõ, hogy magját sziklahalmaz alkotja. A sziklamagot szilárd hidrogén veszi
körül, melyen folyékony és a nagy nyomás miatt fémes sajátságú hidrogén-
óceán úszik. Ez a réteg hozza létre a Jupiter igen erõs mágneses terét.
A hidrogénóceán fölött kristályos és gõz halmazállapotú felhõrétegek kava-
rognak. A Jupiter légkörét – a másik három óriásbolygóhoz hasonlóan – a
metán, a hidrogén, a hélium és az ammónia alkotja, de színes felhõiben vö-
röses kén- és foszforvegyületek, etilén és más szerves molekulák is kimu-
tathatók. Ezek gigászi áramlásai hozzák létre a Jupiter távcsövekben is
megfigyelhetõ sávos szerkezetét. A Jupiter maga fûti saját légkörét, a nap-
fény csak a felhõtakaró felszínén számít jelentõs tényezõnek. Ezért itt nin-
csenek nappali-éjszakai ingadozások és évszakos változások sem. A légkö-
ri viharok méretét jelzi, hogy az óriás villámok keltette rádióhullámok a
Földrõl is észlelhetõk. A Jupiter nagyjából kétszer akkora mennyiségû
energiát bocsát ki, mint amennyit a Nap sugárzásából elnyel.

8. ábra. A Jupiter felszíne a sávokkal és a Nagy Vörös Folttal
A legjellegzetesebb képzõdmény, a Nagy Vörös Folt közel háromszáz éve ismert. 1665-ben
Giovanni Cassini ennek segítségével határozta meg a Jupiter forgási periódusát. Valószínû-
leg egy stabil anticiklon, mely közel 48 000 km hosszú és 11 000 km széles. A vörös folt
maga is vándorol az õt körülvevõ sávok mentén. A képen jól láthatók az egyenlítõvel párhu-
zamos sötét és világos sávok. Erõsebb távcsövekkel ezekben a sávrendszerekben különbö-
zõ alakzatokat, köröket, elnyúlt ellipsziseket, füstszerû gomolyokat lehet megfigyelni.

A Szaturnusz anyaga hasonlít a Jupiteréhez. Távcsõvel a Szaturnuszon
is megfigyelhetjük a Jupiterhez hasonlóan a sötét és világos felhõsávokat,
bár ezek halványabbak a jupiterieknél. A bolygó átlagos sûrûsége mind-
össze ~0,7 g/cm³, a legkisebb a Naprendszerben. A Szaturnusz 2,5-szer
több hõt bocsát ki, mint amennyit elnyel. A bolygó belsõ szerkezete, felépí-
tése, légköre a Jupiterével valószínûleg megegyezõ.

9. ábra. A Szaturnusz gyûrûrendszere
A gyûrûk a bolygó egyenlítõjének síkjában helyezkednek el. Egy Szaturnusz-év alatt a gyû-
rûket alulról és felülrõl is megfigyelhetik a földi csillagászok. Mikor a Föld pontosan a gyû-
rûk síkjában van, a gyûrûk megfigyelhetetlenekké válnak a Földrõl, a gyûrûk tehát véko-
nyak. Már a XIX. században rájöttek arra, hogy a gyûrûket kis testek tömege alkotja, a leg-
újabb mérések szerint 30-40 cm átmérõjû szennyezett jégdarabokból állnak. Benne sötét
sávok (rések) figyelhetõk meg, melyekben nem kering anyag. Létrejöttüket a Szaturnusz
közeli holdjainak gravitációs hatásával magyarázzák. A Voyager 1 szonda a gyûrûk felett
mozgó sötétebb anyagsávokat fedezett fel, melyek kiterjedése a gyûrûkre merõleges. Ezek a
küllõk, melyeket a bolygó mágneses tere formál lebegõ porból. A Szaturnusz számos hold-
ja közül kiemelkedik a Titán, a Naprendszer legnagyobb holdja, melynek a naprendszer-
ben egyedülálló módon saját légköre van.

Míg a bolygókat a Merkúrtól a Szaturnuszig az emberek már az ókorban
is ismerték, hiszen szabad szemmel is könnyen megfigyelhetõek voltak,
addig az Uránuszt, Neptunuszt csak a távcsõ felfedezése után láthatta em-
beri szem. Az Uránuszt William Herschel 1781-ben fedezte fel véletlenül, a
csillagképek tanulmányozása közben. A felfedezett objektumról eleinte azt
gondolta, hogy üstökös, ám több hónapos megfigyeléssorozattal megállapí-
totta, hogy pályája majdnem kör alakú, és a Szaturnusz pályáján kívül he-
lyezkedik el.
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← a Föld alakjának kérdése VIII.1.4.

→ bolygók keletkezése XXVIII.1.3.

← fémrács XXII.2.2.6.

→ az õslégkör összetétele a Földön
XXIX.1.

← szénhidrogének XII.3.

← a Neptunusz fölfedezése VI.8.3.; XIX.3.5.



10. ábra. A Neptunusz
Az Uránusz pályaelemeit hiába próbálták a bolygó felfedezése után pontosan meghatároz-
ni; a számított értéktõl mindig eltérõ eredményeket kaptak a távcsöves megfigyelés során.
Már az 1800-as évek közepén megsejtették, hogy az eltérést egy, az Uránuszon kívül kerin-
gõ bolygó okozhatja. 1846-ban J. G. Galle német csillagász látta meg elõször a bolygót,
pontosan azon a helyen, ahol U. Le Verrier francia csillagász számításaiban megjósolta.
A Neptunuszt halvány aszimmetrikus gyûrû veszi körül, légköre az Uránuszéra hasonlít.

A Naprendszer határát a mindent kitöltõ napszél (Napból érkezõ ré-
szecskeáram) segítségével határozhatjuk meg. Így a Naprendszer az úgyne-
vezett heliopauzáig tart, ahol már más csillagok szelének sugárnyomása
kiegyenlíti a napszél sugárnyomását. (Ha a határt a Nap gravitációs hatása
alapján értelmeznénk, az jóval kijjebb kerülne.)

1.2.3. Törpebolygók

1.2.4. Földünk és holdja

A Hold a Föld kísérõ égitestje, mely a Naprendszerben egyedülállóan nagy
anyabolygójához viszonyítva: átmérõje a Föld átmérõjének ¼-e, míg például
a Jupiter átmérõje több mint hússzorosa legnagyobb holdjának, a Titán-
nak, a többi hold esetében még nagyobb a különbség. A Hold a tengelye kö-
rül úgy forog, hogy mindig ugyanazon oldalát mutatja a Föld felé, azaz a
Hold forgási és keringési ideje megegyezik. A Hold kötött tengelyforgásá-
nak kialakulásában alapvetõ szerepet játszott az árapály jelensége, mely a
Földre is komoly hatást gyakorolt: a változó tengerszint miatt valószínûleg
befolyásolta az élõvilág evolúcióját, és fokozatosan csökkentette a földi ten-
gelyforgás sebességét is. Mivel a Föld olvadt fémes magjának forgása nem
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A Nemzetközi Csillagászati Unió XXVI. Kongresszusán döntöttek arról, hogy a Plútó elveszíti a korábbi besorolásban használt „bolygórang-
ját”. Ennek fõ oka az volt, hogy a Plútónál nagyobb égitesteket fedeztek fel a Neptunuszon kívüli úgynevezett Kuiper-övben. Ezzel egy idõben
a kongresszus döntött egy új égitest-kategória, a bolygók és a kisbolygók (aszteroidák) közötti törpebolygó definíciója mellett. A törpeboly-
gók – szemben a bolygókkal – nem elegendõen nagyok ahhoz, hogy gravitációs hatásuk révén a Nap körüli pályájukat tisztára söpörjék,
ugyanakkor elég nagyok ahhoz, hogy saját gravitációs terük miatt gömb formát öltsenek.

A törpebolygók kategóriájába soroljuk a Plútót, a Mars és Jupiter közötti fõ kisbolygóöv legnagyobb „egykori” kisbolygóját, a XIX. század
elején felfedezett Cereszt, valamit a Kuiper-övbõl a Haumae, Makemake és a Plútót tömegben és méretben is meghaladó Erisz
exkisbolygókat. A mind pontosabb megfigyelések következtében újabb aszteroidákat sorolhatunk át a törpebolygók közé.

A Nap és a bolygók légkörének százalékos összetétele
A felsorolásból kimaradt a Merkúr, melynek gyakorlatilag nincs légköre. ny. = nyomokban (igen kis koncentrációt jelent). A Föld esetében
a vízgõz (pára) a levegõ változó koncentrációjú összetevõje.

Gáz összetevõi (%) Nap
(külsõ réteg)

Vénusz Föld Mars Jupiter Szaturnusz Uránusz Neptunusz

H, H2 73 – 86 93 83 80 ±3

He 25 0,0012 14 5 15 19 ±3

H2O OH ny. 0,135 ny. 0,03 0,1 0,1

CO2 CO ny. 96,5 0,031 95,72

N2 N ny. 3,5 78,08 2,7

O2, O ny. ny. 20,94 0,13

Ne 0,0007 ny. ny.

Ar 0,007 0,934 1,6

CO 0,0017 ny. 0,07 ny.

SO2 0,015 ny.

CH4 CH ny. 0,0002 0,1 0,2 1,99 1,5

NH3 NH ny. 0,02 0,01 0,01

← holdfázisok III.9.2.3.

← árapály a Földön VIII.3.2.1.



csökkent ugyanilyen mértékben, fennmaradt az erõs mágneses tér, amely
többek közt az ózonréteget, így a földi élõvilágot is óvja. A Hold maga is vé-
dõpajzs, hiszen a felszínét ért számtalan meteor- és aszteroidabecsapódás
egy része a Hold nélkül a Földön okozhatott volna katasztrófákat.

Ha távcsõbe pillantunk, a Hold szabad szemmel is látható sötét és vilá-
gosabb foltjai hatalmas hegyek, síkságok, kráterek formájában jelennek
meg. A Hold felszínének jellegzetes elemei a holdtengereknek nevezett
hatalmas síkságok. Ezeket finom por tölti ki. A Holdon közel 4000 olyan
kráter van, melynek átmérõje meghaladja a 10 kilométert. Ezek meteor-
becsapódás hatására keletkeztek, melynek a Hold felszíne sokkal jobban
ki van téve, mint a Föld, mivel a Holdnak nincs légköre, melyben a meteo-
rok lefékezõdhetnének, s a kisebbek eléghetnének. A meteorbecsapódá-
sokra utalnak a kráterek közepén emelkedõ központi csúcsok s a kráterek
némelyikébõl kiinduló sugaras szerkezetû hegygerincek. Ezeket valószínû-
leg a holdfelszínbõl meteorbecsapódáskor kilökõdõ anyag hozta létre.
A Hold körül keringõ mesterséges égitestek pályaadataiból arra következ-
tetnek, hogy a holdtengerek alatt hatalmas tömegû sûrû kõzettestek, úgy-
nevezett maszkonok találhatók. (Az elnevezés a tömegkoncentráció angol
nevére utal.) Ezek óriásmeteorok maradványai lehetnek.

A Holdon jelenleg nincs víz. Ennek ellenére olyan felszíni képzõdményeket fi-
gyelhetünk meg rajta, melyek leginkább folyóvölgyekre emlékeztetnek. Az, hogy
volt-e egykor víz és légkör a Holdon, összefügg keletkezésének kérdésével. Ta-
lán egy az õs-Földdel ütközõ nagyméretû égitest szakította ki a földkéregbõl ak-
kor, amikor az õs-Föld anyagában már végbement a kéreg és a mag elkülönülé-
se (a Hold átlagsûrûsége 3,34 g/cm3, ami a földi kéreganyaghoz hasonlít). A ra-
dioaktív izotópos vizsgálatok szerint a Hold-kõzetek kora 4-4,9 milliárd év,
tehát az õs-Hold az õs-Földdel közel egy idõben jöhetett létre. Ha így történt, ak-
kor a meteorbecsapódások mellett a vulkanizmus és a víz hatására bekövetke-
zõ erózió is nagy szerepet kaphatott a fiatal Hold életében. Az észlelõ mûszerek
szerint a holdrengések gyakoribbak, amikor a Hold a Föld közelében jár. Ez
arra utal, hogy a Hold belsõ aktivitása ma sem szûnt meg teljesen. A rengések
eloszlását a földi gravitáció hatására növekvõ belsõ feszültségek és az emiatt
nagyobb számban kipattanó gázkitörések magyarázhatják.

1.2.5. Meteorok, üstökösök

A régi hiedelem szerint minden embernek van csillaga az égen, s ha egy lehull,
akkor meghal valaki. A „hullócsillagokat” Arisztotelész a légköri tünemények
közé sorolta, ezért is tárgyalta a jelenséget Meteorologika címû mûvében
(meteorosz görögül magasban lebegõt, égi jelenséget jelent). A meteorok ki-
sebb égitestek, melyek valóban csak a Föld légkörébe érve izzanak föl a súrló-
dás következtében, és itt nagyobbrészt meg is semmisülnek. A Föld pályáját
augusztus és december környékén keresztezik meteorrajok. Ilyenkor különö-
sen sok hullócsillagot lehet a Földrõl megfigyelni. Közülük csak a legnagyob-
bak – a meteoritok – érik el a földfelszínt, ezek becsapódása iszonyatos pusz-
títást vihet véghez. A zuhanó test óriási sebességgel vágódik a földbe, s ha elég
nagy, hatalmas krátert hozhat létre. Ahová egy meteorit becsapódik, a leféke-
zõdéskor felszabaduló hõ megolvasztja a kõzeteket és a meteorit anyagát is,
melyet a felületükön megfigyelhetõ olvadásnyomok bizonyítanak.

A meteoritok anyaguk szerint három nagy csoportba sorolhatók. A vasme-
teoritok összetevõi elsõdlegesen vas és nikkel. A kõmeteoritok a Föld kérgé-
vel megegyezõ összetételûek, a kõ-vas meteoritok pedig kevert összetételûek.

Az üstökösök a szabad szemmel megfigyelhetõ égitestek közül a leglátvá-
nyosabbak. Különleges alakjuk, hosszan elnyúlt pályájuk, fényük, fizikai álla-
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← pólusváltozások XI.2.5.

→ „ritka Föld” XXX.2.2.

11. ábra. A Holdautó életnagyságú
makettje (München, Deutsche Museum)

A KELETKEZÉS KÉRDÉSE

← földkéreg és mag XXV.6.2.2.

← „a jelen kulcs a múlthoz” XXV.3.3.

← radioaktív izotópos kormeghatározás
XXI.6.5.5.

← Meteorologika III.9.

← a meteorok eredete XXV.6.1.2.



potuk változása évezredeken át foglalkoztatta a csillagokat fürkészõ em-
bert. Az üstökösökre a Föld történelmének hosszú évezredeiben úgy tekin-
tettek, mint a halál, a pusztulás hírnökeire. Megjelenésüket természeti
katasztrófák, háborúk elõjelének tekintették. A XVI. századig elfogadott el-
mélet volt, hogy az üstökösök a Föld és a Hold között helyezkednek el, és a
Föld kigõzölései. Tycho de Brahének sikerült elõször kimutatni egy üstö-
kösrõl, hogy a Földtõl nagy távolságban van. Edmund Halley állapította
meg elsõként, hogy az üstökösök ugyanúgy a Nap körül keringõ, a Nap von-
zásának alávetett égitestek, mint a bolygók, csak pályáik helyezkednek el
másképpen.

Az üstökösök magja piszkos hógolyóra emlékeztet: fagyott állapotú gá-
zokat, ammóniát, metánt, szén-dioxidot, valamint vizet és más anyagok
törmelékét tartalmazza. Ha az üstökös a Nap közelébe ér, elkezdenek ol-
vadni, párologni a mag felszínén a fagyott gázok, ezek hozzák létre a kó-
mát. A Naphoz közeledve a napszél a kómát mind jobban megnyújtja, így
keletkezik a csóva, mely a kómából kiáramló anyagból áll. Az üstökösök
Nap körüli keringésük során némileg veszítenek anyagukból, s így pályá-
juk is módosul. Azok a rövid periódusú üstökösök, melyek rengetegszer
megjárták már a Nap környezetét, teljesen elvesztették a kómájukat és csó-
vájukat alkotó fagyott gázokat. Feltételezhetõ, hogy a Naprendszert akár
százmilliárd üstökösbõl is álló üstökösfelhõ veszi körül, de ezek közül a
Földrõl csak azokat lehet észlelni, melyek elég közel kerültek a Naphoz, s
így megjelent csóvájuk. Lehetséges, hogy a Naprendszer közelében lévõ
csillagok hatására változtatják meg egyes üstökösök a pályájukat, s válnak
a Naphoz közel kerülve megfigyelhetõvé. Ezt az elképzelést támasztja alá,
hogy újabb és újabb fiatal üstökösöket fedeznek fel a csillagászok.

A Naprendszer a Nap nevû csillag bolygórendszere, közel egy síkban kerin-
gõ bolygókkal, melyek a központi csillagukat azonos irányba kerülik meg,
s közben zömmel ezzel megegyezõ irányban forognak tengelyük körül.
A Naprendszer tömegének 99%-a a Napban összpontosul. A Naprendszer
részei a bolygókon kívül az azok körül keringõ holdak, a Mars és Jupiter
között, valamint a Neptunusz pályáján túl elhelyezkedõ kisbolygóövek, üs-
tökösök, meteorok (meteorrajok) s a rengeteg bolygóközi por.
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→ Kréta végi kihalások a Földön XXIX.3.3.

← Tycho de Brahe fölismerése VI.2.1.

12. ábra. A Brooke-üstökös 1911-ben

Az üstökösöket másképp kométának nevezik, a görög eredetû szó jelentése hajas, szõrös.
Ezt fejezi ki a magyar nevük is. Az elnevezés oka az, hogy az üstökös fejét úgy veszi körül a
ködszerû, szálas szerkezetû „kóma” vagy üstök, mint ahogy az ember fejét koronázza a haj.
Az üstökösök egy része – s ezek a leglátványosabbak – a Nap közelébe érve csóvát ereszt,
amely mindig az üstökösnek a Nappal szemközti oldala felé áll, mintha a Napból fúvó szél
fújná ki az anyagot az égitestbõl. S valóban, a csóva kialakításában elsõdleges szerepet a
Napból kiáramló rengeteg részecske, a napszél játszik. Az üstökös csóvája hatalmas lehet,
s a Nap felé közeledve folyamatosan növekszik. Maximális hosszúsága meghaladhatja a
százmillió km-t. A csóva az üstökös fejébõl indul, mely egy sûrûbb magból s az azt körülve-
võ kómából áll. Nagy kiterjedése ellenére az üstökös tömege meglehetõsen kicsi. Az üstö-
kös csóváján, sõt a kómáján keresztül is látni lehet a mögötte lévõ csillagokat. Az üstökö-
sök átlagos tömege nem éri el a Föld tömegének egymilliárdod részét.

Halley fényesebb üstökösök pályaadatairól maradt feljegyzéseket vizsgálva arra a követ-
keztetésre jutott, hogy az 1531-ben, az 1607-ben és az 1682-ben megfigyelt üstökösök azo-
nosak, s ennek alapján elõre jelezte, hogy ez az üstökös 75-76 év múlva vissza fog térni.
Tisztában volt azzal, hogy õ ezt már nem éri meg, ezért tanítványaira hagyta elméletének el-
lenõrzését. Az üstökös a várt idõpontban meg is érkezett, s ekkor nevezték el Halley-üstö-
kösnek. A Halley-üstökös legutóbb 1986-ban járt a Föld közelében, s egy nemzetközi ûr-
program keretében vizsgálták tulajdonságait.

Summa



1.3. A Naprendszer keletkezése

A Naprendszer keletkezésének elsõ közismert elméletét a filozófus
Immanuel Kant és tõle függetlenül Laplace francia matematikus dolgozta
ki. A XVIII. század végén már jól ismerték a bolygók és holdjaik pályáinak
jellemzõ adatait (Laplace összesen negyvenhárom tagú együttesrõl ír).
Ezek összevetése egyértelmûvé tette, hogy a hasonlóság nem lehet véletlen.

„Bár a bolygórendszer geometriai elemei fizikailag függetlenek egymás-
tól, mégis van olyan kapcsolat közöttük, mely tisztázhatja eredetüket. Bá-
mulatos módon azt találjuk, hogy minden bolygó nyugatról kelet felé ke-
ring a Nap körül közel azonos síkban. Bolygóik körül ugyanilyen irány-
ban és csaknem ugyanebben a síkban mozognak a holdak is. Végül a Nap,
a bolygók és holdjaik – már amelyek tengelyforgását ismerjük – a pálya-
síkra csaknem merõleges tengely körül és a keringéssel azonos irányban
forognak önmaguk körül.* … Négymillió az egyhez az esélye, hogy ez az
elrendezés nem véletlen. Ez sokkal nagyobb, mint a történelem legvaló-
színûbb jelenségeinek valószínûsége, amelyekkel kapcsolatban nincse-
nek kétségeink. Emiatt legalább ennyire biztosan kell hinnünk egy õsok-
ban, amely ezeket a mozgásokat létrehozta.”

Laplace: A világ rendje (1796)

(*Mai tudásunk alapján a Vénusz és Uránusz kivételével, melyek tengelyét vélhetõleg egy
korai kozmikus katasztrófa billentette át.)

A magyarázó elmélethez Laplace fölhasználta William Herschel angol
csillagász megfigyeléseit. Herschel a kor legjobb távcsövével több ködfoltot
fedezett föl az éjszakai égen, és ezeket születõben levõ csillagként vagy csil-
lagrendszerként értelmezte.

Laplace õsköd- vagy nebuláris elmélete szerint „kezdetben” a Naprend-
szer teljes anyagát egy forgó õsköd (nebula) foglalta magában. A forgó köd a
gravitáció hatására összehúzódott, eközben forgása fölgyorsult, fokozatosan
belapult, s egyenlítõi vidékérõl gáz- és porgyûrûk szakadtak le. A gázgyûrûk
a gravitáció hatására anyagcsomókká (úgynevezett planetazimálokká) sûrû-
södtek. Ezek kis sebességû ütközésébõl jöttek létre a bolygócsírák, néhány-
szor 100, legföljebb 1000 km átmérõjû bolygókezdemények, melyek újabb
anyagcsomókkal ütközve nõttek bolygóembriókká. Ezek százszámra ke-
ringtek a Naprendszerben, majd további ütközések révén jött létre a ma is-
mert nyolc bolygó. Az õsköd belsõ tartományai sûrûsödtek össze csilla-
gunkká, a Nappá, mely felizzása után kisöpörte a kisbolygók térségébõl a
könnyû gázokat az óriásbolygók távolabbi vidékére.

Laplace elmélete és annak késõbbi változatai azt sugallják, hogy a boly-
gók keletkezése a gázfelhõk természetes, belsõ fejlõdésének eredménye,
ezért bolygók másutt is számottevõ valószínûséggel keletkeznek a csillagok
körül. Az elmélet jól magyarázta a keringési irányok és pályasíkok egybe-
esését. Az egyidejû keletkezést a mai izotópos kormeghatározások is alátá-
masztják: a Föld legõsibb kõzetei, a holdkõzetek és a meteoritok anyaga
egyaránt kb. 4,6 milliárd éves. Az elmélet ugyanakkor nem tudta indokolni
az impulzusmomentumok tapasztalt eloszlását és (természetesen) a Nap
fényét sem. (A magreakciókat csak a XX. század elején fedezték fel.)

A versengõ magyarázatok közül a befogásos elmélet szerint (Smidt) a
Nap (õse) gravitációja révén fogta be azt a csillagközi anyagot, melybõl a
bolygók keletkeztek. Az „idegen csillag” elképzelés – amelyet Sir James
Jeans angol csillagász tett népszerûvé – egy, a Nap közelében elhaladó csil-
lag gravitációs hatásával és a dagályhullám nyomán a Napból kiszakadó
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KANT–LAPLACE-ELMÉLET

← Kant munkássága VII.5.

← Kepler-törvények VI.2.2.

MAGYARÁZAT: KÖZÖS EREDET

← valószínûség és információ XX.2.4.

→ XXX.2.

→ „õsrobbanás”-elmélet XXVIII.3.2.

→ Herschel magyarázata XXVIII.2.1.

← Herschel távcsöve XIV.1.6.

FORGÓ ÕSKÖD

BELSÕ FEJLÕDÉS

← izotópos kormeghatározás XXI.6.5.5.

← a Nap fényének oka XXI.6.7.1.

VERSENGÕ MAGYARÁZATOK



gázfonallal magyarázza az (õs)bolygók anyagának kialakulását. Mivel ezek
igen kis valószínûségû események, ezek az elméletek a Naprendszer egye-
di, különleges helyzetét sugallják.

Az újabb megfigyelések valószínûsítik a csillagtól független bolygókelet-
kezés lehetõségét is, ismét teret adva a nem õsköd alapú bolygókeletkezési
elméleteknek.

Bármelyik elképzelést fogadjuk is el, a történetet ezen a módon csak a
„második felvonás” elejéig, az utóbbi 5 milliárd évig követhetjük vissza. Az
„elsõ felvonás”, vagyis a 12 milliárd évvel ezelõtt kezdõdõ folyamatok ad-
hatnak magyarázatot a Naprendszer elemeinek eloszlására és várható jö-
võjére nézve is.

1.8. Csillagunk, a Nap

A Nap, a fényt és életet adó égitest mindig meghatározó szerepet játszott az
emberiség gondolkodásában. A XIX. század elején úgy vélték, valamilyen
égés szolgáltatja energiáját. Ám így – még ha a legjobb minõségû szénbõl
volna is – néhány ezer év alatt kihunyna. Helmholtz a gravitációval magya-
rázta hõjét, azonban így sem sugározhatna néhány százezer évnél tovább.
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A B

C

D

13. ábra
a) A Naprendszer keletkezésének „õsköd”- (nebuláris) elméletét szemléltetõ rajz

A: Az összehúzódó és forgó köd- (vagy por)felhõ, B: az összehúzódó porfelhõ középpontjából keletkezik az õs-Nap, amelyrõl egy irányba
mozgó porgyûrûk szakadnak le, C: a megszilárduló törmelékek a gravitáció hatására ütköznek és egyesülnek, D: a kialakuló bolygók ke-
ringési iránya és síkja nagyjából megegyezik.
b) Pierre Simon Laplace (1749–1827) francia matematikus és csillagász

A paraszti származású Laplace elõbb egyházi pályára készült, majd D’Alembert pártfogoltjaként matematikus lett. Tudományszervezõ-
ként is fontos szerepet játszott, Napóleon idején rövid ideig belügyminiszter is volt. 1796-ban jelent meg a népszerûvé vált A világ rend-
szere elsõ kiadása, melyet folyamatosan bõvített (1835-ös hatodik kiadásának levonatait még õ ellenõrizte). A matematikai tárgyú,
valószínûségszámításról szóló mûvében (Filozófiai esszé a valószínûségrõl, 1814) jelenik meg a késõbb sokat idézett mindent tudó „Lap-
lace-démon”.

a) b)

A mai csillagászok leginkább az õsködelmélet új változatait részesítik elõnyben. Így például Hannes Alfvén svéd fizikus a gravitációs erõk
mellett az elektromágneses erõknek is jelentõséget tulajdonít a bolygórendszer kialakulásában. Úgy látszik, hogy a bolygókeletkezés folya-
matában a nagyjából egy irányban keringõ bolygókezdemények ütközései fontos szerepet játszottak. Ez okozhatta a holdak létrejöttét, a
bolygók tengelyének ferdeségét is. A felszín bombázása fokozatosan csökkent, az elsõ 6-800 millió évben a becsapódások még gyakorta át-
formálhatták a bolygók, így a Föld és holdja felszínét is. Az óceánok a Földön többször elpárologhattak, s nem kizárt hogy a megjelenõ élet
is többször elpusztult, s csak sokadszorra tudott utat törni magának. Mára kis valószínûségû, de nem zárható ki Földünk és egy kisebb
aszteroida ütközése. Valószínûleg egy kisbolygó becsapódását követõen haltak ki a dinoszauruszok 65,5 millió évvel ezelõtt. 1994-ben
nagy szenzációt keltett a Shoemaker–Levy-üstökös, melyet minden bizonnyal Nap körüli pályáról térített el a Jupiter gravitációja. Az üstö-
kös egy darabig a Jupiter körül keringett kb. 2 éves periódusidõvel, majd 1994-ben becsapódott a bolygóba.

A HIÁNYZÓ „ELSÕ FELVONÁS”

→ õsrobbanás XXVIII.3.2.

← a Nap az egyiptomi mitológiában II.2.1.

← oxidáció IX.1.4.; 3.2.



A megoldást G. Gamow és Teller Ede nyomán (1938) H. Bethe találta meg a
hidrogén–hélium-fúzió lépéseinek megadásával. A számítások szerint Na-
punkban 5 milliárd éve folyik többé-kevésbé egyenletesen ez a folyamat, és
még további 10 milliárd évig nem kell tartani attól, hogy leállna.

A nap vakítóan fényes felszíne szabad szemmel megfigyelhetetlen. Mégis
már i. e. 800-ban kínai csillagászok beszámoltak a napfoltok létezésérõl.
A X. századi Bizáncban ismerték a napkoronát. Az elsõ fennmaradt rajz és
beszámoló a naptevékenységrõl a XII. században készült. A távcsõ felfede-
zésével vett lendületet a napkutatás. Galilei és Scheiner jezsuita apát közel
egy idõben fedezték föl a napfoltokat 1610-ben. Ezek elmozdulásából már
a XVII. században fölismerték, hogy a Nap is forog saját tengelye körül.

A spektroszkópia felfedezése volt a napkutatás modern korszakának
nyitánya. Így azonosították a Nap anyagának 90%-át adó hidrogént, a 9%-át
kitevõ héliumot és a nyomokban jelen lévõ sokféle más anyagot.

A Nap látható felszíne, a fotoszféra nem szilárd burok, így a Nap tekint-
hetõ ekkorának is, nagyobbnak is ennél. Nagyobbnak is, hiszen a napszél,
a Napból érkezõ elektromos részecskék zápora messze túlnyúlik a foto-
szférán. A fotoszféra 1000-1500 km-es sávjában a hõmérséklet 6000 °C, és
a nyomás csak ezredrésze a földinek.

Bár nincs éles határa, a Nap nem egyszerûen gázgömb, mert a belsejé-
ben a nagy nyomás hatására minden földi anyagénál nagyobb sûrûség ala-
kult ki. A hõmérséklet a Nap belsejében 16 millió °C körül van, a nyomás
négyszázmilliárdszor nagyobb a földinél. Ilyen körülmények között a Nap
hidrogénatommagjai héliumatommagokká egyesülnek, megindul a magfú-
zió. A fúzió során mind összetettebb szerkezetû atommagok jönnek létre, s
ezek újabb fúziós folyamatokban vesznek részt. A Nap belsõ részeibõl fo-
lyamatosan anyag áramlik az alacsonyabb hõmérsékletû, kisebb nyomású
külsõ részek felé.

A Nap felszínének feltûnõ jelenségei a napfoltok. Ezek a napfelszínnél
sötétebb objektumok mintegy 2000 °C-kal hidegebbek, mint környezetük.
A napfoltok keletkezési helye 11 év alatt a Nap egyenlítõje felé húzódik,
majd a napfoltok eltûnnek, hogy az egyenlítõtõl távol újra megjelenjenek.
Érdekes tény, hogy a napfoltokban a mágneses tér lényegesen erõsebb,
mint környezetükben. Alacsonyabb hõmérsékletük az anyag mágneses tér-
ben való különleges viselkedésével értelmezhetõ. A napfoltok periódusai

414 XXVIII. 1. A Naprendszer

14. ábra. Hangyászmedve alakú
protuberancia fényképe teljes
napfogyatkozás idején
Jól látható a napkorona finom szálas szer-
kezete is.

FOTOSZFÉRA

← spektroszkópia XXI.3.1.

← magfúzió XXI.6.7.

a) b)

15. ábra
a) Napkitörés (protuberancia). Fényi
Gyula rajza
b) Fényi Gyula (1845–1927) jezsuita

csillagász szobra Miskolcon

Fényi Gyula az 1878-ban Haynald érsek jó-
voltából alapított kalocsai Csillagdában
31 éven át rendszeresen vizsgálta a napkitö-
réseket és napfoltokat. Több mint 24 000
megfigyelésérõl készített rajzai a fényképe-
zés bevezetése elõtti legpontosabb ábrázo-
lások voltak. Fényi az elsõk egyikeként hoz-
ta kapcsolatba az idõjárás-változásokat a
naptevékenységgel, valamint vizsgálta a
napfoltok és protuberanciák kapcsolatát.
A publikációi révén nemzetközileg is ismert
tudós emlékét két hazai iskola mellett egy
holdkráter neve is õrzi.

← mágneses tér XI.2.



nem teljesen szabályosak. Idõnként több évtizedig teljesen foltmentes a
Nap, gyenge a naptevékenység. A jelenség magyarázatát keresik.

16. ábra. A Nap fölépítése és jellemzõinek változása
M a magot, a fúzió helyszínét jelöli, ahonnan az R szférán át röntgensugárzás formájában
távozik az energia. A K konvekciós rétegben körkörös gázáramlás zajlik. A nap körvonalát
szabad szemmel a vékony F fotoszféraréteg jelenti. A fotoszférát a kromoszféra (Kr), majd a
csak napfogyatkozáskor megfigyelhetõ napkorona (Ko) veszi körül.
A fotoszféra világos és sötétebb foltok (granulák) gyorsan változó mozaikja, melyben szabá-
lyos idõközönként foltok (f) jelennek meg. A protuberanciák (pr) a kromoszférán is túlnyú-
ló anyagáramok, a napkitörések vagy flerek pedig a csillagközi térbe szórják anyagukat.
A Napot többféle sugárzás hagyja el, így a fotoszférából kiinduló folytonos elektromágneses
sugárzás (a), a koronából különbözõ fémionok (kalcium, nikkel, vas) vonalas kisugárzása
(b) és a napszél (c), mely igen gyors elektronok, protonok és héliumatommagok áramlása.
Az ábrán fehér kör jelzi a Föld hozzávetõleges méretét.

A Nap felszíne állandóan változik. Ezt bizonyítják a napkitörések, pro-
tuberanciák, illetve a ritkábban megfigyelhetõ, de még nagyobb flerek.
Ezek a hatalmas anyagáramok részben visszahullanak a fotoszférába,
részben szétszóródnak a világûrbe. A flerek nemcsak a rádiózást zavarják
meg, de minden bizonnyal hatással vannak az idõjárásra és a földi életre
is. A Nap felszínét a csak napfogyatkozáskor látható ritkás anyaghalmaz, a
napkorona veszi körül.

Napunk 15 millió fokos belsõ hõmérséklete – bár elképzelhetetlenül magas
– mégis kevés ahhoz, hogy akár csak a C, N, O keletkezési ciklusa megindul-
jon benne, nem is szólva a vasról és a még nehezebb elemekrõl. Mivel ezek je-
len vannak a Napban és a Naprendszer más részein is, a Nap születését meg-
elõzõen kellett keletkezniük. A földi élethez szükséges anyagok eszerint a koz-
mikus evolúció 5 milliárd évnél is korábbi szakaszában jöttek létre.

A Naprendszer keletkezésére vonatkozó õsköd- (nebula-) elmélet szerint
(Laplace) a Nap és a bolygók egy, a gravitáció miatt összehúzódó és gyorsuló
forgása miatt részekre szakadó gázfelhõbõl alakult ki. A versengõ elméletek
külsõ hatásokat, illetve a gravitáción kívül más erõket is föltételeznek.

A Nap fényét a hidrogénnek héliummá való fúziójából felszabaduló
energia adja (Gamow, Teller, Bethe). A Nap közel 5 milliárd éve közel
egyenletesen világít, ám egyenetlenségei (napkitörések, flerek) hatással
vannak a földi életre is.

A héliumnál nehezebb elemek egy, a Naprendszer keletkezését meg-
elõzõ idõszak termékei.

Kérdések, problémák
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távolság a középponttól a Nap sugarával mérve

f

← elemek keletkezése XXI.6.7.1.

→ nóvák, szupernóvák XXVIII.2.4.

1. A nagy csillagvizsgálókat többnyire magas hegyekre építik. Fogalmazzunk meg legalább két érvet, amiért ez elõ-
nyös!

2. Az 1. ábra alapján a földfelszíntõl milyen magasságban érdemes elhelyezni a röntgen és ultraibolya, az infravö-
rös, illetve a nagy hullámhosszú rádiótávcsöveket?

3. Arisztotelész a légköri tünemények közé sorolta a meteorokat. Miért? Van-e valami alapja mai tudásunk sze-
rint is ennek az elnevezésnek?

4. Eldönthetõ-e a 12. ábra alapján, hogy az üstököshöz képest merre helyezkedett el a Nap? Megadható-e pá-
lyájának iránya?

Summa



2. A csillagok világa

2.1. A Tejútrendszer fölfedezése

A Tejút szalagja szabad szemmel nézve halvány, ködszerû sávként húzódik
végig az éjszakai égbolton. Eredetérõl számos néphagyomány szól, a ma-
gyarok Csaba királyfi égi útjának, tündérfátyolnak vagy az égi Göncölsze-
kérrõl szétszórt lisztnek tartják.

Elsõként Galilei irányította távcsövét az égre, és ismerte föl, hogy a „köd”
vagy „liszt” valójában csillagok szinte megszámlálhatatlan sokasága (1610,
Sidereus Nuncius). A Tejút tehát azt bizonyítja, hogy a csillagok nem egyen-
letesen oszlanak el az égbolton. Bár Galilei egyszerû távcsöve nem adott túl
éles képet, az égen látható több más ködfoltról is kimutatta, hogy valójá-
ban halvány csillagok halmaza.

Talán Christian Huygens volt az elsõ, aki feltételezte, hogy Napunk egy
nagyobb csillagcsoportosulás része, s ehhez tartoznak a Tejút csillagai is.
A jelenség legegyszerûbb magyarázataként Thomas Wright (1711–1786)
angol csillagász a XVIII. században arra gondolt, hogy a Tejút csillagai vala-
milyen egyszerû, lapos alakzat – korong vagy gyûrû – formájában csoporto-
sulnak, és e csoportnak része a Nap a körülötte keringõ Földdel együtt. Ha
a Napból (illetve Földrõl) kiinduló látóvonal e rétegben halad, tekintetünk
a Tejút csillagsokaságának fényét látja, ha más szögben nézünk, a csilla-
gokkal sokkal ritkábban benépesített, sötét eget látjuk. Wright szerint a
halvány ködök a Tejúthoz hasonló, de távoli csillagcsoportok, galaxisok.

A Tejútrendszer és a távoli ködök vizsgálatát William Herschel folytat-
ta. Herschel óriási, 6 méteres tükrös távcsövével a kor legpontosabb meg-
figyeléseit végezte el. A fényfoltok egy részérõl megállapította, hogy azok
valójában csillagcsoportok, más részük azonban a nagy felbontás mellett
is ködszerûnek látszott. Az ilyen ködök némelyikének középpontjában
fényes csillagot pillantott meg. A jelenség kétféleképpen magyarázható.
Lehet, hogy ezek a ködök is csillagcsoportok, de olyan messze vannak,
hogy még Herschel távcsövében sem észlelhetõk különálló pontokként.
Ez esetben a központi csillagnak olyan rendkívüli méretûnek kellene len-
nie, amely „példa nélkül álló”. A másik lehetõség, hogy a központi csillag
mérete „normális”, és fénylõ porfelhõ veszi körül. Mivel Herschel hajlott
arra, hogy a csillagok mérete közt ne tételezzen fel túl nagy különbséget,
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17. ábra. A Tejút képe az égbolton
(A Lick Obszervatórium felvétele)

← Galilei csillagászati megfigyelései VI.4.1.

← Herschel tükrös távcsöve XIV.1.6.

18. ábra. A Tejút képe Thomas Wright
1750-ben megjelent könyvébõl (Egy
eredeti elmélet, avagy új elképzelések az
Univerzumról)
A látóvonalak a rajzon a Napból (illetve az
ahhoz igen közeli földi megfigyelõtõl) indul-
nak ki. A korong síkjában maradva a Tej-
utat, arra merõlegesen nézve a világûr feke-
teségét látjuk.
Wright könyvét, illetve az arról szóló tudósí-
tásokat olvasta a fiatal Kant is, aki ennek
hatására kezdett foglalkozni a Naprendszer
keletkezésének elméletével.



ez utóbbi magyarázat mellett döntött. A jelenséget a csillagok születése-
ként értelmezte: „Ha ez az anyag önmagától fénylik, akkor valószínûbb,
hogy összehúzódással csillaggá válhat, sem minthogy egy csillagból szár-
mazzék.” Az összehúzódás okát a gravitációban találta meg. Elméletét az
egész univerzumra kiterjesztette, így azt – talán elsõként – fejlõdõ, kibon-
takozó egységek mozaikjaként látta. A keletkezés módjáról ugyan ma
más elképzelésünk van, ám Herschel dinamikus látásmódja máig megha-
tározza gondolkodásunkat.

A kutatásokból a magyar csillagászok is kivették a részüket. Hell Miksa
(1720–1792) vezetésével kezdték meg 1753-ban Nagyszombaton az elsõ,
majd Gyulafehérvárott és Egerben két további csillagvizsgáló építését. Hell
Sajnovics Jánossal, a tudós jezsuita nyelvésszel, matematikussal és csilla-
gásszal (1733–1785) lappföldi expedíciót szervezett. Vardõ szigetén a Vé-
nusz Nap elõtti átvonulását tanulmányozták az északi sarkkörön túlról, ki-
használva az éjféli nap adta különleges lehetõséget. Megfigyeléseikbõl a
Nap–Föld-távolság (csilla-
gászati egység) pontos meg-
határozására nyílott lehetõ-
ség. A út nyelvészeti ered-
ményeit Sajnovics János
foglalta össze, megalkotva
a finnugor nyelvrokonság
elméletét. Mások – például
Katona Mihály, a polihisz-
tor református lelkész – a
kor ismereteit mutatták be
pontosan és érzékletesen,
megteremetve ezzel a ma-
gyar tudományos szaknyel-
vet is.

XXVIII. 2.1. A Tejútrendszer fölfedezése 417

„Az égbolt ilyenfajta szemlélete egészen új fényben tüntet fel mindent. Az egészet egy csodálatos kertnek tekinthetjük, amelyben a legna-
gyobb változatosságban fordulnak elõ a virágágyban a növények. A legfõbb elõny az, hogy vizsgálatainkat az idõtõl függetlenné tehetjük.
A növényvilágból vett hasonlatot tovább folytatva, vajon nem ugyanaz-e, ha folytatólagosan tanúi lehetünk a sarjadás, levelesedés, virágzás,
terméshozás, hervadás és elsorvadás növényi állomásainak a világegyetem élete során, vagy pedig ha egyszerre láthatjuk az égen egymás
mellett a legkülönbözõbb korú és fejlettségû növényeket?” – írta 1789-ben.

a) b)
19. ábra
a) William Herschel (1738–1822) angol

csillagász

b) Részlet Herschel csillagködökrõl

készült rajzaiból

20. ábra. Csillagképeket ábrázoló
metszet Katona Mihály (1765–1822)
földrajztudós, csillagász mûvébõl
Szatmárnémetiben született, tanulmányait
a debreceni kollégiumban és német egyete-
meken végezte. A komáromi református
gimnázium lelkészeként és tanáraként két
fontos természettudományos könyvet írt.
Egyik elsõ csillagászati könyvünk A föld
mathematikai leírása a világ alkotmá-
nyával együtt címû, mely 1814-ben jelent
meg Komáromban. Halála után 1824-ben
fia (aki elsõként vezette be Magyarországon
a himlõoltást) jelentette meg Közönséges
természeti földleírás címû mûvét, mely a
legkiválóbb korai természetföldrajzköny-
vek egyike. Ezekben a mûvekben széles
körû, naprakész áttekintést adott a kor eu-
rópai és hazai kutatásairól, fölfedezéseirõl
és természetfilozófiájáról. A fölvilágosodás
szellemében könyvei a természettudomá-
nyokat értõ közönségnek szóltak, és segítet-
ték a magyar tudományos szaknyelv kibon-
takozását.

← gravitáció VI.8.

← Toynbee a fejlõdésrõl XIX.1.6.



2.2. Galaxisok

William Parsons (Lord Rosse) (1800–1867) angol csillagász 1848-ban alapo-
san megvizsgálta a William Herschel (és fia) által leírt ködöket, és sokukról
megállapította, hogy azok valójában távoli csillaghalmazok. Többféle alakot vett
észre, így elliptikus, szabálytalan alakú és spirális szerkezetûeket is. Utóbbiak
képe azt sugallta, hogy a csillagok ezreibõl álló spirálok egy középpont körül fo-
rognak. A spirális galaxisok fölfedezése után új szemmel kezdték vizsgálni saját
Galaxisunkat, a Tejútrendszert is. 1900-ban Cornelis Easton (1864–1929) kö-
zölte az elsõ olyan ábrát, melyen a Tejútrendszer is spirálisnak látszik, s benne
a Nap nem központi helyzetû. Easton fõ érve az volt, hogy a Tejút tapasztalt
alakját nem lehet a korong vagy gyûrû formával magyarázni. A csillagok sûrû-
södései legjobban úgy értelmezhetõk, ha azokat olyan spirálkaroknak látjuk,
melyekkel egy síkban van Napunk és Földünk is.

Mára bizonyították Easton sejtését: a Tejútrendszer egy százezer fényév
átmérõjû spirálgalaxis. Ez a forma nem különleges az univerzumunkban,
de nem is kizárólagos. A központi része a mag, itt a csillagok lényegesen
sûrûbben helyezkednek el, mint a galaxis többi részében. Középpontja kö-
rül spirálkarok forognak. A Tejútrendszer esetében 240 millió év kell a
spirálkarok egy fordulatához. Bár galaxisunk elképzelhetetlenül nagy,
mégis csak egyike a világegyetem milliárd és milliárd galaxisának, és ezek
bármelyike sokkal kisebb, mint akár két szomszédos galaxis távolsága.
Galaxisunk középpontjától 30 000 fényévre, két spirálkar között helyezke-
dik el a Nap, a mi csillagunk.

Galaxisunk spirálkarjai egy síkban találhatók. Ennek a „síknak” van vas-
tagsága, de ez sokkal kisebb a galaxis átmérõjénél, ahogy egy korong vastag-
sága is sokkal kisebb az átmérõjénél. Ebbõl a korongból középen alul és felül
emelkedik ki a mag. A korong síkja fölött és alatt, de a magtól nem messzebb,
mint a spirálkarok távoli csillagai, gömbszimmetrikusan szabályos csillag-
csoportosulások helyezkednek el. Ezeket gömbhalmazoknak nevezzük.

Egy-egy galaxishoz kisebb kísérõgalaxisok tartozhatnak, egyes galaxisok
összekapcsolódhatnak egymással, közöttük anyagátrendezõdés is lehetsé-
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22. ábra. Az M51-es spirálköd
Lord Rosse (Parsons) rajza 1848-ból. Jobbra megfigyelhetõ egy kicsiny
kísérõgalaxis is, amit a mai fényképfelvételeken is tanulmányozhatunk.

21. ábra. Easton vázlatos rajza
galaxisunkról
A rajz összhangban van azzal a könnyen
ellenõrizhetõ ténnyel, hogy a Tejút
csillagai sûrûsödnek például a Hattyú
(Cygnus) vagy a Nyilas (Sagittarius)
csillagkép körül, míg igen ritkák a Nagy
Kutya (Canis Major) körül.

KÖDÖK HELYETT: GALAXISOK

→ csillagok távolságának és mozgásának
meghatározása XXVIII.2.3.

GÖMBHALMAZOK

GALAXISOK KAPCSOLATA



ges. A galaxisok nagyobb rendszereket, galaxishalmazokat hozhatnak létre.
Ilyen galaxishalmaz egyik tagja a Tejútrendszer, másik tagja galaxisszom-
szédunk, az Androméda-köd. A szomszéd olyan közel van, hogy a két rend-
szer egymás felé mozog a köztük fellépõ gravitáció hatására.

2.3. A csillagok állapothatározói

Ahhoz, hogy a csillagos ég történetérõl hiteles képet rajzoljanak, a kutatók-
nak elõször az egyes csillagok távolságát és mozgásuk jellemzõit, majd
állapothatározóit kellett megismerniük. Ezek a fényesség, a szín, a kémiai
összetétel, a sugár, a tömeg, a forgás, a hõmérséklet és a mágneses tér. Az
állapothatározók között számos kapcsolat lehetséges. A csillag „életét” és
„halálának” körülményeit ezek a jellemzõk határozzák meg.

Edmund Halley angol csillagász 1718-ban összevetette saját méréseit
Ptolemaiosz és Hipparkhosz ókori katalógusaival, és meglepve tapasztalta,
hogy egyes csillagok (egymáshoz viszonyított) helyzete kismértékben ugyan,
de megváltozott. Ezt az úgynevezett sajátmozgást késõbb sok más csillagnál
is megmérték. Emellett az egyes csillagok közeledhetnek is a Föld felé vagy tá-
volodhatnak tõlünk. Ezt az úgynevezett radiális sebesség-összetevõt a Dopp-
ler-hatás segítségével viszonylag egyszerû volt meghatározni. A sajátmozgás és
a radiális sebesség eredõjeként pedig megkaphatjuk a csillag tényleges térbeli
sebességét. Ezzel a módszerrel nemcsak egyes csillagok, hanem csillaghalma-
zok sebességét is meg lehetett mérni, mert ezek sajátmozgásuk mellett egy jel-
lemzõ, közös irányba is elmozdulnak, hasonlóan egy távoli madárraj röpté-
hez. Az olyan csillagok mozgásában, melyeknek nincs közük egymáshoz,
ilyen szabályszerûség nem figyelhetõ meg.

A csillagok távolságának mérése jóval nehezebb feladat, mint a bolygó-
ké. A Föld keringésébõl adódóan a csillagok helyzete kismértékben válto-
zik a Földrõl nézve. Ez a parallaxis, melynek értéke függ a csillag Földtõl
vett távolságától. A csillagok hatalmas távolsága miatt ezek parallaxisa
olyan csekély, hogy a XX. századig a legjobb távcsövekkel sem tudták meg-
figyelni, mert még a legközelebbi csillag (a Proxima Centauri) parallaxisa is
alig haladja meg a 0,75”-et (azaz az eltérés kevesebb, mint egy fok
1/3600-ad része). A mai legjobb távcsövekkel a 100 fényévnél közelebbi
csillagok távolságáról kaphatunk ezen a módon adatot. A csillagtávolságo-
kat e módszer segítségével parszekben (parallaxis-secundumban) adhat-
juk meg. A parszek az a távolság, amelybõl nézve a Föld Nap körüli kerin-
gésének közepes távolsága (1 CSE) egy ívmásodperc szög alatt látszik. A tá-
volabbi csillagok és csillagcsoportok távolságára más módon, például a
változó fényességû csillagok fényességváltozásaiból is következtetnek.

A csillagokat látszó fényességük szerint már i. e. 127-ben osztályokba
sorolta Hipparkhosz görög csillagász. A fényesség mértékegysége a
magnitúdó. Hipparkhosz a legfényesebb csillagokat az 1., a még éppen
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23. ábra. A nagy Androméda-köd
Az Androméda-köd távolsága 2 millió fény-
év, azaz kb. 1019 km. Az Androméda-ködrõl
ma szemünkbe jutó fény tehát mintegy
2 millió évvel ezelõtt indult útjára, azaz min-
den információ, amelyet errõl a galaxisról
szerzünk, legalább 2 millió éves. Ha lenne
ott egy olyan bolygó, melynek fejlõdése a Föl-
dével azonos módon és ütemben zajlott, el-
képzelhetjük, hogy mi a Földrõl különlege-
sen jó távcsövünkkel figyeljük az ott élõket, s
õk is figyelnek minket. Ekkor mi õsembere-
ket látnánk, olyanokat amilyenek az õ két-
millió évvel ezelõtti õseik voltak, õk pedig a
mi õseinket látnák, kétmillió évvel ezelõtt.

C
1” F

1 pc

1 CSE

N

← „állócsillagok” II.2.3.

← Doppler-hatás XIV.2.2.4.

← parallaxis III.9.2.5.

24. ábra. Az 1 parszek (1 pc) távolság
megadása
Az ábrán a Nap (N) és Föld (F) közti távolság
a csillagászati egység (CSE). A C jelû bolygó
1 pc-re van a Földtõl. Az ábra erõsen torzí-
tott, hiszen két, egymástól 1 szögmásod-
perc szöget bezáró vonal annyira közeli,
hogy a rajzon összeolvadnának.

FÉNYESSÉG



láthatókat a 6. nagyságrendbe (fényrendbe) sorolta. Beosztását a mai csil-
lagászok is átvették, ám kiterjesztették a csak távcsõvel látható égitestekre
(a leghalványabb észlelhetõk ma 29-30 magnitúdósak) és a nagyon fényes
égitestek irányába is (ezek negatív számot kapnak, a telihold fényessége
például –12m,55). A fényesség mérése vagy a fényképlemezen okozott fe-
ketedés vizsgálatával, vagy egy igen érzékeny mûszerrel, a fotoelektron-
sokszorozóval lehetséges. Egy csillag látszó fényessége nemcsak tényle-
ges fénykibocsátásától, hanem a távolságától is függ. Ha ez utóbbit már
tudják, az összehasonlíthatóság érdekében az abszolút magnitúdó fogal-
mát használják a csillagászok. Ez az abszolút fényességet egy egyezmé-
nyes távolságból (10 parszek) megmutatkozó látszó fényességgel azono-
sítja. A látszó fényességébõl a csillag sugarára (méretére) is következtet-
hetünk a távolság ismeretében.

Az 1700-as évek végén Herschel több, szorosan egymás mellett látható és
egymáshoz képest körkörösen elmozduló csillagot, úgynevezett kettõscsil-
lagot fedezett fel. Ezek közül az egyik rendszerint jóval halványabb.
Herschel eredetileg arra gondolt, hogy ezt nagyobb távolsága okozza, és fé-
nyesebb társa a Föld keringése miatt látszik mozogni, így a parallaxis révén
megmérheti a (közelebbi) csillag távolságát. Gondos mérései azonban azt
mutatták, hogy a két csillag ténylegesen egymás körül (közös tömegközép-
pontjuk körül) kering, azaz a Földtõl közel azonos távolságra vannak. Mára
kiderült, hogy a csillagok zöme kettõscsillag, kölcsönös gravitációs terük-
ben való keringésükbõl következtethetünk a tömegükre. Az egymáshoz kö-
zel keringõ kettõscsillagoknál a fényesség ingadozását okozhatja kölcsönös
fedésük. A fényesség ingadozása ekkor mozgásuk periódusára utal.

Ha egy csillag tengelye körül forog, a róla érkezõ színképvonalak kiszé-
lesednek. Ennek oka, hogy a forgó csillag felénk közeledõ és tõlünk távolo-
dó részérõl érkezõ fény hullámhossza egyaránt módosul a Doppler-hatás
miatt. Mivel a nagy távolság miatt e kétféle fényt nem tudjuk elkülöníteni
(mint a Merkúr esetében ezt a 3.b ábra mutatja), csak a mindkét irányba
kiszélesedõ vonal jelzi a forgás tényét és sebességét.

Az egyes csillagok fényének színe gyakran szabad szemmel is különbö-
zõ, színképelemzéssel pedig pontosan jellemezhetõ. A színkép alapján a
csillagokat hét fõosztályba sorolták (O, B, A, F, G, K, M), melyeket számos
mellékosztály egészít ki (W, L, T, Y, D, N, R, S, C). A színkép árulkodik a
csillagok kémiai összetételérõl. A csillagok hõmérsékletére a Wien-tör-
vénnyel összhangban a színükbõl következtethetünk. A csillag mágneses
terére pedig az úgynevezett Zeeman-effektus utal: mágneses térben a szín-
képvonalak felhasadnak, azaz több különálló sávként jelennek meg.

2.4. A csillagok élete

A csillagok állapothatározói közti kapcsolatot szemléletesen mutatja az a
diagram, amely Ejnar Hertzsprung és Henry Norris Russel csillagászok ne-
véhez köthetõ. Hertzsprung 1907-ben a nagy abszolút fényességû csillago-
kat óriáscsillagnak, a kicsiket törpecsillagnak nevezte. Russel 1913-ban
a csillagok abszolút fényessége és színe (hõmérséklete) közötti kapcsolatot
vizsgálta. Kiderült, hogy az általunk ismert csillagok az abszolút fényes-
ség–hõmérséklet- (szín-) diagramon (Hertzsprung–Russel-diagram) há-
rom különbözõ ágon helyezkednek el. A fõsorozat ága átlósan húzódik a
diagram bal felsõ sarkától a jobb alsó irányába. Fent a nagy tömegû, kékes
színû, azaz magas hõmérsékletû óriáscsillagok, középen a Naphoz hason-
ló sárga közepes csillagok, jobbra lent a halványvörös, tehát hûvösebb tör-
pecsillagok találhatók a fõsorozatban. Balra lent a fehér törpecsillagok
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← fotoelektromos hatás XXI.2.3.

ABSZOLÚT FÉNYESSÉG

KETTÕSCSILLAGOK

TÖMEG ÉS PERIÓDUSIDÕ

A FORGÁS KÖVETKEZMÉNYE

← a módszer a bolygók vizsgálatakor
XXVIII.1.1.

← spektroszkópia XXI.3.1.

← színkép és hõmérséklet (Wien-törvény)
XXI.2.1.

MÁGNESES TÉR

ÓRIÁSOK ÉS TÖRPÉK

← biológiai szukcesszió: következtetés
hosszú folyamatokra XXVI.3.3.2.

← a fény színe és energiája XV.3.7.;
XXI.3.1–3.



ága, jobbra fent a vörös óriás-
csillagok ága látható. Érdekes
tény, hogy a diagram egyéb tar-
tományaiban csillag nem talál-
ható. Mivel a csillagok életének
hosszához képest az emberiség
története elenyészõen rövid,
nincs módunk arra, hogy egy
csillagot idõben végigkísérjünk
a HR-diagramon. A csillagkelet-
kezésrõl alkotott modelljeink s
a megfigyelt csillagok típusa
alapján a diagram egyes ágai a
csillagfejlõdés azon lehetséges
állapotainak felel meg, melyben
a csillag hosszabb ideig tartóz-
kodhat élete során.

A csillagok életének állomá-
sait leíró mai elmélet összekap-
csolja az atommagfizika eredményeit és a csillagászat megfigyeléseit, és
azokat történeti szemlélettel értelmezi. Így a változások a csillagok élettör-
ténetének állomásaiként jelennek meg elõttünk.

Az elmélet szerint az újszülött csillagok a kozmikus gázfelhõk sûrûsödésé-
bõl keletkeztek. A felhõ elõször nagy átmérõjû és hideg, azután saját gravitációs
terében összehúzódik és fölmelegszik, egészen addig, míg a magfúziós folya-
matok meg nem indulnak benne. Amíg kezdetben az energiatermelés nem
egyenletes, változó csillagként figyelhetjük meg, majd ha stabillá válik a csil-
lag, egyenletesen sugározni kezd, minél nagyobb a tömege, annál fényeseb-
ben. Mikor a csillag belsejében elfogyott a hidrogén, külsõ rétegeinek készletét
emészti fel, s így a külsõ részekre kiterjedt magreakciókkal a csillag mind fé-
nyesebbé válik, s mind gyorsabban fogy a további hidrogén. A magreakció so-
rán a hidrogén héliummá alakul át, s ha a csillag anyagának zöme már hélium,
a csillag összezsugorodik, és tovább forrósodik. Ekkor (közel 100 millió fo-
kon) kezdõdik meg a héliumatommagok fúziója. A héliumból nagyobb atom-
magok: szén, oxigén és nitrogén épülnek fel. A csillag még jobban kifényese-
dik, majd felfúvódik, és vörös óriáscsillag lesz belõle. A vörös óriás méreteit
érzékelteti az a tény, hogy ha a Nap egyszer eljut a csillagfejlõdés ezen szaka-
szába, túlnyúlik majd a Mars pályáján is, s elnyelné a bolygókat, ha azokat
nem fújná el a mind jobban felerõsödõ napszél.

A tüzelõanyag elégése, a fúziós reakciók lezajlása után a csillagok sorsa
– kezdeti tömegüktõl függõen – különbözõképpen alakul. A 8 naptömegnél ki-
sebb csillagok annyi anyagot veszítenek a vörös óriás állapot végére, hogy töme-
gük az úgynevezett Chandrasekhar-határ (1,4 naptömeg) alá kerül. Ez azt je-
lenti, hogy az összehúzódó s felmelegedõ csillag belsejében egy újabb egyensúlyi
helyzet alakul ki. A csillag anyaga az úgynevezett elfajult állapotba kerül. Ekkor
az elektrongáz viselkedése megváltozik, az elektronállapotok módosulnak, az
összehúzódás nem jár a hõmérséklet további növekedésével, az anyag sûrûsé-
ge és nyomása növekszik. A gravitációs összehúzódást az elfajult anyag nyomá-
sa egyenlíti ki. Ez a fehér törpe állapot. Ha a csillag magányos, folyamatos ki-
hûlés során az elmélet szerint idõvel sötét „fekete törpecsillag”-gá alakul. Fekete
törpecsillagot még nem figyeltek meg, mert a világegyetem kora eddig még nem
volt elegendõ ahhoz, hogy fekete törpe létrejöjjön.

Ha a csillag egy kettõscsillag része, akkor anyag áramolhat át a fiatalabb
csillagtársáról a fehér törpére a két csillag kölcsönös gravitációs terében
kialakuló anyagfelhõ, az úgynevezett akkréciós korong mentén, mely újra-
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25. ábra. A csillagok csoportjai
színképük és abszolút fényességük
alapján (Hertzsprung–Russel-diagram)
A felszíni hõmérséklet az O–T irányban
csökken, a csillag tömege pedig arányos az
abszolút fényességgel. A mi Napunk az V.
csoportban vagy „fõágban”, a G színképosz-
tályban helyezkedik el.
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→ kémiai evolúció XXIX.1.1.
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← CNO-ciklus XXI.6.7.1.
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← magfúzió XXI.6.7.
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indíthatja a fúziót, illetve a Chandrasekhar-határt átlépve a csillagot gyors
gravitációs összeomlásba hajthatja. Ennek során a csillag belseje robba-
násszerûen felmelegszik, eléri az egymilliárd fokot is. Ezen a hõfokon már
megindul a szén- és oxigénmagok egyesülése is, az anyag a fúziós lejtõ leg-
mélyebb pontja, a „vastó” felé áramlik, sõt azon túl is csap: a periódusos
rendszer összes eleme létrejöhet. A csillag fényessége másodpercek alatt
több százmilliószorosára növekszik, miközben leveti külsõ burkát. A je-
lenséget I. típusú szupernóva-robbanásnak hívják.

Ha a csillag tömege meghaladja a Nap tömegének nyolcszorosát, akkor a
vörös óriás állapot után is a Chandrasekhar-határ fölött marad tömege. Ek-
kor a csillag összeomlik, s a felszabaduló gravitációs energia a belsejét felhe-
víti. A benne zajló bonyolult folyamatok következtében a csillag belsõ magja
lényegében atommag-sûrûségûvé alakul (2,7·1014 g/cm³). A tömör és forró
csillagmagról a beáramló anyag visszapattan, s lökéshullámot indít visszafe-
lé. A neutronmag fokozatosan lehûl és összehúzódik, s kialakul egy 1,4 nap-
tömegû, 30 km átmérõjû neutroncsillag. A kifelé áramló anyag robbanás-
szerû fúziós folyamatokat indít be a csillag felületén, mely jelentõs felfénye-
sedéshez és a csillag külsõ burkának elvesztéséhez vezet. Ezt a folyamatot
nevezzük II. típusú szupernóva-robbanásnak, amely halványabb, mint az
I. típusú. A különbség abban is megnyilvánul, hogy a II. típusú robbanás fé-
nyében találunk hidrogén-színképvonalakat, hisz a csillag – az elsõ típussal
ellentétben – a vörös óriás állapotban nem veszítette el külsõ zónáinak hidro-
génjét, míg az I. típusú szupernóva-robbanásban igen.

A szupernóvák anyaga szétszóródik a csillagközi térben, és belõlük jut-
hat azokba a gázfelhõkbe is, melyek az új, második generációs csillagok
szülõi lesznek. A történet a galaxis egy pontján a mai Naprendszer, a boly-
gók és az élet keletkezésével folytatódott. Földünk és testünk nagyobb ré-
szének anyaga eszerint igen õsi: jóval a Nap fölfénylése elõtt jött létre.

2.5. A fekete lyuk

Ha a keletkezõ neutroncsillag tömege meghaladja a közel 3 naptömeget (ekkor
a csillag eredeti tömege kb. 40 naptömeg lehetett), a neutroncsillag sem marad-
hat stabil állapotban, fekete lyuk keletkezik belõle. A fekete lyuk minden anya-
got magába nyel, és semmit sem ereszt el, még a fény sem hagyhatja el felszínét,
így a fekete lyukat látni sem lehet. Amikor a neutroncsillag összehúzódása so-
rán a felszínén mért szökési sebesség eléri a fénysebességet, akkor a csillag át-
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26. ábra. Kettõscsillagban bekövetkezõ
anyagátadás
A jobb oldali fehér törpe anyagot szív el csil-
lagtársától.

← a szupernóvák fölfedezése VI.2.1.

← vastó XXI.6.7.

← periódusos rendszer XXII.1.

← az atommag jellemzõi XXI.1.2.

NEUTRONCSILLAG

← neutrínók XXI.6.5.

← vonalas színkép XXI.3.1.

MÁSODIK CSILLAGGENERÁCIÓ

← a Naprendszer keletkezése XXVIII.1.3.

→ az élet keletkezése XXIX.1.2.

FEKETE LYUK

← szökési sebesség XXVIII.1.1.2.



lépi az ún. eseményhorizontot, fekete lyukká válik. Az eseményhorizont határoz-
za meg egy fekete lyuk virtuális térfogatát, tehát azt a térrészt, melybõl nem ér-
kezhet információ hozzánk. Ha a fekete lyukba anyag hull, az eseményhorizont
kifelé tolódik. A fekete lyuk létezésérõl annak gravitációs hatása révén kapha-
tunk képet. Ha például egy kettõscsillag egyik tagja fekete lyuk, s a közös tö-
megközéppont körül keringenek, a látható csillagtárs pályája árulkodik a lát-
hatatlan fekete lyukról. Kettõscsillagok esetében a fekete lyuk az akkréciós ko-
rong mentén anyagot szív le a másik csillagról. A fekete lyuk felé áramló s
felhevülõ anyag röntgentartományban sugároz, amit szintén észlelhetünk. (Ha-
sonló röntgenkettõst eredményezhet egy neutroncsillagot tartalmazó kettõscsil-
lag esetében ugyanez a mechanizmus.)

Jelenlegi elképzelésünk szerint fekete lyukakat kereshetünk a galaxisok
magjában. Mi több, a spirálgalaxisok spirálkarjainak kialakulása is összefügg-
het a galaxismagokban meghúzódó több millió naptömegnyi fekete lyukakkal.
Mára világossá vált, hogy az igen nagy távolságban lévõ, erõs sugárzást kibocsá-
tó és igen kis átmérõjû, csillagszerû (kvázi sztelláris) források, a kvazárok
energiájának forrásai is több millió naptömegû fekete lyukak lehetnek.

Az anyag nem egyenletesen tölti ki a teret. Milliárdnyi csillag alkot egy
galaxist. Elliptikus, spirál- és szabálytalan galaxisokat egyaránt isme-
rünk. A Nap a Tejútrendszer nevû spirálgalaxis egyik átlagos csillaga,
galaxisszomszédunk a kétmillió fényévre lévõ Androméda-köd. A csilla-
gok a csillagközi porból jönnek létre, s méretük függvényében különbö-
zõ életutat járnak be. Belsejükben különleges fizikai körülmények ural-
kodnak, melyek lehetõvé teszik azon fúziós reakciókat, melyekben az
elemek létrejönnek. Csillagok porából vagyunk valamennyien.

Kérdések, problémák
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27. ábra. A csillagok tömegüktõl
függõen többféle fejlõdési utat
járhatnak be életük során

Summa

1. Olvassuk el Katona Mihály Tejútrendszer-leírását! Miben támaszkodik Wright és Herschel megállapításaira, és
miben lép túl azokon?

2. Az Androméda-köd ikergalaxisunk tõlünk kétmillió fényévre van. Képzeljünk el egy a Földdel szikrónban fejlõ-
dõ bolygót az Androméda-ködben. Ha megfigyelhetnénk a Földrõl azt a világot, mit látnánk?

3. Vizsgáljuk meg és hasonlítsuk össze a csillagfejlõdés lehetséges végállapotait a kezdeti csillagtömeg függvényében!

4. Milyen sors vár a Napunkra az elkövetkezõ évmilliárdok során?

5. Mik azok a fekete lyukak, s mit fejez ki elnevezésük?

← röntgensugárzás XV.3.7.4.

← csillagászati észlelés eszközei
XXVIII.1.1.
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3. Kozmológia

3.1. Az éjjeli sötétség és a világ vége

A világegyetem határa kezdetektõl foglalkoztatta az ember képzeletét. Az óko-
ri atomelmélet hívei és Giordano Bruno a végtelen, Arisztotelész és követõi
pedig a véges kiterjedésû kozmosz mellett érveltek. A modern természettudo-
mányok egyik megalapozója, Descartes a „kiterjedt létezõk” világát három
merõleges tengelybõl álló koordináta-rendszerrel írta le. A descartes-i tér vég-
telen kiterjedésû üres „tartály”, melyet a kiterjedt testek anyaga tölt ki.

A descartes-i (vagy newtoni) végtelen tér és tapasztalataink közti ellentmon-
dásra már 1744-ben fölhívta a figyelmet Halley, a kérdést ismertté Olbers tet-
te 1823-as tanulmányában. A probléma neve ezért „Olbers-paradoxon”. Miért
van sötét éjszaka? Olbers rámutatott, hogy erre az egyszerû kérdésre a válasz
nem magától értetõdõ. Tételezzük föl, hogy a tér minden irányban végtelen, a
csillagok eloszlása közel egyenletes, nincsenek kitüntetett irányok, ekkor te-
kintetünk tetszõleges irányban elõbb-utóbb egy csillagba ütközne, ezért éjsza-
ka is nappali világosság uralkodna. Ez azonban nincs így.

A XVIII–XIX. század csillagászai az Olbers-paradoxont hierarchikus vi-
lágegyetem-modellel oldották föl. Eszerint a végtelen térben a csillagok el-
oszlása nem egyenletes, hanem mind nagyobb halmazokba szervezõdnek,
és a nagyobb egységek egyre távolabb vannak egymástól. Ez az elgondolás
azonban nincs összhangban a XX. századi csillagászat eredményeivel.

Megoldás lehet az univerzum térbeli vagy idõbeli végessége. Föltételez-
hetjük, hogy a világító testek (csillagok vagy galaxisok) száma véges, ezért
nem tudják kitölteni a teljes égboltot. Amennyiben pedig a végtelen univer-
zum véges idõ óta létezik, a távoli testek fénye még nem ért el hozzánk. Le-
hetséges az is, hogy mindkét föltevés igaz: véges számú és véges idejû vilá-
gító test alkotja az univerzumot. Az éjszaka sötétjének kérdése a kutatókat
a tér- és idõfogalom átgondolására késztette.

3.2. Az „õsrobbanás”

Edwin Hubble angol csillagász vizsgálatai szerint (1929) minden galaxis
(galaxishalmaz) fénye vöröseltolódást mutat. Ez a Doppler-effektus alap-
ján távolodó mozgásukkal magyarázható. A mérések azt mutatták, hogy a
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28. ábra
a) Heinrich Olbers (1758–1840) német

csillagász és orvos

b) Az Olbers-paradoxon szemléltetése

Egy végtelen kiterjedésû bükkerdõben bár-
mely irányba tekintve bükkfákat látnánk.
Ugyanez lenne igaz az égboltra is, ha azt vég-
telen számú csillag borítaná. Egy távoli csil-
lagnak ugyan halványabb a fénye, mint a
közelebbinek (a Földtõl 2R távolságra lévõ
csillag négyszer gyengébb fényt sugároz a
Földre, mint egy ugyanolyan fényességû, R
távolságra lévõ), de ha a csillagok egyenlete-
sen töltik ki a teret, akkor a Földtõl 2R távol-
ságra négyszer annyi csillag van, így a két ha-
tás kiegyenlíti egymást. Ebbõl következik,
hogy minden irányból ugyanannyi energiá-
nak kellene a Földre jutnia, ami ellentmond
tapasztalatainknak. A sötétség nem magya-
rázható a csillagokat eltakaró por- vagy köd-
felhõkkel sem, mert a csillagközi por fölhe-
vülnie az elnyelt fénytõl.

a) b)

← Démokritosz és Lucretius érvei III.6.3.

← G. Bruno a világokról VI.3.3.

← Arisztotelész kozmosza III.9.2.4.

← a newtoni tér VI.7.1.

OLBERS-PARADOXON

← kutatási programok fejlõdése XIX.3.5.

← Doppler-hatás XIV.2.4.4.



vöröseltolódás mértéke annál nagyobb, minél messzebb van tõlünk a
vizsgált égitest, azaz az (ismert) univerzum bármely pontja annál nagyobb
sebességgel távolodik tõlünk, minél messzebb van. Hubble eredményei-
vel egy idõben dolgozta ki a belga Lemaître (1894–1966) az Õsrobbanás
elméletét. Lemaître Einstein relativitáselméletét fölhasználva jutott az
õsrobbanás (vagy saját kifejezésével „õstojás”) gondolatához, ám elméle-
tét kezdetben a tudományos világ és maga Einstein is idegenkedve fo-
gadta. Hubble mérései azonban alátámasztották Lemaître gondolatait,
ami mára a kozmológiai elméletek kiindulópontja lett. Lemaître – elfogad-
va a vöröseltolódás általános érvényét – az idõben visszafelé következtetett,
a mai univerzum eredetét keresve. Eszerint a galaxisok régen közelebb vol-
tak egymáshoz, távolodásuk véges idõvel ezelõtt kezdõdött, kb. 15 milliárd
éve. A távolodás kezdetének pillanatát Fred Hoyle nyomán õsrobbanásnak
(Big Bang) nevezzük. A kifejezés azonban könnyen félreértéshez vezethet,
mert a robbanás képzetéhez térben szétrepülõ tárgyak kapcsolunk, pedig
az univerzum keletkezésének pillanata a tér keletkezésének pillanata is
volt. A világ anyagának kiterjedése egyben a tér kiterjedését is jelenti, hi-
szen nincs értelme ott térrõl beszélni, ahol nincsen anyag. A galaxisok a
térben nem mozdulnak el, maga a tér tágul. Mivel változások nélkül az idõ
sem értelmezhetõ, a világegyetem keletkezése egyben az idõ születése is
volt. Ahogy ezt Szent Ágoston megfogalmazta évszázadokkal korábban: Is-
ten a világot nem az idõben, hanem az idõvel együtt teremtette.

A tér Descartes és Newton által leírt képét az 1930-as éveket követõen
Einstein általános relativitáselméletének térszemlélete váltotta föl. Esze-
rint a tér szerkezetét alapvetõen befolyásolja a benne lévõ anyag, mely tö-
megvonzása miatt maga körül formálja, meggörbíti a teret. Bármilyen
anyag környezetében a tér görbült. A világegyetem terének egésze lehet
görbült vagy nem görbült. Ha görbült a tér, lehet végtelen vagy véges, de ha-
tártalan (utóbbi esetben véges anyagmennyiséget foglal magában, de gör-
bülete miatt sehol nincs „vége”). A végesség és végtelenség, a görbültség és
görbületlenség kérdéseit a világegyetem tömegeloszlásának ismeretében
válaszolhatnánk meg. Az erre vonatkozó mérések eredményei jelenleg arra
utalnak, hogy terünk nem görbült.
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29. ábra. Edwin Hubble (1889–1953), a vöröseltolódás
fölismerõje

ÕSTOJÁS, „ÕSROBBANÁS”

← Augustinus a teremtésrõl V.2.2.

GÖRBÜLT TÉR

→ általános relativitáselmélet XXVIII.5.

VÉGES ÉS HATÁRTALAN?

← relativitáselmélet XXVIII.4.



3.3 A kezdet üzenete

Az õsrobbanás merész elmélet, hiszen a jelenben tapasztalt folyamatot vetíti
vissza az anyag 12-15 milliárd évvel ezelõtti állapotáig. Az elmélet alapján
George Gamow jósolta meg 1948-ban a kozmikus háttérsugárzás létét.
Gamow szerint a kezdõpontot (szingularitást) követõen közel 300 000 évvel
a kezdetben igen forró anyag hõmérséklete már annyira csökkent (kb. 3000
K-re), hogy a nukleonok és elektronok hidrogénatomokká tudtak összeállni.
Ekkor az univerzum anyaga átlátszóvá vált a fény számára (korábban a foto-
nok szóródtak a szabad elektronokon). Elindultak azok a nagy energiájú fo-
tonok (a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás fotonjai), melyek ma már
nem a 3000 K-es hõmérsékletet mutatják, hanem 2,7 K-re „hûltek”. Ez a je-
lenség a Wien-törvény és a Hubble-féle tágulási törvény alapján értelmezhe-
tõ, hiszen a tágulás során a fotonok hullámhossza növekedett, s így a sugár-
zás hõmérséklete csökkent (� � T=állandó). A Gamow által elõre jelzett hát-
térsugárzást Arno Pensias (1933) és Robert Wilson (1936) véletlenül fedezte
fel 1960-ban a rádiózajok vizsgálata során, s ma az univerzum tágulásának
fontos bizonyítékát jelenti.
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KOZMIKUS HÁTTÉRSUGÁRZÁS

← fotonok XXI.4.

← Wien-törvény XXI.2.1.

A

A

A

A
30. ábra. A táguló gömb mint a tér tágulásának szemléletes képe
Ha a földgömböt képzeletben felfújjuk, a felületén lévõ pontok távolodnak
egymástól. Két kiválasztott pont távolodásának sebessége annál nagyobb,
minél messzebb vannak egymástól. Noha az „A” pontbeli megfigyelõ úgy ér-
zékeli, hogy minden pont õtõle távolodik, ezért úgy vélheti, hogy a tágulás
középpontjában áll, ám meglepõdve tapasztalná, hogy a földfelszín bármely
más pontján ugyanezt érzékelné. Tehát a gömbfelszín pontjainak egyike
sem középpontja a távolodásnak. Mi is úgy látjuk bolygónkról, hogy az uni-
verzum pontjai tõlünk távolodnak, mert annak tágulását a földgömbi pél-
dához hasonlóan térben képzeljük el. Az õsrobbanás elmélete szerint vi-
szont maga a tér tágul. Az általános relativitás elmélete alapján amennyiben
az univerzum homogén és izotróp, azaz törvényei mindenütt ugyanolyanok,
függetlenek az irányoktól, és érvényes az energiamegmaradás elve, akkor a
tér szerkezetétõl függetlenül az idõben visszafelé haladva egy kezdõpont-
hoz, az úgynevezett szingularitáshoz érünk.

31. ábra. Bolyai Farkas és Bolyai János szobra Marosvásárhelyen
Bolyai János matematikus volt, ám az Appendix (Függelék) címû mûvében közzétett tanul-
mánya a nemeuklideszi geometria alapjaként a csillagászat és fizika fejlõdéséhez is hozzá-
járult.
A nemeuklideszi geometriák az euklideszi geometria párhuzamossági axiómájának újraér-
telmezése révén születtek. A Bolyai és tõle függetlenül Lobacsevszkij által megalkotott
nemeuklideszi geometria éppen az a hiperbolikus geometria, mely a speciális relativitásel-
mélet szerint a téridõ sajátja.

„A relativitás (általános) elméletéhez vezetõ út azonban rögösebb volt, mint ahogy vár-
hattuk, mert az euklidesi mértan feladását követelte. Ez azt jelenti, hogy a törvények,
melyek szerint a szilárd testeknek az ûrben mozogniuk kell, nem esnek egybe pontosan az
Euklides mértana követelte tértörvényekkel. Ezt akarjuk mondani, amikor a »tér görbüle-
térõl« beszélünk.”

Einstein: Világképem (1934)

Az inflációs elmélet

A pontosabb mérések kimutatták, hogy a Hubble-féle tágulási törvénnyel nem értelmezhetõ az univerzum mai állapota. A probléma feloldá-
sát az a feltételezés jelentette, hogy az univerzum korai szakaszában, a t = 10–32 s elõtt egy kis ideig rendkívül gyorsan tágult. A tágulás se-
bessége meghaladta a fénysebességet is. Az univerzum ebben a korszakban az inflációt megelõzõ méretének 1020–1030-szorosára fúvódott
fel. Az inflációs folyamat értelmezése a kvantummechanikai elvek (kvantumgravitáció ma még nem létezõ elmélete, kvantumfluktuációk)
segítségével válhat lehetségessé. Az inflációs „felfúvódási szakasz” tényét ma már elfogadják a fizikusok, de pontos mechanizmusát még
vizsgálják.



A korai univerzumban lezajló folyamatokat a részecskefizikai Standard
Modell alapján lehet tanulmányozni. Ezekrõl az állapotokról mind ponto-
sabb betekintést adnak az egyre távolabbra nézõ távcsöveink. Hiszen a mil-
liárd fényév távolságra lévõ objektumok univerzumunk évmilliárdokkal
ezelõtti állapotáról számolnak be. Az univerzum korai szakaszának vizsgá-
lata alkalmas lehet a Standard Modell ellenõrzésére, míg erre a mind na-
gyobb teljesítményû részecskegyorsítók még nem képesek. (Jelenleg 10
nagyságrend a „lemaradás”.) Erre hívta fel a figyelmet ironikusan Jayant
Narlikar indiai kozmológus, amikor a korai univerzumot a „szegények ré-
szecskegyorsítójának” nevezte. Ugyanakkor az univerzum korai szakaszá-
ra vonatkozó elképzelések hatékonyan ellenõrizhetõk megfelelõ részecske-
gyorsítók segítségével. Ebben a tekintetben a 2009-ben a CERN által üzem-
be helyezett LHC-tõl (Large Hadron Collider, nagy hadronütköztetõ) is
komoly eredményeket várnak.

3.4. Kozmikus evolúció

3.4.1. Teremtés és õsrobbanás

Az örök idõktõl fogva létezõ ég ókori képét a XVIII–XIX. századra dinami-
kusabb leírás váltotta föl: a végtelen térben folyton születõ és meghaló csil-
lagok és csillagrendszerek gondolata (Herschel, Laplace). A kozmosz egé-
szének evolúcióját kifejtõ elméletek eleinte inkább filozófiai indíttatásúak
voltak (Hegel), ám a XX. század elején már fizikai érveket is fölhasználtak.
Így a termodinamika ihlette „hõhalál” víziójából visszafelé következtetve
egy rendezett kezdethez jutunk. A Madách által fölrajzolt szomorú vég he-
lyett azonban egyirányú, fejlõdõ evolúciót is elképzelhetünk, ahogyan azt
például Teilhard de Chardin tette.

Az õsrobbanás és az azt követõ „táguló világ” elméletét sokan az evolúció
és a teremtés közös fizikai bizonyítékaként üdvözölték. Olyan természettu-
dományos elméletet láttak benne, mely Isten létezésére utal. Maga
Lemaître azonban óvott attól, hogy egy fizikai folyamatot (melynek során
az anyag egyik állapotából a másikba kerül) azonosítsanak a teremtés teo-
lógiai fogalmával (melynek során a Teremtõ szavára a semmibõl lesznek a
létezõk). Az õsrobbanás-elméletnek vannak vetélytársai is. Ilyen a Gold,
Bondi és Hoyle által kidolgozott folyamatos keletkezés- (steady-state) mo-
dell(család), melyben a tágulást az anyag folyamatos keletkezése ellensú-
lyozza. E világleírásban a semmibõl (a „kozmikus háttérmezõbõl”) jön lét-
re az anyag, ami meglepõ állítás, de – mint Hoyle megjegyzi – semmivel sem
meglepõbb, mint a világegyetem egészének egyszeri létrejötte.

Az õsrobbanás vagy más csillagászati elméletek tehát a teológia számá-
ra legföljebb gondolatébresztõ hasonlatok lehetnek, melyek összhangban
állnak az egyirányú idõ képzetével. Nem bizonyíthatják azonban a kinyi-
latkoztatáson alapuló tanítást, igaz, nem is cáfolhatják azt. Új és alapvetõ
keretet adnak viszont a további természettudományos – kémiai vagy bio-
lógiai – kutatási programok számára.

3.4.2. Az emberarcú kozmosz

A kozmikus evolúció nemcsak a kezdet, hanem a jelen állapot, azaz a fo-
lyamat eredménye felõl is vizsgálható. Sokféle elméleti modell alkotható,
melyek önmagukban lehetnek logikusak, ám ha bármelyik ellenkezik a ta-
pasztalatokkal, az nyilván hibás, így el kell vetni.
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← Standard Modell XXI.7.

← részecskegyorsítók XXI.6.7.

„A SZEGÉNYEK
RÉSZECSKEGYORSÍTÓJA”

← Herschel világképe XXVIII.2.1.

← Hegel filozófiája XIX.1.4.

← „hõhalál” XX.3.1.

← Chardin világképe XIX.1.8.

← teremtés V.2.2.

← folytonos teremtés V.4.2.

← az idõ egyirányúsága V.3.1.; XIX.1.



Elsõként Sir Arthur Eddington angol csillagász-matematikus vetette föl
a kérdést, hogy mi az összefüggés (van-e összefüggés) a fizikai állandók ér-
tékei között. A fizikai törvényekben több fontos állandó szerepel – például
a fénysebesség, a Planck-állandó, a gravitációs állandó, a proton és elekt-
ron tömegének aránya –, melyek értékei világunkban adottak. (A konkrét
számérték függ attól, hogy milyen mértékegységet használunk, ám ha egy
mértékegységrendszer mellett döntöttünk, az a többi állandó értékét már
megszabja.) Eddington eredeti módszerét – mely az örök arányosságok
püthagoraszi rendszerét kereste – hamarosan evolúciós szemléletû vála-
szok váltották fel. A számítások arra a meglepõ eredményre vezettek, hogy
a számértékek lehetõségeinek elvben végtelen számú kombinációi közül
csak igen kevés egyeztethetõ össze a világban tapasztalt renddel, így saját
létünkkel is.

Ha a newtoni gravitációs állandó csak elenyészõen kisebb lenne a ta-
pasztaltnál (és a többi fizikai kölcsönhatás erõssége változatlan maradna),
akkor csak „vörös törpe”, ha viszont nagyobb, akkor csupán „kék óriás” tí-
pusú csillagok keletkeznének. Ha az atommag erõs kölcsönhatása lenne
kissé gyengébb a tapasztaltnál, akkor csak hidrogénatomok lennének.
Mivel ilyen körülmények közt nem alakulhatnának ki bolygók, azokon szén-
alapú élet, nem lehetne ember, köztük olyan tudósok sem, akik mindezt
megfigyelik és végiggondolják. A B. Carter által 1973-ban megfogalmazott
antropikus (emberszempontú) elv egyik formája, a gyenge antropikus
elv azt a nyilvánvaló tényt rögzíti, hogy a megfigyelõ léte feltételezi azt a fo-
lyamatot, mely magát a megfigyelõt létrehozta. Az erõs antropikus elv kö-
vetõi ebbõl azt a következtetést vonják le, hogy az univerzum tulajdonságai
szükségképpen olyanok, hogy ezek lehetõséget teremtsenek az értelmes
élet kialakulására a története során valamikor, valahol. Az okozatból az
okra való következtetést kiterjedten használja a tudomány, például az or-
vos, amikor a betegség tüneteibõl annak kiváltó okaira következtet. Ilyen
következtetések feltétele olyan tudás (lenne), mely a folyamat játékterére
vonatkozik: milyen feltételek mellett lehetséges, s melyek közt kizárt a csil-
lagok, a bolygók, az élet és az értelem létrejötte. E tudás néhány eleme már
birtokunkban van, ezért merülhetett föl egyáltalán a kérdés.

Az antropikus elv nem jelent feltétlenül célokságot (teleológiát), bár
összekapcsolódhat azzal. Nem következik tehát belõle (szükségszerûen),
hogy az ember a kozmikus evolúció célja, de az igen, hogy az eredménye,
vagyis a kozmikus állandók finomhangolása miatt az univerzum „ember-
arcú”, az emberi lét iránt „barátságos” hely. Az erõs antropikus elv – a mo-
dern tudomány eredményeinek felhasználásával – régi metafizikai vitában
foglal állást. Az egyik nézet szerint az élet, az ember és a modern tudomány
létrejötte és kibontakozása alapvetõen a véletlen eredménye, kis valószínû-
ségû, de statisztikus jellegüknél fogva nem kizárható események láncolata,
azonos kezdeti feltételek esetén sem feltétlen jön létre. A másik nézet sze-
rint létünk és fejlõdésünk valamilyen racionális okra vezethetõ vissza,
esetleg valamilyen cél által vezérelt folyamat.

Az erõs antropikus elv egyértelmûen a második válasz mellett tör lán-
dzsát. Mivel nehezen képzelhetõ el olyan kísérlet, mellyel igazolni vagy cá-
folni lehetne érvényességét, az állítás – Karl Popper értelmezése szerint – a
metafizika és nem a természettudományok körébe tartozik. Akik elfogad-
ják az erõs antropikus elvet, azok számára jelentõsége a kopernikuszi for-
dulathoz mérhetõ. Míg Kopernikusz nyomán a modern természettudo-
mányok megkérdõjelezték az ember kitüntetett szerepét a világban, az
antropikus elv megfogalmazói újból kiemelt jelentõséget tulajdonítanak lé-
tünknek az univerzum szempontjából.
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KÖTÖTT ARÁNYOK?

→ fénysebesség XXVIII.4.3.

← Planck-állandó XXI.2.2.

← gravitációs állandó VI.8.3.

← Püthagorasz iskolája III.3.

← Galilei a harmonikus hangok okáról XIV.

← Cuvier a korrelációkról X.5.

ANTROPIKUS ELV

← indikáció az ökológiában XXVI.1.4.

← teleológia az ókori filozófiában III.9.1.

← Chardin világképe XIX.1.8.

→ élet más bolygókon XXX.2.2.

← intelligens tervezettség? XXVII.3.3.3.;

→ XXX.2.3.

← Popper a természettudományokról
XIX.3.2.

← Kopernikuszi fordulat VI.1.2.



A tér nem önmagában létezõ, hanem együtt született az anyaggal. Nincs
anyag tér nélkül, de tér sincs anyag nélkül. Az anyag és a tér az õsrobba-
nás folyamatában jött létre. Ennek a folyamatnak eredménye az idõ lét-
rejötte is, ami szintén nem önmagában létezõ. A térrõl és idõrõl kialakí-
tott új elképzelések ismét felvetették az ember és a világmindenség vi-
szonyának kérdését.

Kérdések, problémák
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Summa

1. Csoportosítsuk a Naprendszer égitestjeirõl nyert ismereteinket aszerint, hogy azokat földi megfigyelés vagy
mesterséges égitestek segítségével nyerték-e! Mivel gazdagította tudásunkat az, hogy a látható fényen kívüli tar-
tományban is észlelhetünk?

2. Hogyan befolyásolják a egyes bolygókon uralkodó fizikai viszonyok a bolygófelszín sajátosságait. Mutassuk be
a Föld típusú bolygók és a Hold esetében!

3. Soroljunk fel néhány fontosabb, jelenleg is zajló ûrexpedíciót, azok céljaival!

4. Melyek a Naprendszer legfontosabb azon sajátosságai, melyek a nebuláris keletkezési elméletet alátá-
masztják?

5. Soroljuk fel a Nap legfontosabb hatásait a Földre!

6. Milyen megfigyelési eredmények alapján született meg az õsrobbanás-elmélet? Milyen tapasztalatok igazolják
az elmélet érvényességét?

7. Az antropikus elv „finomhangolás” kifejezése arra utal, hogy a természeti állandók megfelelõ arányai teszik le-
hetõvé az életet. Miben hasonlít ez a püthagoraszi zenei törvényre a húrok hossza és a zenei hangzatok között?
Mi a fõ különbség?

8. Lemaître az „õstojás”, Fred Hoyle a „Big Bang” kifejezést használta ugyanarra a folyamatra. Milyen eltérõ asszo-
ciációkat kelt a két szó?

9. Mit jelent a következõ állítás? „A világegyetem nem az idõben, hanem az idõvel együtt jött létre.”

10. Összeegyeztethetõ-e egymással az élet evolucionista felfogása és az erõs antropikus elv? Kapcsolatba hozható-e
az antropikus elv az „intelligens tervezés” elméletével?



4. A speciális relativitáselmélet

4.1. A relativitás elve

Galilei, a fizika elsõ igazi kísérletezõje a tapasztalás fontosságát hirdette a
megismerésben. A mozgások leírása során alkalmazott elvét, a Galilei-féle
relativitáselvet szabatos és általános formában Newton mondta ki. A mai
relativitáselmélet sem más, mint Galilei relativitáselvének általánosítása
és a következmények következetes végiggondolása. Galilei relativitáselve
szerint két egymáshoz képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végzõ vo-
natkoztatási rendszerben (Galileinél egy álló és egy egyenletesen mozgó
hajó szerepelt) a testek mozgása, a testekre ható erõk azonosak, azaz a két
rendszer nem különíthetõ el egymástól pusztán a benne lévõ testek mozgá-
sának (viselkedésének) megfigyelése révén. Einstein általánosította Galilei
relativitáselvét. Megállapítsa szerint két, egymáshoz képest egyenes vonalú
egyenletes mozgást végzõ vonatkoztatási rendszerben a fizikai törvények s
így a fizikai állandók is azonosak.

Az Einstein-féle relativitáselv következménye a fény sebességének vo-
natkozási rendszertõl független volta. Mivel a fény légüres térben mért se-
bessége alapvetõ fizikai állandó, ezért a kiterjesztett relativitáselv értel-
mében nagysága nem függhet a vonatkoztatási rendszertõl, azaz a megfi-
gyelõ mozgásától.

Einstein speciális relativitáselméletének alapállításai a következõk
voltak:

• A fény légüres térben mérhetõ sebessége egyfajta határsebesség, sem-
milyen információ nem terjedhet ennél gyorsabban.

• A fény légüres térben mérhetõ sebessége vonatkoztatási rendszertõl
független állandó, azaz az egymáshoz képest mozgó megfigyelõk egy
fényjel sebességét azonosnak tapasztalják.

A második állítás egyenértékû azzal a feltételezéssel, hogy nem létezik az
univerzumot egyenletesen kitöltõ, abszolút nyugalomban lévõ éter, a fény
feltételezett hordozóközege, mi több, maga az abszolút nyugalom fogalma
is értelmezhetetlen. A testek mozgása és nyugalma viszonylagos, csak egy-
máshoz képest adható meg.

A fény terjedési sebessége a légüres térben ~300 000 km/s. A fény sebes-
sége levegõben lényegileg azonos a fény légüres térben mért sebességével.
Ezzel szemben a vízben, az üvegben a fény sebessége a levegõben mértnek
csak közel kétharmada. Különbözõ közegekben a fény kisebb sebességgel
halad, mint vákuumban.

A fénysebesség átléphetetlensége nem azt jelenti, hogy például egy elekt-
ron nem elõzheti meg a fényt. Az elektron nem mehet gyorsabban, sõt még
akkora sebességgel sem, mint a fény a légüres térben, de az elektron e ha-
társebesség átlépése nélkül megelõzheti a fényt, például vízben.

Ha egy kellõen távoli fal egy pontjára világítunk zseblámpával, majd ka-
runkat elfordítjuk, a lámpa fényfoltja végigszalad a falon. A folt sebessége a
falon meghaladhatja a légüres térben mérhetõ fénysebességet, értéke csak
az elrendezés geometriájától függ. Ugyanakkor a foltban semmilyen infor-
máció nem terjedt, a fénysebességnél gyorsabb haladása ebben az esetben
csak látszat. Egymástól független történéseket értelmeztünk összefüggõ-
ként. Az információ a lámpa és a fal között terjedt.
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← Galilei-féle relativitás VI.4.3.

EINSTEIN ÁLTALÁNOSÍTÁSA

← fénysebesség mérése XIV.3.1.

← éter az ókorban III.9.4.

← fényhullámok XIV.3.2–3.

LÁTSZÓLAG ÖSSZEFÜGGÕ
ESEMÉNYEK



4.2. A Michelson–Morley-kísérlet

4.2.1. A kísérlet elve

A relativitáselmélet legfontosabb bevezetõ kísérlete a Michelson–Morley-
kísérlet volt. A kísérlet segítségével azt vizsgálták, hogyan adódik hozzá az
abszolút nyugalomban lévõ éterben terjedõ fény sebességéhez a Nap körül
keringõ Föld pálya menti mozgása. A legpontosabb mérések sem tudtak
kimutatni semmilyen sebességkülönbséget a fény terjedésében, akár a
Föld mozgásának irányába, akár azzal ellentétesen, akár arra merõlegesen
haladt a fénysugár. A fény sebességéhez semmilyen körülmények között
nem adódott hozzá a fényforrás sebessége.

Ha a fény hordozóközege az abszolút nyugalomban lévõ éter, akkor a
Michelson–Morley-kísérlettõl a mozgó fényforrás abszolút sebességének
meghatározhatóságát várhatnánk. A negatív eredmény értelmezésére felve-
tõdött, hogy a Föld pálya menti mozgása során magával ragadja az étert, s
így a fény minden irányban a Földhöz képest nyugvó éterben mozog. Ez az
elképzelés magyarázatul szolgálhatna a fényforrás (a Föld) mozgásától füg-
getlen fénysebességre. Csakhogy ekkor már 150 éve ismert volt a csillagá-
szok körében az aberráció jelensége, amelynek lényege, hogy a csillagok
látszó irányát befolyásolja a Föld mozgása. A távcsöveket a Föld mozgásá-
nak figyelembevételével kell beállítani, ha az égbolton egy kiválasztott csil-
lagot keresünk, mert a csillag nem ott látszik, ahol van. A jelenség ahhoz
hasonlít, mint amikor a függõlegesen hulló esõt egy száguldó vonatból fer-
dén hullónak látjuk. Az esõ függõlegesen hull, mozgásunk ezt nem befolyá-
solja, de felénk, mozgásban lévõk felé mégsem függõlegesen érkezik.
A fénynek ezt az eltérülését (aberrációját) úgy lehet egyszerûen értelmezni,
hogy a Föld mozgása során nem ragadja magával az étert, azaz a fény útja a
Föld mozgásától független.

4.2.2. Az interferométer

Michelson interferométere pontos távolságmérésre szolgáló eszköz. Mûkö-
désének lényege, hogy egy nyalábosztó egy fénysugarat két merõleges nya-
lábra oszt. Amennyiben a nyalábok egyenlõ távolságokra lévõ tükrökrõl
visszaverõdnek, a találkozás után az interferométerbe azonos fázisban ér-
keznek, s ennek megfelelõ interferenciaképet rajzolnak ki. Amennyiben a
két nyaláb által befutott út akár a legkisebb mértékben eltér, ez az interfe-
renciakép megváltozásán észlelhetõ.
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AZ ÉTER LÉTÉNEK CÁFOLATA

32. ábra
a) A Michelson-féle interferométer

b) Albert Michelson német származású

Nobel-díjas fizikus (1852–1931)

a) b)

← interferencia XIV.2.3.3.



A Michelson–Morley-kísérletben azt vizsgálták (1887), hogy a tükörrend-
szer 90 fokos elforgatása eredményez-e különbséget az interferenciakép-
ben. Amennyiben ugyanis a fény sebessége függ a Föld pálya menti mozgá-
sától, ezt az elforgatás után az interferenciakép megváltozásában érzékelni
kell. A lehetõ legpontosabb mérés érdekében Michelson és Morley két nya-
lábosztót s tizenhat tükröt alkalmazott, tetemesen megnövelve ezzel a fény
útját. A kísérlet eredménye mégis negatív volt, semmilyen eltérést nem ta-
pasztaltak az interferenciaképben, igazolva ezzel a fény terjedési sebessé-
gének a Föld mozgásától való függetlenségét.

4.3. A fénysebesség mint határsebesség és a newtoni
dinamika

Felmerült a kérdés, hogyan egyeztethetõ össze Newton 2. axiómája a fény-
sebesség határsebesség voltával. A newtoni fizika szerint egy állandó erõ
hatására folyamatosan gyorsuló test (például légüres térben zuhanó kõ) se-
bessége minden értéket felülmúlhatna, ha nem érne közben földet.
Einstein elmélete szerint azonban a fénysebesség nem léphetõ át (határse-
besség). Abból azonban, hogy egy test sebessége folyamatosan nõ, nem kö-
vetkezik az, hogy ez a sebesség bármekkora értéket felvehet. Tény, hogy
egy test sebességének növelhetõségét köznapi tapasztalataink alapján nem
érezzük korlátozottnak, azaz nem érezzük úgy, hogy a nagyobb sebességû
testek sebessége nehezebben lenne növelhetõ, mint a kisebb sebességû tes-
teké. Pedig valójában a helyzet éppen ez. Minél nagyobb egy test sebessége,
annál nehezebben növelhetõ meg, tehát annál nagyobb erõ kell ugyanakko-
ra sebességnöveléshez. A klasszikus fizika nem számol a testek esetében a
sebességek növelhetõségének sebességfüggésével, mert a hétköznapi se-
bességek tartományában ez a hatás mérhetetlenül kicsi. De a jelenség a
fénysebesség közelében kimutatható, kimérhetõ, a relativitáselmélet állítá-
sait kísérleti tapasztalatok bizonyítják.

4.4. A sebességek összeadásának nehézségei

A sebességek összeadhatóságának klasszikus módszerét Galilei fogalmaz-
ta meg. Ennek lényege, hogy ha egy vonatkoztatási rendszer hozzánk ké-
pest egy egyenes mentén vrel relatív sebességgel mozog, s ebben a rendszer-
ben egy test sebessége v1 ugyanezen egyenes mentén ugyanabban az irány-
ban, akkor a test sebessége hozzánk képest v2 = v1 + vrel lesz. Ha azt
vizsgáljuk, hogy ha egy száguldó vonaton elõre világítunk, lámpánk fénye
mekkora sebességgel terjed a töltéshez képest, akkor a klasszikus sebes-
ség-összeadási elv szerint a fény légüres térben mért sebességénél nagyobb
értéket kaphatunk.
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← Newton axiómái VI.7.1–5.

A sebesség-összeadás hagyományos és relativisztikus módja

Ha egy 10 m/s sebességgel haladó villamoson elõrehaladunk az ajtó felé 1 m/s sebességgel, akkor a földhöz képest sebességünk 11 m/s
kell legyen, hiszen 1 másodperc alatt a villamos 10 méter utat tesz meg elõre, s ez alatt az idõ alatt mi 1 méter utat tettünk meg a villamos-
hoz képest ugyanabba az irányba. Tehát 1 másodperc alatt 11 méterre távolodtunk attól a helytõl, ahol kezdetben voltunk, azaz sebessé-
günk 11 m/s.

A relativitás elve szerint más összeadási módot kell alkalmaznunk. Az 1 m utat a villamoson, a villamoshoz képest tettük meg. A newtoni
fizika feltevése szerint két pont közötti távolság független a megfigyelõk mozgásától, ám a relativitáselmélet szerint ez nem igaz. A földi meg-
figyelõ nézõpontja nem azonos a villamoson levõével. Ha elfogadjuk a relativitáselméletet, ha feltételezzük a határsebesség létét, akkor egy-
ben el kell vetnünk a sebességek összeadásának hagyományos módszerét, s ez azon az áron lehetséges, ha elvetjük a távolságok megfigyelõ-
tõl független voltának hagyományos hipotézisét.



A relativitáselmélet érvénytelenítette a klasszikus sebesség-összeadási
képletet. A helyes, relativisztikus összefüggés biztosítja a fénysebesség ha-
társebesség-jellegét, s kis sebességekre visszaadja a klasszikus formulát.
A képletben szereplõ skalár- (a sebességvektorok nagyságát megadó)
mennyiségek egy egyenes mentén való mozgásra vonatkoznak.

v
v v

v v

c

rel

rel
2

1

1
21

�
�

�
�

Ebben a képletben a két megfigyelõ vrel sebességgel mozog egymáshoz
képest. v1 a mozgó test sebessége az egyik, v2 a másik megfigyelõ szerint.
A c a fénysebességet jelöli. Ha v1 és vrel kicsi, a képlet majdnem pontosan
v1 + vrel értéket adja. Jelentõs eltérés csak a fénysebesség közelében adó-
dik. Ha a sebesség-összeadás relativisztikus képletébe az egyik sebesség
helyére fénysebességet helyettesítünk, az eredmény fénysebesség lesz. Ez
annyit jelent, hogy a száguldó vonaton éjszaka zseblámpával világító kalauz
lámpájának fénye ugyanakkora sebességgel, fénysebességgel halad a vo-
nathoz képest, mint a vasúti töltéshez képest. A fénysebesség tehát nem
növelhetõ egy másik sebesség hozzáadásával. Egy fényjelet bármekkora se-
bességgel halad egy megfigyelõ, mindig fénysebességûnek fogja látni.

c v crel� �

Fénysebességet kapunk végeredményül akkor is, ha vrel tetszés szerint
megközelíti a fénysebességet, azaz c c c� � .

Tehát ha elfogadjuk a relativitáselmélet bizonyított alapállítását, a fény-
sebesség határsebesség voltát, akkor el kell vetni a jól bevált és megszokott
sebesség-összeadási elvet. A fénysebesség határsebesség volta a relativitás-
elméletben nem technikai, hanem elvi kérdés. Nem következménye, ha-
nem kiindulása a relativitáselméletnek. Einstein alapigazságnak tekintette
ezt az állítást, ahogy azt is, hogy bármilyen információ terjedéséhez idõ
kell, s az információ terjedési sebessége legfeljebb ~300 000 km/s lehet.

4.5. Az idõ és távolság a speciális relativitáselméletben

A speciális relativitáselmélet fontos és meglepõ következtetéseket von le a
klasszikus fizikában megfigyelõtõl függetlennek vélt mennyiségekre. A klasszi-
kus fizika szerint két tetszés szerinti esemény között eltelt idõ s a megtörtén-
tük helye közötti távolság független a megfigyelõktõl. Maga az idõ és a távol-
ság klasszikusan is egy megállapodás szerinti viszonyítási ponthoz képest
értelmezhetõ (pl. Krisztus születése, a kiválasztott koordináta-rendszer ori-
gója), de két esemény között eltelt idõ s távolság a két esemény helye között
már a megfigyelõtõl független. Einstein fénysebességre vonatkozó alapfelte-
vései a klasszikus kép megváltoztatására kényszerítenek.

4.5.1. Az órák szinkronizálása

Két, egymáshoz képest mozgó megfigyelõ óráinak szinkronizálása nem
egyszerû feladat. A speciális relativitáselmélet szerint nem dönthetõ el,
hogy kinek jár pontosan az órája, s kinek pontatlanul. Az események egy-
idejûsége tehát relatív.
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Tételezzük fel, hogy tõlünk balra és jobbra egy egyenes mentén megfigyelõk állnak, akiktõl azt várnánk el, hogy óráik ugyanúgy járjanak,
mint a miénk. Elõre eldönthetjük, hogy az órák egyeztetését egy fényjel segítségével fogjuk végezni. Ez a fényjel ott fog felvillanni, ahol mi va-
gyunk. A fényfelvillanás pillanata lesz a 0 óra 0 perc a mi világunkban. Mivel a fény terjedéséhez idõ kell, ezért a tõlünk balra és jobbra

← axiómák, posztulátumok IV.2.

← térbeli viszonyítási pontok I.2.2.

← idõbeli viszonyítási pontok II.2.

← földrajzi koordináták IV.4.3.; VIII.1.2.

← geo- és heliocentrikus kép III.9.; VI.1.



4.5.2. Múlt, jelen, jövõ

A relativitáselmélet alapvetõ változást okozott a fizika idõképében. A jelen
pillanaton hagyományosan a tér különbözõ pontjában egy idõben történt
eseményeket értjük. Ez a meghatározás azonban értelmét veszti, ha nem
dönthetõ el abszolút módon, hogy két esemény egyidejû-e. Múltról akkor
beszélünk, ha két esemény közül az egyik megelõzte a másikat az idõben.
Ez a meghatározás is értelmét veszti, ha ugyanezen két eseményt egy másik
megfigyelõ egyidejûnek látja. Megoldást a múlt, jelen és jövõ fogalmának
újraértelmezése jelent a speciális relativitáselmélettel összhangban.

A relativitáselmélet szerint múltnak nevezzük azokat az eseményeket,
melyek hatni tudtak a jelenre, a most pillanatára. A jövõ azon események
halmaza, melyre a „most” pillanata hatással lehet. A jelen tágabb értelmezé-
se minden olyan esemény, amely nem szigorúan vett múlt vagy jövõ, tehát
amelyek nem tudnak hatni a most pillanatára, s amelyekre nem tud hatni
a most. A tágabb értelemben vett jelen része tehát a kétmillió fényévre lévõ
Androméda-ködön egymillió éve történt esemény vagy mindaz, ami 4 perce
történt a Napon, illetve ugyancsak a tágabb értelemben vett jelen részét ké-
pezi a Napban négy perc múlva lezajló esemény vagy az Androméda-köd egy-
millió év múlva kialakuló állapota. Ezek az események ugyanis nincsenek
hatással a „most”-ra, s mostunk sem lehet hatással rájuk, függetlenül attól,
hogy formálisan a most elõtti idõpontban vagy azt követõen zajlott.

Érdekes tény, hogy azokat a eseményeket, melyek a „most”-hoz viszo-
nyítva a tágabb értelemben vett jelen részét képezik (akár úgy, hogy a mi
idõnkben elõbb, akár úgy, hogy késõbb történtek), egy hozzánk képest
mozgó megfigyelõ a mi „most”-unkkal egyidejûnek, sõt akár fordított idõ-
sorrendûnek is láthatja.

4.5.3. A távolság relativitása

A relativitáselmélet szerint két esemény térbeli távolsága sem abszolút
mennyiség. Egy pózna hossza például mint két végének egyidejû távolsága
értelmezhetõ. Ha viszont az egyidejûség relatív, akkor a pózna hosszának
is relatívnak kell lennie. Ha ugyanis a pózna két végének távolságát nem
egy idõben nézzük, akkor annak nincs köze a pózna hosszához.

434 XXVIII. 4. A speciális relativitáselmélet

100 méterre lévõ megfigyelõket figyelmeztetjük, hogy óráikat ne nullára állítsák, hanem annyival állítsák elõre, amekkora idõre van szüksé-
ge a fénynek ahhoz, hogy 100 méter utat megtegyen. Amikor meglátják a fényjelet ezek a megfigyelõk, akkor kell majd elindítaniuk a már jó
elõre beállított óráikat, így az õ óráik és a mi óráink együtt járása biztosított. Természetesen a tõlünk 200 méterre lévõ megfigyelõk távolsá-
guknak megfelelõen még jobban elõre kell hogy állítsák óráikat, hiszen hozzájuk a szinkronizáló fényjel késõbb érkezik meg. Ezzel a mód-
szerrel nagy biztonsággal szinkronizálhatjuk egy egyenes mentén elhelyezkedõ rendszerünk összes óráját.

Képzeljünk el most egy másik rendszert, amelyhez szintén egy egyenes mentén elhelyezkedõ megfigyelõk sokasága tartozik. Helyezked-
jenek el ezek a megfigyelõk ugyanazon egyenes mentén, mint amely mentén a mi rendszerünk megfigyelõi elhelyezkedtek. Mozogjon ez a
rendszer hozzánk képest állandó sebességgel a közös egyenesünk mentén (ilyen egy végtelen hosszú vonat, amely egy végtelen hosszú sínen
halad). A mi rendszerünk a sín mellett állók gyülekezete, a hozzánk képest mozgó rendszer a vonaton lévõk csapata. A hasonlat akkor len-
ne tökéletes, ha a sín mellett álló megfigyelõk egyenese egybeesne a vonaton lévõk egyenesével. A hozzánk képest mozgó megfigyelõk a mi el-
járásunkat követve szinkronizálják óráikat. A fényfelvillanás pillanatában rendszerük középpontja a fényfelvillanás helyén, azaz a mi rend-
szerünk középpontjában van. A mozgó rendszer középpontjától jobbra és balra ugyanúgy elõreállították már korábban az órákat, ahogy
ezt mi is megtettük a szinkronizálás elõkészületei során. A mozgó rendszer óráit is ugyanaz a fényjel fogja elindítani, mint az állóét.

Joggal feltételezhetnénk, hogy a mozgó rendszer megfigyelõi hibát követtek el eljárásuk során, hiszen az õ óráik mozognak. A felénk kö-
zeledõ óráik elõbb indulnak el a kelleténél, hiszen szembejönnek a fényjellel, a tõlünk távolodó órák pedig késõbb indulnak el, hiszen azok
távolodnak a fényfelvillanás helyétõl, s így beindításukig nagyobb utat kell megtennie a fénynek, mintha állnának. Azaz a közeledõ órák va-
lójában sietnek, annál jobban, minél messzebb vannak tõlünk, a távolodók meg késnek, szintén távolságukkal egyenes arányos mértékben.
Mivel azonban a nyugalom és mozgás relatív, semmilyen eljárással nem dönthetõ el, hogy ki mozog igazából. A hozzánk képest mozgó meg-
figyelõk magukat tekintik nyugalomban lévõnek, s minket mozgónak. Az órákra levont következtetésük azonos, csakhogy nem a saját, ha-
nem a mi óráinkat tartják pontatlannak. Amit biztosan tudunk, hogy az egymáshoz képest mozgó megfigyelõk nem fognak egyetérteni ab-
ban, hogy kinek járnak szinkrónban az órái, azaz az egyidejûség relatív.

← Augustinus az idõrõl V.3.3.

← atomizált idõ a középkorban V.4.2.

← szabadság és egyidejûség (Aquinói
Tamás) V.5.4.



4.5.4. Lorentz-transzformáció

Az idõ és távolság relativitására vonatkozó megállapításainkat – az egymás-
hoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerek tér- és idõkoordinátái között
felírható kapcsolatot – a Lorentz-transzformáció adja meg.

A mozgó megfigyelõ órái lassabban járnak (idõdilatáció: � ��� � 	t t
v

c
rel1
2

2 ,

ahol � �t két olyan esemény között eltelt idõ a mozgó rendszerben, melynek
idõbeli távolsága �t volt a nyugvó rendszerben), rúdjai rövidülnek

(távolságkontrakció: � ��� � 	x x
v

c
rel1
2

2 , ahol � �x a nyugalomban �x

hosszúságú rúd kiterjedése a mozgó rendszerben).
Mivel továbbra is relatív, hogy ki mozog, a dilatációt és kontrakciót az egy-

máshoz képest mozgó megfigyelõk a másikra vonatkoztatva állapítják meg.

4.6. Relativisztikus ûrutazás

Jelenlegi tudásunk alapján nagyobb testek, például ûrhajók fénysebesség
közeli sebességre gyorsítása technikailag megvalósíthatatlan. Ha egyszer
ez lehetõvé válna is, a gyorsulást aligha viselné el ember. Az ilyen utazá-
sok elméleti lehetõsége ennek ellenére végiggondolható, és meglepõ kö-
vetkezményekkel jár.
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Ahogy az autós látja a hozzá képest
mozgó házat és a golfozót.

Ahogy a golfozó látja a hozzá képest álló
házat és a hozzá képest mozgó autóst.
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33. ábra. A távolságkontrakció
viszonylagossága

Egy kísérleti bizonyíték: a müonok élettartama

A müon egy, a légkör magasabb rétegeiben, a Föld felszíne felett kb. 20 km-rel keletkezõ elemi részecske, amelynek az élettartama a kí-
sérletek tanulsága szerint 0,000 002 másodperc. Mindezek ellenére még a Föld felszínén is észleltek müonokat, pedig ezek a részecskék
még a fény sebességével is csak 600 métert tudnak életük során megtenni. A jelenség magyarázata az, hogy a közel fénysebességû
müonok rendszerében az idõ lassabban telik, mint a Földön, azaz a 0,000 002 másodperc müonidõ alatt a Föld rendszerében elég idõ
telt el ahhoz, hogy a müon elérje felszínét. A müonok földet érését magyarázhatjuk a Föld–müon kezdeti távolság (20 km) nagymértékû
összehúzódásával is.



Ûrhajózással nem fordíthatjuk meg az idõ irányát, de befolyásolhatjuk a
múló idõt. Ha nagyon nagy sebességû ûrhajókat tudnánk építeni, akkor
ezekkel az ûrhajókkal elvileg néhány év alatt akár fényévszázadokra is eljut-
hatnánk. Ha egy ilyen útról térünk vissza a Földre, már senkit nem fogunk
megismerni, addigra már ük-ükunokáink is halottak lesznek. De lehetséges
az is, hogy ez alatt a néhány száz év alatt a Földön már kifejlesztették annak
a betegségnek a gyógyszerét, amely egyébként 10 éven belül mindenképp
megölt volna bennünket, s így menekülünk meg. Kellõen gyors ûrhajóra
szállhatunk azért is, hogy meglássuk, mi lesz a Földön születésünk után né-
hány száz évvel. A jövõbe láthatunk, de az akkor már múlt (lesz).

4.7. Relativisztikus dinamika

A speciális relativitáselmélet következménye egy a klasszikustól eltérõ ener-
giafogalom. Ez a relativisztikus energia, mely a mozgási energia és a nyuga-
lomban lévõ test tömegébõl származtatható úgynevezett nyugalmi energia
összegébõl adódik. A nyugalmi tömegbõl az energiát a híres E = mc2 össze-
függés felhasználásával lehet számolni, mely az

E
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c

�

	

2

2

21

összefüggésbõl adódik.

A kifejezés v = 0-ra az E = mc2 összefüggést adja, s ha v sokkal kisebb,

mint a fénysebesség, az E mc mv� �
2 21

2
összefüggésre vezet, tehát a
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Az ikerparadoxon

Képzeljük el, hogy 10 fényévre tõlünk van egy csillag, ha most ûrhajót indítunk a fénysebesség 86%-ával a csillag felé, akkor az ûrhajó kb.
11,7 év alatt eléri azt. Csakhogy az utasok ezalatt mindössze a 11,7 év felét, azaz 5,85 évet öregednek az idõdilatáció miatt.

Tekinthetjük úgy is e különös utazást, mintha a Föld, a Nap és a felkeresett csillag mozgott volna 0,86 fénysebességgel, miközben mi
mozdulatlanok maradtunk. Ha így néznénk az eseményeket, akkor a Föld és a csillag együtt járó órarendszerén most a nálunk mért 5,85 év
felének elteltét, azaz 2,925 évet kellene leolvasnunk. Visszafordulva az utazók 5,85 évet utaznak visszafelé 0,86 fénysebességgel. Ezalatt is-
mét befutják a 10 fényévnyi utat, s újabb 5,85 év múlva a Földön találják magukat.

Az ûrhajósok órái megérkezéskor azt jelzik, hogy indulás óta összesen 11,7 év telt el. A földiek ezalatt 23,4 évet öregedtek. Az ûrhajósok nem
valamiféle életelixírt találtak fel. Õk pontosan 11,7 évet éltek az utazás alatt. Biológiai órájuk pontosan mutatta azt a változást, amely az emberi
szervezetben 11,7 év eltelte alatt le kell hogy játszódjon. A földiek ezalatt 23,4 évet éltek meg. Nem az a tény a meglepõ, hogy az idõ a két rendszer-
ben különbözõ módon telik, hiszen az idõ nem abszolút. Ami furcsa, az az aszimmetria, az, hogy éppen az ûrhajósok rendszerében kellett eltel-
nie a kevesebb idõnek, azaz nem a Földet tekintjük mozgónak, nem a földiek öregedtek kevesebbet, összesen 5,85 évet.

A két megközelítés közötti aszimmetria oka, hogy az ûrhajót üzemanyaggal kellett ellátni és fel kellett gyorsítani ahhoz, hogy elhagyhassa
Földünket! Az ûrhajó kilépett a Földhöz rögzített megfigyelõ rendszerébõl, és belépett egy 0,86 fénysebességgel egyenletesen mozgó rend-
szerbe. A Földdel mindez nem történt meg, még akkor sem, ha úgy tûnik az ûrhajóból, mintha a Föld „lépett volna át” a nyugvó rendszerbõl
a 0,86 fénysebességgel mozgó rendszerbe. Mindezek ellenére, ha az ûrhajós nem tér vissza, az öregedésre vonatkozó vita eldönthetetlen
maradt volna az idõ relativitásával összhangban. A visszaérkezés következtében nem a relativitás sérült meg, hanem a két rendszer szim-
metriája. A visszafelé tartó ûrhajó nem azonos rendszer a kifelé tartóval. Amikor az ûrhajós visszafordult, „rendszert váltott”. Ha úgy tet-
szik, az ûrhajós átszállt egy kifelé tartó ûrhajóról egy befelé tartóra. A kifelé tartó ûrhajónak megvan a saját ideje. A kifelé tartó ûrhajós kap-
csán felvethetõ a kérdés, hogy ki mozog igazából, õ vagy mi a Föld hátán, tehát kinek telik lassabban az ideje. Ez a befelé tartó ûrhajó kap-
csán is végiggondolható. A kifelé és befelé tartó ûrhajó utasai nem érthetnének egyet az idõ kérdésében, hisz mindegyiknek saját
idõszabványa van, mivel egymáshoz képest mozognak. Ha az ûrhajós átszáll az egyik rendszerbõl a másikba, idõszámításánál figyelembe
kell vennie a két rendszer idõszabványai közötti különbséget. Ûrhajósunk 11,7 évvel öregebben tért vissza a Földre hosszú utazásából, mi-
közben a földiek 23,4 évet öregedtek. Õ azt várhatta, hogy a földiek csak 5,85 évet fognak öregedni, hiszen gondolhatta azt is, hogy a földiek
mozogtak, míg az ûrhajó nyugalomban volt.

Az út a visszafordulás helyéig 5,85 évig tartott, s ezalatt a földiek az ûrhajós szempontjából 2,925 évet öregedtek. Ez annyit jelent,
hogy amikor az ûrhajós elérte a visszafordulás helyét, akkor ezen eseménnyel az ûrhajós szerint egyidejû földi esemény 2,925 földi év el-
telte után következett be. Az út a visszafordulás helyétõl ugyancsak 5,85 évig tartott, s ezalatt a földiek szintén csak 2,925 évet öregedtek.
A hiányzó 17,55 év a Földtõl távolodó és a Földhöz közeledõ vonatkoztatási rendszer idõszabványa közötti különbség, melyet az ûrhajós-
nak visszatéréskor figyelembe kell vennie a történtek elemzésekor. Így az általa levont következtetés azonos lesz a Földön maradt megfi-
gyelõ következtetésével, s egyezni fog a tapasztalatokkal.

← idõ és emlékezet (Augustinus) V.3.3.

← energia VI.9.2.



klasszikus mozgási energia mellett megjelenik a nyugalmi tömeghez ren-
delt relativisztikus energiatag.

A klasszikus mechanikai energiamegmaradás nem mond ellent a
relativisztikus energiamegmaradásnak, hiszen a testek nyugalmi tömegét
a klasszikus fizika szerint nem befolyásolhatják dinamikai folyamatok.

Ugyanakkor a relativisztikus energia megmaradása a kölcsönhatások
sokkal tágabb és hatékonyabb értelmezését teszi lehetõvé. Egy rugalmat-
lan ütközés esetében például az ütközés után összetapadó testek együttes
tömege annyival lesz nagyobb az ütközés elõtti tömegek összegénél,
amennyi kinetikus energia „veszett el” az ütközés során (osztva a fényse-
besség négyzetével). A relativisztikus energiafogalom segítségével értelmez-
hetõ a tömegdefektus jelensége is, amelyet akkor tapasztalunk, ha egy
atommag tömegét összehasonlítjuk az azt felépítõ nukleonok tömegével.
A tömeghiány és a fénysebesség négyzetének szorzata éppen egyenlõ azzal
az energiával, amely az atommag nukleonokra való szedéséhez kell.

Egy test viselkedését a gravitációs térben relativisztikus energiája hatá-
rozza meg. Míg a fotonoknak nincs nyugalmi tömegük, addig van
relativisztikus energiájuk, s hat rájuk a gravitáció.

Ha egy testet gyorsítani akarunk, akkor az elérhetõ sebességváltozás a
relativisztikus energia függvénye. Ahogy ez a sebesség növekedésével nõ,
úgy válik egyre nehezebben gyorsíthatóvá a test. Fénysebességre egy test
azért nem tehet szert, mert ekkor relativisztikus energiája végtelen lenne.

4.8. A téridõ szerkezete

A klasszikus fizika világképében tér és idõ egymástól élesen elváltak. Két
esemény távolságát térben és idõben egymástól függetlenül invariáns,
vagyis megfigyelõtõl nem függõ mennyiségek jellemzik. A relativitáselmélet
téridõrõl beszél, melyben szintén megtalálható a téridõ szerkezetét megha-
tározó invariáns mennyiség. Ez az „intervallum” vagy téridõköz a
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összefüggéssel adható meg. Az invariáns mennyiség egy hiperbolikus geo-
metriájú téridõt határoz meg.

A tér és idõ összekapcsolódása nagyban egyszerûsíti a klasszikus fizika
dinamikai struktúráját.

Ha a kezdõ eseményünket a koordináta-rendszer origójába helyezzük,
akkor a végsõ esemény x, y, z és ct koordinátái egy d „hosszúságú” vektort
jelölnek ki a hiperbolikus geometriájú térben.

d ct x y z� 	 � �( ) ( )2 2 2 2

E vektorból képezhetõ szintén invariáns mennyiségek segítségével egy
vele egyirányú vektor, az energiaimpulzus négyesvektor. Ennek hossza az
invariáns nyugalmi tömeg, s térirányú komponensei a relativisztikus len-
dület, idõirányú komponense a relativisztikus energia. A négyesvektor se-
gítségével nemcsak a folyamatok dinamikájának relativisztikus értelmezé-
se vált egyszerûbbé, hanem feltárult a tér és idõ mélyebb belsõ összefüggé-
séhez hasonlóan a tömeg, lendület és energia mélyebb belsõ kapcsolata.

m E p p px y z� 	 � �
2 2 2 2( )
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← energiamegmaradás VI.9.4.

← Arisztotelész érve a világ végessége mel-
lett III.9.2.

← abszolút tér és idõ VI.7.2.

← tömeg VI.7.3.

← energia VI.9.



5. Az általános relativitáselmélet
A newtoni fizika nem ad magyarázatot a súlyos és tehetetlen tömeg nagy
pontosságú arányosságának okára. Einstein 1915-ben Eötvös Loránd ez
irányú ingaméréseit is felhasználva olyan gravitációs elméletet dolgozott
ki, melyben a tömeg e kettõs sajátsága összeolvad eggyé. Az elmélet a gravi-
táció jelenségét a téridõ helyi görbületeként értelmezi, melyet a súlyos (gra-
vitáló) tömegek okoznak. Einstein ezzel kiterjesztette az egymáshoz képest
mozgó vonatkoztatási rendszerek egyenértékûségének elvét a nem egyenle-
tes mozgás esetére is. Az általános relativitáselmélet a mai napig a gravitá-
ció legelfogadottabb elmélete, mely értelmezi a tér és idõ szerkezetét egyes
tömegek közelében, de alkalmas az univerzum egészére vonatkozó tapasz-
talatok levonására is.

A relativisztikus dinamika szerint a fény elhajlást szenved nagy tömegek
mellett elhaladva (egyenesen halad a görbült téridõben). Egy csillagászati
jelenség módot adott az elõrejelzés ellenõrzésére. Teljes napfogyatkozás
esetén láthatóvá válnak a Nap mellett látszó csillagok, melyek fényét a Nap
egyébként elnyomja. A csillagok látszó helyzete ekkor a relativitáselmélet
szerint nem azonos a valódival, mert a fényük elhajlik a Nap gravitációs te-
rében. Az elõrejelzésekkel jól egyezõ mérési tapasztalatok igazolták az el-
mélet helyességét, elõször az 1919-es teljes napfogyatkozáskor. Ugyancsak
a relativitáselméletet igazolta a Merkúr Nap közeli (úgynevezett perihélum)
mozgása is, melyet a newtoni fizikával nem tudtak kellõ pontossággal értel-
mezni.

A klasszikus fizika két fontos eredménye is Galilei nevéhez kötõdik.
Ezek a Galilei-féle relativitáselv s a sebesség-összeadás Galilei-féle elve.
A relativitáselv általánosításával Einstein ellentmondásba került a se-
besség-összeadási elvvel. Ez utóbbi érvénytelenségét a Michelson–Mor-
ley-kísérlet is igazolta. Bár a kísérlet eredményét számos módon próbál-
ták és próbálják ma is értelmezni, Einstein speciális relativitáselmélete
s az abból kinövõ általános relativitáselmélet máig az egyetlen igazán ko-
herens magyarázat tapasztalatainkra. A relativtáselmélet a térrel és idõ-
vel kapcsolatos elképzeléseink s gravitációra vonatkozó tudásunk gyö-
keres újragondolására késztet.
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Kérdések, problémák

1. Mennyiben bõvítette ki Einstein a klasszikus Galilei-féle relativitási elvet?

2. Igazoljuk a fény sebességére vonatkozó einsteini megállapítás segítségével a Galilei-féle sebesség-összeadási elv
érvénytelenségét!

3. Mit jelent az egyidejûség relativitása?

4. Ismertessük az ikerparadoxon lényegét!

← Eötvös-inga VI.8.3.

← gravitációs erõ (Newton) VI.8.

← napfogyatkozás III.9.2.

← elmélet igazolása XIX.3.1–2.

Summa
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XXIX. AZ ÉLET TÖRTÉNETE



TUDÓS

De hát nézzük meg a muzeumot.
Páratlan az egész mai világon,
Az õsvilág kihalt állatjai
Valódi példányokban állnak itt,
Mind jól kitömve. – Ezrenként lakoztak
Apáink közt, míg barbárok valának,
Megosztva vélök a világ uralmát. –
.....
Ez a puszták királya.

ÁDÁM

Az oroszlány –
Im, itt a tigris, itt a fürge õz,
Mi állat él tehát még a világon?

TUDÓS

Minõ kérdés, hát nálatok nem így van?
Él, ami hasznos, és mit ekkorig
A tudomány pótolni nem tudott:
A disznó és a birka, de korántse
Olyan hiányosan már, mint minõnek
A kontár természet megalkotá:
Az élõ zsír, ez hús- s gyapjútömeg,
Mely, mint a lombik, céljainkra szolgál.

Madách: Az ember tragédiája. Tizenkettedik szín

Szágópálma- (cikász-) magok (Botanikus kert, Madeira)
A nyitvatermõk virágai jól mutatják levéleredetüket, azt a közös alapformát, mely a virágos növényekben számta-
lan különbözõ alakot öltött, s mindegyikben más-más funkciót nyert. Az evolúciós szemlélet kihívások és meta-
morfózisok soraként mutatja be az élõvilág történetét. Ebben rövid és rendhagyó fejezet az emberé, aki mestersé-
ges környezeteket teremtve maga vált radikális, sokszor pusztító kihívássá. Késõi, de talán nem elkésett fölisme-
rés, hogy tartós fennmaradásunk egyik feltétele ugyanaz, mint létrejöttünké: az élõvilág sokfélesége.



1. Élõ és élettelen határán

1.1. Kémiai evolúció

1.1.1. A világûr molekulái

A modern kozmológiai elméletek megegyeznek abban, hogy a kémiai ele-
mek az univerzum fejlõdésének bizonyos szakaszaiban jelentek meg. Mivel
atommag-reakciókban keletkeztek, csillagászati (fizikai) evolúció termé-
kei. Megfelelõ körülmények között ezek az elemek elektronburokra tesz-
nek szert, majd egymás elektroneloszlását kölcsönösen befolyásolják,
azaz kémiai változásokon esnek át. Egy-egy kémiai reakció azonban még
nem evolúció. Zárt rendszerben a kémiai változások egyetlen lehetséges és
kiszámítható pont felé tartanak, amelyet az egyensúlyi állandók szabnak
meg. Nyílt rendszerben azonban – és az univerzum bármely kiválasztott
darabja ilyen – a változások többféle irányban is megindulhatnak. A válto-
zások iránya nagymértékben függ a kiindulási feltételektõl, bonyolultabb
esetekben az eredmény elõre kiszámíthatatlan lesz. Kémiai evolúcióról
akkor beszélhetünk, ha a körülmények úgy változnak, hogy kémiai reak-
ciók sokasága egyidejûleg hoz létre új vegyületeket, ezek pedig visszahat-
nak a körülményekre úgy, hogy a változások visszafordíthatatlan folyamat-
tá állnak össze.

Az elsõ 10 elem gyakorisága az (ismert) univerzumban (ezrelékben)

H 735 C 0,26

He 264 N 0,07

Li 0,00001 (10–5) O 0,6

Be 0,000001 (10–6) F 0,0001 (10–4)

B 0,000001 (10–6) Ne 0,23

A kémiai evolúció elsõ lépése a leggyakoribb atomok molekulává egyesü-
lése lehetne. A tapasztalatok és az atomfizikai számítások azt mutatják,
hogy a legegyszerûbb ilyen reakció, a H + H = H2 + foton átmenet csak va-
lamilyen harmadik anyag, például nagy felületû szilárd katalizátor felüle-
tén mehet végbe. Ilyen katalizátor lehet a vörös óriásokban létrejött és a hi-
deg világûrbe kisodródó szén apró grafitszemcsék formájában. Ennek fel-
színén megkötõdnek (adszorbeálódnak) az egyébként nagyon ritka
gázfelhõk atomjai, fõként a H, O és N. Ilyen körülmények között már nem-
csak H2-, hanem H2O-, NH3- és CH4-molekulák is keletkezhetnek. E mole-
kulák jelenlétét – színképelemzés segítségével – valóban igazolták a csillag-
közi porfelhõkben és a vörös óriások körül.

A koromszemcsék felszínét borító vékony molekulahártyán belül bonyo-
lultabb atomcsoportok és molekulák is létrejöhetnek. Spektroszkópiai
úton kimutatták például a CO-, a HCN- (hidrogén-cianid-), az etanol-, a
hangyasav-, az etanal- és más szerves molekulák létét. Ezekhez az anya-
gokhoz kapcsolódhatnak olyan nagy rendszámú elemek is, melyek szuper-
nóva-robbanás közben keletkeztek és szóródtak szét a világûrbe.

A kémiai evolúció sokféle lehetséges iránya közül az egyik 4,5-5 mil-
liárd éve az õsi Földön zajlott le, és megteremtette az élet lehetõségét.
A kémiai evolúció ezen szakaszát prebiológiai (életet megelõzõ) evolú-
ciónak nevezik.
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← csillagfény XXI.6.7.1; XXVIII.1.4; 3.4.

← kémiai reakciók XXII.2.

← dinamikus egyensúly IX.3.3.4.

← nyílt rendszerek jellemzõi XX.3.

KÉMIAI EVOLÚCIÓ

← önszervezõdés XXVII.5.3.1.

← CNO-ciklus XXI.6.7.1.

← molekulák kialakulása XXII.2.2.1.

← katalízis IX.3.3.3.

← adszorpció IX.4.1.3.

← színképelemzés XXI.3.1.

← szupernóvák XXVIII.2.4.

PREBIOLÓGIAI EVOLÚCIÓ



1.1.2. Az õslégkör

A prebiológiai evolúció kulcskérdése az, hogy milyen volt az õsi Föld lég-
köre. Erre egyrészt csillagászati, másrészt kõzettani adatokból próbálnak
következtetni.

A csillagászati vizsgálatok alapja az a föltevés, hogy a Föld és bolygótest-
vérei hasonló módon keletkeztek. A mai csillagközi porfelhõk színkép-
elemzésébõl erre a legõsibb állapotra következtethetünk. Ezenkívül – mi-
vel a Vénuszon és Marson tudomásunk szerint nincs élet – légkörük talán
szintén hasonlít a még élettelen Föld állapotára. Hasonló eredményre ju-
tunk, ha az õsi földi kõzetekbe zárt levegõzárványokat elemezzük. Vá-
kuumban porrá tört 3-3,5 milliárd éves kõzetekbõl H2, H2O, N2, CH4 és
nyomokban Ar, He szabadult fel. O2-t nem találtak benne. Az adatok arra
utalnak, hogy a fõként H2O-, N2- és CO2-tartalmú õslégkörben nem volt
elemi oxigén.

Ezt a nézetet erõsítik a kõzettani tények is. Sok ércnek oxidáltabb és re-
dukáltabb alakja is van. Az ólom-szulfid (galenit) például már nagyon kis
koncentrációjú (10–63 atm) oxigén jelenlétében is ólom-szulfáttá oxidálódik:
PbS + 2 O2 = PbSO4. Ha tehát egy kõzetben ólom-szulfidot találunk, az azt
jelzi, hogy a keletkezésekor oxigénmentes volt a közeg, ha pedig ólom-szul-
fátra bukkanunk, az oxigén jelenlétére utal. Hasonlóképpen a vasnak és az
uránnak is vannak különbözõ oxidáltsági fokú ásványai. Legfeltûnõbbek a
vas oxidált formájának, a hematitnak (Fe2O3) vörös színû rétegei. Ezek
2-1,5 milliárd évvel ezelõtt váltak jellemzõvé.

E megfigyelések eredményeit nem mindenki tartja meggyõzõnek.

1.1.3. Építõkõ-szintézis

Pasteur kísérletei bizonyították, hogy még a legegyszerûbb baktériumok
sem õsnemzéssel jönnek létre, a sejtelmélet pedig általános alapelvként
mondta ki: minden sejt sejtbõl lesz. A sejtelmélet azonban nyitva hagyta a
kérdést: mibõl és hogyan keletkeztek az elsõ élõlények, az elsõ sejtek?
A XIX–XX. században a biokémikusok földerítették, hogy az élõ sejt sajá-
tos alkotórészei bizonyos szerves anyagok (fehérjék, szénhidrátok, nuklein-
savak). A szerves kémia lehetõvé tette e vegyületek mesterséges elõállítá-
sát. A laboratóriumi szintézisek azonban más úton és más körülmények
között hajthatók végre, mint ami az élõ sejtre jellemzõ. A vegyészeknek ko-
rábban magas hõmérsékleten, nagy nyomáson, erõs savak vagy lúgok se-
gítségével sikerült elõállítani a kívánt molekulákat. A XX. század elején
tisztázták, hogy az élõlények enzimek segítségével érik el ugyanezt az ered-
ményt. Az enzimek azonban érzékeny, bonyolult molekulák, melyek „ma-
guktól” (spontán módon) nem keletkeznek az élettelen világban, csak az
élõ sejtek belsejében. Az élõ rendszerek keletkezéséhez tehát szerves
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← a Naprendszer keletkezése VII.3.1.2.;
XVIII.1.3.

← bolygók légköre XVIII.1.2.

← az élettelen Föld légköre XXVI.4.3.

REDUKÁLÓ ÕSLÉGKÖR

← oxidáció IX.1.4.; XI.4.6.2.

A csillagközi felhõk és a Föld bolygótestvéreinek elemzése a jelenbõl következtet a múltra. Az elmúlt évmilliárdok alatt azonban feltehe-
tõen a Mars és a Vénusz légköre is változott, párhuzamosan, de más úton, mint a Földé. Egy ilyen következtetés tehát nagy óvatosságot igé-
nyel. A kõzettani érveket az gyengíti, hogy az ásványok átalakulása sokszor nagyon lassú, keletkezésük pedig helyi tényezõk függvénye. Oxi-
géntõl elzárt helyen (amilyen például a Fekete-tenger mélye) ma is redukált ásványok keletkeznek, holott a mai légkör oxidáló. Valójában a
legtöbb földtörténeti korból egyaránt kerültek elõ oxidált és redukált alakok, így ez a megfigyelés sokak szerint csak a keletkezési körülmé-
nyek sokféleségét bizonyítja.

A redukáló légkör elleni legfontosabb érv az, hogy az õsi Föld légkörében az ultraibolya sugarakat kiszûrõ ózonpajzs még nem mûködhe-
tett. A Földet ezért sok nagy energiájú sugárzás érte, ami kedvezett a vízgõz bomlásának (fotolízis). H2O� 2 H2 + O2. A könnyû hidrogéngáz
nagy része „megszökött” a világûrbe, a maradék oxigén a légkörbe került. Így tehát már a fotoszintézis megjelenése elõtt is jelen lehetett O2.
Ezen a módon azonban nem szaporodhatott föl túlságosan, mert a redukált állapotú ásványok oxidációja megkötötte. Valószínû, hogy a je-
lenlegi oxigénkoncentrációnak csak töredéke jöhetett létre az õslégkörben.

← sejtelmélet X.1.2.

← szerves vegyületek szintézise XII.1.2.

← enzimmûködés XII.8.3.6.



anyag kell, a szerves anyag keletkezéséhez viszont élõ rendszer. E ponton,
úgy látszott, megakad a kutatás.

A továbblépés lehetõségét az 1920-as években egymástól függetlenül is-
merte föl az orosz Alekszandr Oparin (1894–1980) és az angol John
Sanderson Haldane (1892–1964). Tudták, hogy a Föld mai légkörében az
oxigén hatására a (természetes eredetû) szerves molekulák rövid idõn be-
lül lebomlanak, és alkotórészeikbõl nem állhatnak össze ismét. Ha azon-
ban föltételezzük, hogy az õsi Föld légköre egészen más volt, mint a mai –
például hiányzott belõle az oxigén –, akkor abban egészen más kémiai reak-
ciók mehettek végbe. A mai Földön is vannak olyan oxigénmentes (anae-
rob) életterek, ahol a szerves vegyületek bomlásából nem szén-dioxid és
víz, hanem metán, kén-hidrogén és más szerves vegyületek keletkeznek
(lápok, kõolajtelepek). Oparin és Haldane pusztán elméleti megfontolások
alapján föltételezték, hogy az õslégkör fõ összetevõi a metán, a hidrogén és
a víz voltak. Ilyen körülmények között pedig már nem zárható ki a szerves
molekulák abiogén (élõ közremûködése nélküli) keletkezése.

Oparin és Haldane elméletét 1952-ben sikerült kísérletileg is alátámasz-
tani. Stanley Miller (1930–2007) amerikai kutató egyetemi diplomamunká-
jaként olyan készüléket szerkesztett, mellyel az õsi Föld feltételezett folya-
matait utánozta. A kiindulási gázösszetétel hidrogén, metán, víz és ammónia
volt. Két hét után a metán 15%-a vízben oldható szerves molekulákká ala-
kult (hangyasav, aminosavak), további jelentõs része pedig elemezhetetlen
összetételû, bonyolult szerkezetû kátrányként vált ki az edény falán.

Miller kísérletét sokféleképpen módosítva ismételték meg. Változtatták
a kiindulási anyagokat, az elektromos kisüléseket hõvel, lökéshullámok-
kal vagy ultraibolya sugárzással helyettesítették, és különféle katalizátoro-
kat (kvarchomok, agyagásványok) is kipróbáltak. Eredményül azt kapták,
hogy a különféle vegyületek alkotójaként szén-, hidrogén-, oxigén- és nitro-
génatomokat tartalmazó redukáló légkörben különféle aminosavak, szén-
hidrátok, bizonyos nukleinsavbázisok, sõt peptidek is létrejöhettek
abiogén úton. (Hosszú szénláncú lipidképzõdést azonban eddig nem sike-
rült kimutatni.) O2 jelenlétében viszont (még ha csak néhány százaléka volt
is a mostaninak) gyakorlatilag nem mehetett végbe a szerves anyag képzõ-
dése. Ahhoz tehát, hogy Miller kísérletét az õsi Föld jó modelljének fogad-
juk el, bizonyítani kellene, hogy az õslégkör valóban oxigénmentes
volt, vagy legalábbis tartósan fönnmaradhattak benne ilyen zugok (öblök,
barlangok stb.).

1.1.4. Óriásmolekulák képzõdése

Aminosavakból és nukleotidokból óriásmolekulák: fehérjék és nukleinsa-
vak hozhatók létre. Az összekapcsolódás azonban még oxigénmentes kö-
rülmények közt sem egyszerû. Energiaforráson kívül szükséges valami-
lyen vízelvonó mechanizmus (kondenzáció!), és olyan körülményekre
van szükség, melyek nem teszik tönkre az érzékeny óriásmolekulát. Ha pe-
dig mûködõképes nagymolekula elõállítása a cél, nagyon fontos az alkotó-
elemek helyes sorrendje is.

A mai élõlényekben általánosan elterjedt energiaszolgáltató molekula,
az ATP nagyon kis eséllyel keletkezhetett spontán. Létrejöhettek viszont az
õsóceánban más energiagazdag molekulák (dicián, ciánamid), ezek talán
hasonló szerepet játszottak, mint ma az ATP.

Nagyobb probléma a vízelvonás, ha vizes közeget feltételezünk. Egy
amerikai kutatónak, Sydney Foxnak ezért az az ötlete támadt, hogy talán
száraz körülmények között ment végbe a reakció. Fox 1960-ban aminosa-
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ABIOGÉN SZINTÉZIS

← földgáz képzõdése XII.3.2.1.

← erjedés XIII.3.1.1.

MILLER KÍSÉRLETE

← hangyasav XII.4.3.3.

← aminósavak XII.8.

1. ábra. Stanley Miller kísérletének
vázlata
Az A lombikban melegített oldat gõzei és a
lombikot kitöltõ gázok a B gömbbe jutnak,
ahol elektromos kisülések hatására kémiai
reakciók zajlanak le köztük. A C hûtõben
lecsapódó anyagok egy része a D gyûjtõben
gyûlik össze, másik részük tovább áramlik
a körfolyamatban.

← ATP XIII.2.

← kondenzáció XII.4.3.4.

A

B

C

D



vak por alakú keverékét 130 ºC-ra hevítette. Az eredmény: több mint
50 aminosavból álló fehérjeszerû vegyület! Ilyen körülmények esetleg az
õsi Földön is elõfordulhattak, például lávafolyások közelében beszáradó
lagúnákban.

Mégis sok érv szól amellett, hogy az óriásmolekulák az õsóceán vizében
keletkeztek. Egy angol fizikus, John Bernal (1901–1971) hívta fel a figyel-
met arra, hogy egyes agyagásványok réteges szerkezete egészen különleges
mikrokörnyezetet teremt. A rétegek közt nemcsak víz, hanem szerves
molekulák is megkötõdhetnek s – ha a kellõ energia rendelkezésre áll –
össze is kapcsolódhatnak. Az agyagásványok tehát katalizátorként mû-
ködhetnek. Azóta kísérletileg is bizonyították, hogy az agyagásványok fel-
színén 50-nél több aminosav is összekapcsolódhat peptidekké. Ezen a mó-
don azonban a peptidkötések nem az élõlények fehérjéire jellemzõ szabá-
lyos rendben követik egymást, hanem többnyire az oldalláncok között
jönnek létre. Az így keletkezõ fehérjeszerû vegyületek (proteinoidok) alig
mutattak enzimaktivitást.

Fontos eredmény volt az enzimaktivitású ribonukleinsavak, a ribozimek
fölismerése az 1980-as években. (Sidney Altmann kanadai és Thomas R.
Czech cseh származású amerikai kutatók 1989-ben kaptak fölfedezésü-
kért kémiai Nobel-díjat.) Az „RNS-világ” elképzelés szerint az õs-RNS-ek
katalizálhatták önmaguk megkettõzõdését is, és csak késõbb vették át az
információtárolás feladatát a DNS-, a katalízisét pedig a fehérjemolekulák.
Ez az elmélet megoldja ugyan a genetikai kód és az enzimaktivitás elsõsé-
gérõl szóló vitát, ám – mivel mûködõképes RNS spontán létrejöttét sem si-
került elõidézni – továbbra is csak egy a lehetséges magyarázatok között.
Az alapprobléma az, hogy az óriásmolekulák keletkezéséhez nemcsak
energia szükséges, hanem információ is: valami módon meg kell adni,
hogy az alkotóelemek milyen sorrendben kapcsolódjanak össze. A jelenle-
gi kísérletek eredményei erre nem adnak választ.

1.2. Nyomkeresés

1.2.1. Táplálkozó cseppek

Oparin megfigyelte, hogy az óriásmolekulák kolloid oldata sok szempont-
ból rendhagyó módon viselkedik. Gyakori, hogy az óriásmolekulák egy-
mással is kapcsolatba lépnek, és különféle méretû halmazokba: koacer-
vátumokba tömörülnek. E mikrogömbök apoláros belsõ terében fölhal-
mozódhatnak szintén apoláros molekulák, például enzimek is. Oparin
olyan koacervátumot hozott létre, mely bizonyos fehérjébõl és gumiarábi-
kumból állt. Ha az oldatba foszforiláz enzimet adott, az enzim a
koacervátumok belsejében halmozódott föl. Ez az enzim az élõ szervezet-
ben cukorfoszfátokból keményítõt és foszforsavat készít:

n (Cukor-P) � keményítõ + n H3PO4

Oparin ezután folyamatosan cukorfoszfátot adagolt a koacervátum-
cseppekhez. A cukormolekulák behatoltak a cseppek belsejébe, ahol a
foszfatáz enzim sorra keményítõvé kapcsolta õket össze. Eközben a fosz-
forsav a külsõ oldatba jutott vissza. A növekvõ keményítõmennyiségtõl a
cseppek „hízni” kezdtek, majd egy idõ után két vagy több utódcseppre es-
tek szét. A koacervátumcseppek tehát „táplálkoztak” a cukorfoszfátból,
miközben „salakanyagot” ürítettek cukorfoszfát formájában. A halmozódó
keményítõtõl növekedtek és „szaporodtak” is. Igaz, az utódok sorsa kétsé-
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← lagúnák VIII.3.2.2.

← rétegrács XXII.2.2.6.

← katalízis IX.3.3.3.

MÛKÖDÉSKÉPTELEN FEHÉRJÉK

RIBOZIMEK–RNS-VILÁG?

→ információ és intelligencia XXX.2.3.

AZ INFORMÁCIÓ EREDETÉNEK
KÉRDÉSE

← kolloidok XII.9.

KOACERVÁTUMOK

← keményítõ XII.7.2.2.

AZ ANYAGCSERE UTÁNZÁSA

← a kemotonelmélet XX.3.3.3.



ges. Amelyikbe bekerült legalább egy foszforilázmolekula, az folytathatta a
táplálkozást és osztódást, amelyikbe nem, az befejezte pályafutását.

Oparin kísérletét továbbfejlesztve az amerikai
Sidney W. Fox olyan koacervátumokat állított elõ,
melyek spontán keletkezett fehérjékbõl álltak
össze, és a mai élõlényekre jellemzõ egyes reakció-
kat is katalizáltak (pl. a fotoszintézis egyes lépé-
seit). Bármilyen izgalmasak is e kísérletek, nem
utánozták az õsi Föld feltételezett körülményeit.

Bár a koacervátumok anyagcserét folytatnak, a
legegyszerûbb élõlényektõl is szakadék választja
el õket. Nem örökítik tulajdonságaikat, követke-
zésképpen csoportjaikban nem is keletkezhetnek
öröklõdõ változatok („mutánsok”), így a kiváloga-
tódás révén nem terjedhetnek el az „alkalmasab-
bak”. Ilyen koacervátumokból tehát nem indulhat
ki biológiai evolúciós folyamat.

1.2.2. Versengõ és együttmûködõ reakciók

Az öröklõdõ változások legegyszerûbb példáját egy olyan önsokszorozó reak-
ciókör mutatná, amelyikben az A kiindulási anyag valamilyen változás követ-
keztében egy kissé eltérõ A1 molekulává alakulna. Ha ez a „mutáns” kiindulá-
si anyag is képes megkettõzni magát, akkor két, eltérõ reakciókör kezd mû-
ködni az oldatban. Mivel ugyanazokat az alapanyagokat használják föl, A és
A1 „versengeni” kezdenek a korlátozott erõforrásért. Ha valamelyik ciklus
csak egy kicsit gyorsabb, hamarosan kiszorítja a másikat. Ez a folyamat már
utánozza az öröklés és kiválogatódás lépéseit, ám a valóságban kevés példát
találtak rá. És még ha elõfordul is, az öröklött információ minimális és rögzí-
tett. A valódi élõlényekben viszont olyan információhordozó alrendszerek
vannak (DNS, az idegsejthálózatok), amelyekben a szervezet egészére vonat-
kozó hatalmas mennyiségû és módosítható üzenet rögzül.
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2. ábra. Alekszandr Oparin
(1894–1980) és kísérletének vázlata
A: A koacervátumok fölhalmozzák a fosz-
foriláz enzimet (E). Az enzim cukorfoszfát-
ból (C-P) keményítõmolekulákat állít elõ
(fekete pontok), miközben a koacervátum
foszfátcsoportot (P) ad le.
B: A felhalmozódó keményítõ és a beáram-
ló víz (nyilak) hatására a koacervátum duz-
zadni kezd.
C: A túlságosan megnövekedett tömegû
cseppek idõnként szétválnak.

3. ábra. Ozmotikus „növények”
kísérleti elõállítása
A: Ha híg CuSO4-oldatba K4Fe(CN)6-kris-
tályokat dobunk, a reakcióban keletkezõ
csapadék féligáteresztõ hártyát képez.
B: A víz beáramlik a nagy ozmózisnyomású
belsõ térbe.
C: A hártya a megnövekedett nyomás miatt
fölszakad, a két anyag ismét reagálhat egy-
mással, ami új határhártyát hoz létre (D).
A folyamat idõrõl idõre megismétlõdik, sze-
münk láttára növesztve a „fák” törzsét és
ágait. E látványos kísérlet természetesen
csak felszínes hasonlóságot mutat a valódi
sejtosztódással.

P

C-P

A
E

C

B

C

D

B

A

← mutációk XXII.3.3.

← Gauze-elv XXVI.1.6.1.

← önzés és altruizmus XXVII.4.2.

← „önzõ gén” XXVII.5.1.

Manfred Eigen (1927–) Nobel-díjas német biokémikus abból a feltevésbõl indult ki, hogy a kémiai reakciókörök nemcsak „versenghetnek” egy-
mással, hanem „együttmûködés” is kialakulhat köztük. Ha például az A kör egyik tagja gyorsítja (katalizálja) a B ciklus egyik reakciólépését, ugyan-
akkor a B kör egyik tagja ugyanezt teszi az A kör egyik lépésével, akkor a két folyamat egymást segíti. (Ha kiindulási anyaguk közös, egyúttal versen-
genek is.) Eigen elmélete szerint az egymást segítõ ciklusok nagyobb egységgé, hiperciklussá kapcsolódtak össze. Ezen reakciókörök egyike „szako-
sodott” az információtárolásra. Ebben a modellben a „megfelelõ” üzenet nem egyszerûen egy molekula, amelyik egyetlen lépésben, tökéletesen és
véletlenül jön létre. Az információhordozó alrendszer maga is egy folyamat, mely minden körfordulattal megmérettetik. Az a fajta reakciókör terjed-
het el, amelyik hatékonyabban segíti a hozzá kapcsolódó másik reakciókör mûködését (s ezáltal önnön sokszorozódását is), mint más reakciókö-
rök. A hiperciklus – a kemotonhoz hasonlóan – elméleti modell. Eddig nem sikerült kísérleti úton valódi, mûködõ megfelelõjét létrehozni.



1.2.3. Az élet keletkezése

Mai tudásunk alapján az elsõ sejt létrejöttével született meg az élet a Föl-
dön. A legõsibb ismert kõzetek 3,9-4 milliárd évesek, az élõ szervezetre
utaló kövült nyomok pedig kb. 3,8 milliárd évvel ezelõttiek. Úgy látszik,
hogy az élet földtörténeti léptékkel mérve igen gyorsan megjelent, mihelyt a
körülmények alkalmassá váltak.

A tudósok egyik tábora ezért amellett érvel, hogy az õsi Föld körülmé-
nyei között szükségszerûen, viszonylag rövid idõ alatt létrejött az élet.
Ezt az állítást kísérletileg kétféleképpen lehetne alátámasztani: élõ rend-
szerek mesterséges létrehozásával (eddig nem sikerült) vagy idegen erede-
tû élet fölfedezésével több más, hasonló bolygón (eddig nem találtak). Még
ha egyszer sikerülne is, logikai értelemben az sem lenne bizonyíték: nem a
jelenlegi, létezõ életet állítaná elõ vagy fedezné fel újra, hanem valami ahhoz
hasonlót: mását, modelljét vagy testvérágát.

A kutatók másik csoportja szerint még a legegyszerûbb élõ rendszer is
olyan bonyolult, hogy véletlenszerû létrejöttének esélye szinte nulla. Ebbõl
több lehetséges következtetés származhat. Az egyik szerint éppen ez a na-
gyon valószínûtlen eset következett be: véletlenül, egyszeri, ismételhetet-
len módon mégiscsak létrejött az elsõ élõlény, köznapi kifejezéssel élve:
csoda történt. Mások szintén csodának tartják az élet születését, de egyál-
talán nem véletlenszerû eseménynek: Isten vagy más természetfölötti erõ
tervszerû szándékát látják benne.

A két, kibékíthetetlennek látszó nézet közti különös átmenet az „utazó csí-
rák” (pánspermia) elmélete. Még Svante August Arrhenius (1859–1927) svéd
kémikus vetette föl a XX. század elején, hogy betokozódott baktériumok a
napszél nyomásával vagy meteoritokba zárva messzire juthatnak a világûr-
ben. Így a máshol keletkezett élet eljuthatott a Földre is, ahol kedvezõ kö-
rülményekre talált, megtelepedett, és megkezdte fejlõdésének saját útját.
A betokozódott egysejtûek ellenálló képessége valóban csodálatos: az Apollo
ûrhajó külsõ falára tapadva több földi baktérium túlélte a Holdra szállást és
életképesen tért vissza. Elvileg tehát elképzelhetõ egy ilyen ûrutazás. F. Crick,
a DNS szerkezetének egyik fölfedezõje még merészebb hipotézist vetett fel:
szerinte nem kizárt, hogy értelmes földönkívüli lények ûrhajókban juttatták el
a csírákat a földre. Úgy véli, még ez az elképzelés is valószínûbb, mint az élet
spontán keletkezése ilyen rövid idõ alatt, az õsi Föld feltételezett körülményei
között. Még ha elfogadjuk is az utazó csírák elméletét, nem kapunk választ
arra, hogy másutt hogyan keletkezett az élet.
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4. ábra. Egy hiperciklus vázlata

Az alakzatok egy-egy önreprodukáló reakciókör tagjait jelképezik. Az „X” a „táplálék”- (kí-
vülrõl fölvett) molekulákat a „+” jel katalitikus aktivitást jelöl.

A hiperciklusokkal kapcsolatban is fölmerül az önzés problémája abban az értelem-
ben, ahogyan ezt a szociobiológia használja. A jól mûködõ hiperciklus tagjai „önzetlenek”
(altruisták), azaz egy kiválasztott „A” molekula más molekulák képzõdését is katalizálja.
Egy módosult, „önzõ” A1 molekula viszont elfogadná más molekulák segítségét önnön
megkettõzõdéséhez, de ebben nem nyújtana segítséget más ciklusoknak. Mivel az ilyen
„önzõ” molekulaváltozat (amit a hiperciklus „élõsködõjének” is nevezhetünk) elterjedne,
leállna a hiperciklus. Elméleti megoldást a csoportszelekcióhoz hasonló folyamat jelent-
het, amelyet D. Wilson és mások nyomán Szathmáry Eörs dolgozott ki (1986). E modell
(sztochasztikus korrektor) föltételezi, hogy a kezdetben jól elkevert, homogén oldatból
idõnként véletlenszerûen kis egységek szakadnak ki, például membránnal határolt göm-
bök, és ezek versengenek az erõforrásokért. Azok a gömbök, amelyekbe túl sok önzõ mo-
lekulaváltozat került, nem lesznek sikeresek, így az önzetlen molekulaváltozat – ha nem
válik is egyeduralkodóvá – sikeresen elterjedhet.

X

X

X
X

← önszervezõdés XXVII.5.3.1.

→ „ritka Föld” XXX.2.2.

← történetiség XIX.1.1.

ISMÉTELHETETLEN ESEMÉNY?

→ a távoli értelem keresése XXX.2.2.

← antropikus elv XXVIII.3.4.2.



Az elemek keletkezése után az univerzum erre alkalmas területein ké-
miai változások egyirányú sora: kémiai evolúció indult meg. Az õsi Föl-
dön ennek különleges változata: a prebiológiai (élet elõtti, életteremtõ)
evolúció zajlott le. Az egykori körülményekre a csillagközi gázok és boly-
gók mai állapotából, valamint az õsi kõzetek elemzésébõl próbálnak kö-
vetkeztetni. Az õsi légkör eszerint vízgõzt, metánt, szén-dioxidot, ammó-
niát és talán kevés elemi oxigént is tartalmazott.

Az oxigénmentes (redukáló) légkört feltételezõ kísérletekben energia-
forrás (villámlás, hõ, UV sugárzás) és folyékony víz hatására ezekbõl a
kiindulási vegyületekbõl cukrok, aminosavak és más fontos szerves ve-
gyületek képzõdtek.

A szerves molekulák óriásmolekulákká csak különleges körülmé-
nyek között kapcsolódhattak, azt pedig, hogy az óriásmolekulákból mi-
képpen állt össze az elsõ sejt, nem tudjuk.

Kérdések, problémák
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Summa

1. Miért nem indulhat meg zárt rendszerben kémiai (prebiológiai) evolúció? Vajon szükségszerû-e, hogy nyílt
rendszerben meginduljon egy ilyen folyamat?

2. A szerves kémikusok elõször karbamidot, aztán mind bonyolultabb szerves vegyületeket állítottak elõ lombik-
ban, tehát élõlény közremûködése nélkül. Tekinthetõ-e kémiai evolúciónak ez a folyamat?

3. Oparin koacervátumcseppjei sok szempontból hasonlítanak egy kettõs falú micellához. Mi a hasonlóság, és
mik a különbségek? Át lehetne-e alakítani egy micellát úgy, hogy a koacervátumhoz hasonló tulajdonságokat
mutasson? Melyik lenne jobb modellje az élõk anyagcseréjének?

4. Miller kísérletében a keletkezett aminosavak nem mutattak optikai aktivitást (a jobbra és balra forgató változa-
tok azonos arányban szerepeltek köztük). Miért volt várható ez az eredmény, és miért csökkenti Miller eredmé-
nyeinek magyarázó erejét?

5. Fox kísérletében proteinoidok (fehérjeszerû anyagok) keletkeztek spontán, abiogén úton. A proteinoidokban a
peptidkötések véletlenszerûen, keresztirányban is kialakulnak. Miért nem alkalmasak a proteinoidok biológiai
szerepre?



2. Õs- és elõidõ

2.1. A prokarióták tengere

Az õsi prokarióták életmódját behatárolták az anyag- és energiaforrások, a
hõmérséklet és az ultraibolya sugárzás erõssége. Akár volt valamennyi mo-
lekuláris oxigén az õslégkörben, akár nem, az ultraibolya sugárzás nagy ré-
sze akadálytalanul elérhette a földfelszínt. Ilyen körülmények között, úgy
gondoljuk, nem létezhetett élet, ám az óceán néhány méter mély vize már
hatékonyan kiszûrhette a sugárzás káros hányadát. A prokarióták világa
tehát ez alatt az óceánokban tenyészett.

Az élõlények által termelt oxigén már az elõidõben hatni kezdett a geo-
lógiai folyamatokra is. A fémércek közül a redukált típusok oxidáltabb
állapotba kerültek. A zöld színû Fe2+-vegyületek vörös, Fe3+-iont tartal-
mazóvá oxidálódtak: ebben az idõszakban alakult ki a földi vasérckész-
letek 90%-a. A kambrium elõtti kõolaj- és földgáztelepek eredete vita-
tott, talán már ekkor képzõdni kezdtek elpusztult-eltemetett egysejtû
maradványokból.
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5. ábra. Az õsi óceánban és légkörben
zajló néhány feltételezett lépés
A) Szerves molekulákban gazdag víz, oxi-

génmentes (vagy oxigénszegény) és
szén-dioxidban dús légkör. A Földet sok
meteorit bombázza, és a Nap ultraibo-
lya sugarai akadálytalanul érik a fel-
színt. A tengert heterotróf baktériumok
népesítik be (fekete körök), részben vé-
dett barlangokban, öblökben (x), rész-
ben talán a mélytengeri árkok környé-
kén (z). A sok szén-dioxid miatt savas
vízbõl (pH = 6) szilikátásványok (tûzkõ)
válnak ki (y).

A további lépésekre több elképzelés is ismert. Egy lehetséges a következõ.
Energiaforrásként – mint ma is – a kémiai és a napenergia szolgálhatott. Ha az õsóceán vize csakugyan gazdag volt szerves anyagokban,

úgy az elsõ baktériumok dúskálhattak ebben az anyag- és energiaforrásban: valószínûleg kemotrófok és anaerobok voltak: oxigén hiányá-
ban erjesztéssel (vagy más anaerob módon) nyertek energiát. Ez az idilli állapot a szerves molekulák fogyatkozásával felborult. Egyes bak-
tériumok (többek közt a mai kékbaktériumok õsei) képessé váltak a napfény energiájának hasznosítására: fototrófok (fotoszintetizálók)
lettek. Más elméletek szerint a fototróf életmód is nagyon õsi, talán egyidejû a kemotrófokkal. Bármelyik változat igaz, a fotoszintézis ko-
moly változást okozott: „melléktermékként” molekuláris oxigént juttatott a környezõ tengerbe. A víz ezt egy ideig elnyelte, majd telítõdve a
fölösleget a légkörbe juttatta. Megkezdõdött a mai oxidáló légkör kialakulása. A légköri oxigén egy része ózonná alakult. Ez a védõréteg
lassanként kezdte mind jobban megszûrni az ultraibolya sugárzást, így lehetõvé tette elõbb a felszínközeli vizek, majd 2–3%-os oxigénszint
fölött a parti mocsarak, lagúnák benépesítését is. Ezekben az új életterekben feltehetõen még erõteljesebbé vált a fotoszintézis, tehát az oxi-
géntermelés kezdetben alig észrevehetõ mértéke fokozódott.

Az oxigén a legtöbb anaerob baktérium számára súlyos méreg. Ennek alapján azt gyanítjuk, hogy az õsóceán lakói ökológiai krízishely-
zetbe kerültek: az élet válságba sodorta önmagát. Az anaerobok egy része kipusztulhatott, mások a megmaradt oxigénmentes zugokba: mo-
csarakba, mély tengerekbe, zárt beltengerekbe szorultak vissza. A nyílt vizekben pedig megjelentek és elterjedtek az oxigén hasznosításá-
ra képes (aerob) változatok.

B) Fogytán a szerves anyag, megjelennek a fotoszintetizáló kékbaktériumok (szürke körök), melyek szilárd vázat választanak ki
(sztromatolitok, f). A légkörbe (több) oxigén kerül, megjelenik az ózonréteg. Létrejönnek az elsõ eukarióták (e).

C) A fokozódó fotoszintézis miatt az ózonréteg vastagszik, az ultraibolya sugárzás gyengülése miatt a vizek felszíne is benépesülhet. Megje-
lennek a soksejtû, mészvázas eukarióták, a dolomit és mészkõ (m) mellett szén, kõolaj és földgáz keletkezik, kivonva ezzel a légkörbõl a
szén-dioxid jó részét.

D) Vastagodik az ózonréteg, az élõlények benépesítik a szárazföldet és a levegõt is. Megjelennek a gerincesek.
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← a szénhidrogének eredete XIII.3.1.1.

KORLÁTOZOTT ÉLETTÉR

← UV sugárzás XV.3.7.2.

← erjesztés XIII.3.1.1.



Kérdések, problémák

2.2. Az eukarióta sejt kialakulása

2.2.1. A csupasz membrán elõnyei

Az elsõ élõlények prokarióták lehettek. Utódaik legalább egymilliárd évig
egyedüli lakói voltak a Földnek. Az eukarióták minden bizonnyal õsi
prokariótákból származnak, ám az eukarióta sejt oly sok mindenben eltér
a prokariótákétól, hogy kialakulása csaknem az élet keletkezéséhez hason-
ló fejtörést okoz a kutatóknak.

Az angol Thomas Cavalier-Smith szerint a kulcsfontosságú lépés a bak-
tériumsejtfal elveszítése volt. (Az egysejtû eukarióták többségében és az
állatokban a sejteket csak vékony membrán burkolja. A gombáknak és a
növényi sejteknek ezenkívül van sejtfala is, ám az más fölépítésû, mint a
baktériumoké.) Akármi okozta is a baktériumsejtfal elveszítését, fontos kö-
vetkezményekkel járt. A sejt mechanikai tartását belsõ fehérjeszerkezettel,
sejtvázzal kellett megerõsíteni. Az ellenálló és egymáson elcsúszó fehérjefo-
nalak nemcsak védelmet nyújtottak a külsõ erõkkel szemben, hanem lehe-
tõvé tették a sejtalkotók mozgatását is. A szabaddá vált külsõ membránt és a
sejtváz húzófonalait fölhasználva új, az addiginál sokkal hatékonyabb táp-
lálkozási mód jelent meg: az endocitózis. A baktériumok osztódását a gyû-
rû alakú DNS megkettõzõdése elõzi meg, a DNS mindvégig a sejtfalon rög-
zül. Biztos tapadási pont nélkül a szétválás nem lehetséges. Sejtfal híján az
újdonsült eukarióták a sejtváz húzófonalait használták föl erre a célra, me-
lyek egy új sejtalkotóhoz, a sejtközponthoz rögzülnek. A baktérium
DNS-gyûrûjének megkettõzõdése egy pontból indul ki, és idõigényes feladat.
Mivel a baktériumok gyakran osztódnak, DNS-ük nem lehet túlságosan
hosszú (kb. 106 bázispár). Ez a korlátozás megszûnik az eukariótákban, hi-
szen bennük a mitózis során tetszõleges számú kromoszóma egyidejûleg vá-
lik szét. Az eukarióta génállomány ezért sokkal nagyobb lehet, mint a
prokariótáké (kb. 109 bázispár). Hosszabb DNS-láncon pedig több infor-
máció fér el: adott a bonyolult szervezetek kialakulásának esélye.

2.2.2. A sejtszervecskék eredete

Az eukarióta sejt legföltûnõbb jellegzetességei a sejtmagon kívül a
sejtszervecskék: a mitokondriumok és növényekben a zöld színtestek. Már
a klasszikus genetikai kutatások kiderítették, hogy néhány tulajdonságot
nem a sejtmag, hanem az anyai sejt más része örökít az utódokra („anyai
hatás”). Van tehát sejtmagon, kromoszómákon kívüli örökítõanyag is.
A molekuláris genetikai vizsgálatok mutatták meg, hogy a mitokondriu-
mok és a színtestek is tartalmaznak kis mennyiségû DNS-t. Mivel az utód
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1. Különbözhettek-e az õsóceán feltételezett jellemzõi mellett a kemotróf és a fototróf fajok életlehetõségei? Melyik
típus lelhetett otthont nagyobb térfogatú vízben?

2. Az õsi prokarióták számára az oxigén súlyos méreg lehetett. Milyen más példát ismerünk arra, hogy egy élõlény
anyagcsereterméke mérgezõ az adott élõlény számára?

3. Az anaerob prokarióták elszaporodása pozitív, visszaszorulásuk pedig negatív visszacsatolással magyarázha-
tó. Mik ezek a szabályozókörök? Egyidejûleg vagy egymást követõen léptek mûködésbe? Miért változtatta meg
a helyzetet az aerobok megjelenése? Vajon az aerobok egy másik, nagyobb szabályozókör eszközei?

← prokarióták XIII.4.3.

← sejtmembrán XIII.4.2.1.

← sejtfal XII.7.2.2.; XIII.4.2.1.

← sejtváz XIII.4.2.4.

← sejten belüli anyagforgalom XIII.4.2.2.

← a sejtközpont mai szerepe XIII.4.2.4.;
XXIII.2.1.3–4.

← kromoszómák XXIII.2.1.

← genetikai kód XXIII.3.2.7.

← zöld színtest XIII.2.1.

← mitokondrium XIII.3.3.



mitokondriumai mind a petesejtbõl származnak, ezzel meglelték az „anyai
hatás” magyarázatát. Érdekes fölismerés volt, de sokáig csak különös ki-
vételnek tartották, hiszen a tulajdonságok túlnyomó többsége mégiscsak
az ismert módon, kromoszómákhoz kötve öröklõdik.

Az amerikai Lynn Margulis 1967-ben fölelevenítette azt a régebbi elkép-
zelést, hogy az eukarióták több õsi prokarióta egybeolvadásából jöttek lét-
re. Ez az endoszimbiózis-elmélet lényege.

Margulis föltételezése szerint a mitokondriumokban és a zöld színtes-
tekben található DNS az egykor önálló prokarióták genetikai anyagának
maradványa. Ezt alátámasztja, hogy a sejtszervecskék DNS-molekulái
ugyanúgy gyûrû alakúak, mint a baktériumokban levõk. Margulis feltevése
szerint a mai eukarióta sejt több lépésben, szimbiózisok sorozatával jött
létre. Elsõként egy õsi (még anaerob) prokarióta (mai tudásunk szerint egy
õsbaktériumokhoz, Archaebacteriákhoz hasonló sejt) endocitózissal beke-
belezett egy biológiai oxidációra képes heterotróf baktériumot, ám kivéte-
lesen nem emésztette meg, hanem membránjába zárva „fogva tartotta”.
Szimbiózis alakult ki: a „befogadó” sejt védte és táplálta a „jövevényt”, az
pedig ATP-molekulákkal látta el. Ez volt a mai mitokondriumok õse. Az
új, összetett sejt már oxigéngazdag környezetben is képes volt szaporodni.
Egy másik lépésben az így létrejött sejt fotoszintetizáló kékbaktériumot ke-
belezett be hasonló módon: ezzel kialakultak a mai színtestek õsei.

Margulis elméletét alátámasztja, hogy a mitokondriumot és a színteste-
ket kettõs membrán burkolja: a föltevés szerint a belsõ membrán az egyko-
ri baktérium saját sejthártyájából származott, a külsõ pedig a befogadó
sejt emésztõûröcskéjének hártyája volt. (A két hártya valóban eltérõ fölépí-
tésû és funkciójú a mai sejtekben is.)

Az endoszimbiózis-elmélet sok megoldandó kérdést is fölvet. Így például
nem ad választ a legfeltûnõbb eukarióta sejtalkotó, a sejtmag eredetére.
Kérdés az is, hogy egyáltalán miért volt elõnyös az õssejtek összeolvadása.
A válasz talán az, hogy egyetlen közös testben (sejtben) a baktériumok sok-
kal hatékonyabb anyagcserét folytathattak, mintha továbbra is egymás
mellett lebegtek volna az õsóceán vizében. Választ kell találni arra is, hogy
miként alakulhatott ki a sejtszervecskék és a sejt többi része közti anyag-
csere. Az anyagok ki- és bejuttatását jelenleg különleges fehérjék végzik,
melyeket részben a sejtmag, részben a sejtszervecske DNS-e határoz meg.
Úgy látszik, hogy az egykori baktériumgének egy része a sejtmagba került,
ezzel a sejtszervecskék elvesztették teljes önállóságukat, de megmaradt
részleges autonómiájuk. E folyamat részleteit még nem ismerjük, de való-
színûleg kapcsolatban áll a szexualitás megjelenésével is.
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6. ábra. Mitokondrium génje által
kódolt ideg- és izombetegség
öröklõdése egy családban (a beteg
személyek sötéttel jelölve)
A betegség férfiakat és nõket egyaránt érint-
hetett, de a hibás gént minden beteg gyer-
mek az anyjától örökölte.

← a megtermékenyítés módja XXIV.5.1.

ENDOSZIMBIÓZIS-ELMÉLET

← szimbiózis XXVI.1.6.; XXVII.5.2.2.

← biológiai oxidáció IX.1.4.5.; XIII.3.

← szabadgyök-képzõdés és öregedés
XXIV.5.2.4.

← a membránok funkciója a
mitokondriumokban XIII.3.3.3.



2.2.3. Az „öt világ” kibontakozása

Az élõvilág öt „világra” (regnumra, országra) osztása nem csak szervezetta-
ni és életmódbeli különbségeken alapul. A különbségek hátterében az evo-
lúciós folyamat öt nagy iránya áll, melyek már a földtörténet elõidejében
elváltak egymástól. A folyamat kulcslépései Margulis elmélete szerint azok
a szimbiózisok voltak, melyek létrehozták az eukarióta sejt különbözõ tí-
pusait. Az ezt ábrázoló rajz a fejlõdéstörténeti rendszertan törzsfájának
legnagyobb elágazásait szemlélteti.

Az újabb kutatások azt mutatják, hogy az egysejtû eukarióták és a pro-
karióták csoportja is számos különbözõ fejlõdési ág gyûjtõneve. Az öt bi-
rodalomból legalább kettõ tehát sokkal tagoltabb, mint azt a rajzbeli kéz
sejteti.

Az elsõ élõlények prokarióták és anaerobok voltak, feltehetõen szerves
molekulák lebontásából, illetve fotoszintézisbõl szerezték az életmûkö-
désükhöz szükséges energiát. Az általuk termelt légköri oxigénhez al-
kalmazkodtak az aerob baktériumok, az anaerobok oxigénszegény élõ-
helyekre szorultak vissza. A kambrium elõtti idõszakban az oxigén ha-
tására oxidált ércek keletkeztek, a vízben oldott szén-dioxid csökkenése
miatt pedig nagyobb mennyiségû kalcium-karbonát válhatott ki.

Az eukarióták kialakulásával kialakult a sejtváz és sejtközpont a hú-
zófonalakkal (osztódás: mitózis, meiózis), lehetõvé vált az endocitózis,
az örökítõanyag mennyisége megnõtt és a kromoszómákba került, a sej-
tet szervecskék népesítették be.

Az endoszimbionta-elmélet szerint (Margulis) több sejtszervecske –a
mitokondrium, a zöld színtest, talán a csillók és a sejtközpont is – egy-
kor önálló prokarióták összeolvadásával, szimbiózisával jöttek létre. Az
eukarióták nagy csoportjai (regnumok) már az elõidõben elváltak egy-
mástól (növények, gombák, állatok, egysejtû eukarióták).
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7. ábra
a) Az eukarióta sejt keletkezése

Margulis szerint

A feltételezett õssejt által bekebelezett spi-
rális õsbaktériumokból (a) a csilló, az ostor
(o) esetleg a sejtközpont keletkezett. Az
aerob oxidáló kékbaktériumokból (b) jöt-
tek létre a mitrokondriumok (m), a foto-
szintetizáló kékbaktériumokból (d) pedig a
zöld színtestek (z). A sejtmag (c) eredetét
homály fedi, néhányan feltételezik ennek
endoszimbionta eredetét is.
b) Lynn Margulis (1938–2011)

Õ az eukarióta sejt endoszimbionta erede-
tének hirdetõje. Fõként az egysejtûek sza-
porodásával, öröklésével foglalkozott, és
fölismerte, hogy sejtmagon kívüli öröklé-
sért nem néhány plazmában lebegõ „csu-
pasz gén”, hanem a sejtszervecskék saját
örökítõanyaga a felelõs. Endoszimbiózis-el-
méletét (1967) kezdetben erõs kétkedéssel
fogadták, ma már általában elismerik.
Margulis – Lovelockkal együtt – a Gaia-el-
mélet egyik kidolgozója is.

a) b)
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Protoctisták

Baktériumok

8. ábra. Az élõvilág öt birodalma (regnuma)
A rajzot Dorion Sagan (Lynn Margulis fia) alkotta.
A protoctisták az egysejtû eukariótákat jelenti. A kéz metaforája jelzi a múltat, de azt is,
hogy az ujjak (az öt regnum) a jelenben csak együtt mûködõképesek, egymásra utaltak.
A rajzon a férfi és nõi arcél megjelenítése kifejezi fajunk különleges helyzetét az élõvilág egé-
szén belül.

Summa



2.3. Nemzedékváltakozás és szexualitás

A prokarióták körében az egyedek közti génátadás több formája is ismert.
Ezek egy részét szexuális folyamatnak nevezik, ám ennek módja alapvetõen
eltér az eukariótákra jellemzõ nemiségtõl. A baktériumok közti génáramlás-
nak – úgy látszik – nincsenek genetikailag rögzített gátjai, azaz a baktériu-
moknak nincsenek szoros értelemben vett „fajaik”.

Az eukarióták kromoszómái közt nem mehet végbe ilyen keveredés.
A kromoszómákkal új kötöttségek, de új lehetõségek is megjelentek. Pél-
dául nincs akadálya a teljes genetikai állomány megsokszorozódásának
(ploidia). A diploid (esetleg tetraploid stb.) sejtnek több elõnye is van. Az
egyik kromoszómaszálon bekövetkezõ hibát elnyomhatja a másik (egész-
séges) kromoszóma hatása (dominancia), ezenkívül a sejt az egészséges
kromoszóma alapján esetleg helyre is hozhatja a hibát. Azonban a haploid
sejtnek is vannak elõnyei: kisebb méretû, nagyobb felületû, ezért táplálék-
bõség idején gyorsabban szaporodik. Ha kedvezõ és kedvezõtlen körülmé-
nyek váltakoznak, elõnyös lehet a két állapot – a diploid és a haploid – vál-
togatása is. Ez a környezet ritmusához alkalmazkodó nemzedékváltako-
zás, mely az egysejtû moszatokra jellemzõ.

A nemzedékváltakozás a szexualitás elõfeltétele, de nem azonos az-
zal. A szexualitás kialakulását logikailag is, de a földi élet történetében ta-
lán valóságosan is megelõzte. A nemzedékváltakozás két egymást követõ
lépése a kromoszómakészlet megkettõzõdése, majd megfelezõdése
(meiózis). A meiózis csak egyféleképpen – a kromoszómapárok szétvá-
lasztásával – képzelhetõ el. A megkettõzõdésnek viszont két módja is
van. Ha egyetlen sejten belül duplázódik a készlet (endomitózis), akkor
nem jön létre genetikai változatosság: ez tehát ivartalan folyamat. Ha vi-
szont két különbözõ sejt olvad össze – amire akár egy pocsolyán belül is
nagy az esély –, akkor a két sejtet már ivarsejtnek nevezhetjük.
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Kérdések, problémák

1. Az endo- és exocitózis nem csak táplálkozási forma, egyéb funkciói is vannak. Melyek ezek (XIII. fejezet)? Mely
élõlények élhetnek ezzel a lehetõséggel?

2. A mitózis és a meiózis bonyolult folyamat, sok hibalehetõséggel. Milyen elõnyei vannak a baktériumok hasadá-
sával szemben, ami magyarázza elterjedtségét?

3. Emberben az öröklött tulajdonságok nagyobb hányada származik az anyától, mint az apától. Miért? Növények-
ben nem feltétlenül van így. Miért? (Lásd még a 2.3.2. fejezetet!)

4. Vessük össze az élõvilág egyszerûsített, „ötregnumos” törzsfáját a részletesebb ábrával! Melyek azok az élõlény-
csoportok, melyek különlegesek, az ötregnumos elképzelésbe nehezen illeszthetõk?

5. A mitokondriumokban található DNS különlegessége, hogy benne néhány bázishármas eltér a kódszótárban leír-
taktól (XXIII. fejezet). Mi lehet a jelentõsége ennek a ténynek? Mire gyanakodhatnánk, ha egy olyan baktérium-
csoportot fedeznének föl, melynek genetikai kódja hasonló módon eltér az élõvilágban általános típustól?

6. Hasonlítsuk össze egy növényi sejten belül a mitokondrium és a zöld színtest kapcsolatát valamely ökológiából
ismert táplálkozási hálózattal! Mi a hasonlóság és a különbség? Mi a szerepe a sejtszervecskék kapcsolatában
a sejtmagnak és a sejtváznak? (Lásd még a 2.3.2. fejezetet!)

7. Tanulmányozzuk a 7. ábrán ábrázolt öröklésmenetet! Mibõl következtethetünk arra, hogy nem a nemhez kö-
tött öröklés egyik esetérõl van szó?

← baktériumok ivaros folyamatai
XXIV.3.5.

PLOIDIÁK

← domináns-recesszív örökléselmélet
XXIII.1.2.2.

← nemzedékváltakozás XXIV.3.2.

← meiózis XXIII.2.1.4.

← ivarsejtek XXIV.1.; 3.1.



2.4. Soksejtûvé válás

2.4.1. Az õsi soksejtûek

A prokarióták többsége egysejtû. A fotoszintetizáló kékbaktériumok közül
azonban sok faj gömb alakú kolóniákat vagy fonalakat alkot: sejtjeik osztó-
dás után nem válnak szét. A fonalak néha még bonyolultabb szövevénnyé
állnak össze, melyek szilárd meszes burkolatot is kiválaszthatnak maguk
köré. Ilyen kékbaktérium-zátonyok ma is keletkeznek Ausztráliában. Eh-
hez hasonló felépítésû maradványokat (úgynevezett sztromatolitokat)
3,5 milliárd éves kõzetekben is találtak. Ennek alapján biztosak lehetünk
abban, hogy a többsejtûvé szervezõdés már a földtörténet õsidejében
megindult.

Szárazföldi leletek ebbõl az idõbõl nem ismertek. A nagy erejû ultraibo-
lya sugárzás feltehetõen megakadályozta a vízszint fölötti életet. A lassan-
ként kialakuló partközeli kékalgazátonyok viszont változatos élõhelyet te-
remtettek más fajoknak is. Az élõvilág tehát már ebben a korai idõszakban
elõsegítette saját elterjedését és gazdagodását. Az elõidõ soksejtûinek
többsége nem választott ki szilárd vázat, lágy testük lenyomata csak a leg-
ritkább esetben maradt fenn. Ez a néhány különleges lelet arról tanúsko-
dik, hogy már a kambrium kezdete elõtt, 600-700 millió éve változatos élõ-
világ népesítette be a tengereket. Egy részük a mai csalánozókhoz és
gyûrûsférgekhez hasonlított, többségük azonban ma ismeretlen lény volt
(Ediacara fauna).

2.4.2. Sejtek sokfélesége (differenciálódás)

A soksejtûség új lehetõségeket nyitott meg az õsidõ élõvilága elõtt. A na-
gyobb test rögzülhet a zátonyokon, burkot termelhet maga köré, ami védi
például a hullámverés pusztító hatásától. Hatékonyabbá teheti a táplálko-
zást is: ha egy lebontó élõlény körülveszi táplálékát, föl tudja szívni a teljes
mennyiséget, és enzimjei sem vesznek kárba.

A soksejtûek sejtjeinek fölépítése általában nem azonos: a különbségek
oka a mûködésmegosztás, a differenciálódás. A differenciált test létrejötté-
nek több föltétele van. Szükséges egyrészt a szervezet igényeinek megfelelõen
szabályozott és vezérelt génmûködés. Génmûködésük szabályozására az
egysejtûek is képesek (pl. operon). Soksejtûekben azonban ezt a képességet
új módon használják ki a sejtek. A mûködésüket befolyásoló jelek a külvilág
mellett egyre inkább az élõlény más sejtjeitõl érkeznek. A szabályozás követ-
kezménye az, hogy – noha genetikailag a szervezet összes sejtje azonos – az el-
térõ feladatú sejtekben más-más géncsoportok mûködnek.

A differenciálódás másik föltétele a sejt állapotának átadhatósága
(„sejtöröklés”). Hajtásos növényekben a különbözõ szövettípusokat az
osztódószövet hozza létre, maguk a specializált sejtek többé nem osztód-
nak (legföljebb idõlegesen visszaalakulnak osztódószövetté). Állatokban a
legtöbb szövet sejtjei megõrzik osztódóképességüket, és magukhoz hason-
ló, specializált sejteket hoznak létre. A hámszöveti sejtbõl például hámszö-
veti sejt keletkezik, izomsejtekbõl újabb izomsejtek. Még a szervezetbõl ki-
véve, szövettenyészetben is megõrzik sajátosságaikat. Az egyik sejt tehát
képes örökíteni módosult állapotát utódsejtjeire anélkül, hogy génállomá-
nya módosulna (mitózissal osztódott). Ilyen idõleges, de mégis átadható
változásra az egysejtûek körében is találtak példát. A többsejtûek kialaku-
lásukkor talán csak átvették és módosították ezt a lehetõséget.
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SEJTFONALAK

← sejttípusok XIII.4.3.

← a prokarióták tengere XXIX.2.1.

← koevolúció XXVII.5.2.

← fosszíliák XXV.3.1.; XXVII.2.2.1.

ÚJ LEHETÕSÉGEK

← az emésztés típusai XIII.5.1.

← a differenciálódás genetikája XXIII.3.5.

← operon XXIII.3.4.1.

← növényi szövetek X.1.3.2.

← állati szövetek X.1.3.3.

← mitózis XXIII.2.1.3.



Az eukarióta sejtek teljes kromoszómaszámának megsokszorozódása
(diploid és diploid sejtek) lehetõvé tette a diploid és haploid kromoszó-
maszámú sejtek váltakozását is (nemzedékváltakozás). Amikor a nem-
zedékváltakozás meiózisok és sejtösszeolvadások soraként jelent meg,
létrejött az eukarióta szexualitás. Ez a genetikai változatosság fenntartá-
sán kívül a sejtszervecskék szaporodásának, versengésének ellenõrzé-
sét is biztosította.

A többsejtûvé szervezõdés már a földtörténet õsidejében megindult. A
kambrium elõtti idõbõl sokféle lágytestû lény lenyomatai kerültek elõ,
melyek rokoni kapcsolatai ismeretlenek (Ediacara fauna). A soksejtû-
ség lehetõvé tette a differenciált fölépítésû test kialakulását. Ennek fel-
tételei: a szabályozott és vezérelt génmûködés és a sejt állapotának át-
adása osztódások során át („sejtöröklés”). E feltételek genetikai alapjai
már az egysejtûekben is megjelenhettek, a többsejtûekben azonban e
képességek új feladatot, funkciót nyertek.
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Summa

Kérdések, problémák

1. Mi a különbség a nemzedékváltakozás és a többszakaszos egyedfejlõdés között? (Lásd még a XXIV. fejezetet!)
Melyik jelenhetett meg elõbb?

2. Hogyan kapcsolódik a csoportszelekció és rokonszelekció kérdése a szexualitás föltételezett kialakulásához (a
hím- és nõi ivarsejtek különbségének oka)?

3. Bizonyítható-e a jelenlegi állapot elemzésével, hogy a mitokondrium létrejötte valóban szimbiózis volt (és nem
például élõsködés)? Elõfordulhat-e ma, hogy egy mitokondrium élõsködõvé váljon? Milyen következménye len-
ne ennek?

4. Miért nem beszélhetünk a szó szoros értelmében vett fajokról a prokarióták körében?

5. A „sejtöröklés” a tejcukoroperon mûködésén alapul. Tekinthetjük-e mutációnak vagy modifikációnak a leírt
változást?

6. Lamarck elgondolása szerint a szerzett tulajdonságok örökölhetõek. Alátámasztja-e ezt a föltevést a sejtörök-
lés jelensége?

7. Hogyan kommunikálhatnak egymással egysejtû lények? Miért lényeges ez az egysejtûek számára? Miért fontos
ez a képesség a soksejtûvé válásban?



3. Az ó- és középidõ (paleo-
és mezozoikum) eseményei

3.1. Az óceánok benépesítése

3.1.1. A kambrium forradalma

Noha a kambrium elõtti rétegekben is találtak néhány többsejtû élõlényt, a
kambrium kezdetén – 570 millió éve – hirtelen gazdagodás, „forradalmi”
változás ment végbe. Megjelent a moszatok valamennyi ma ismert törzse
és – a gerincesek kivételével – az összes mai állattörzs képviselõje is. Sok
növényben (pl. kovamoszatok) és állatcsoportban (csigák, kagylók, koral-
lok stb.) szilárd váz alakult ki, mely az élõlény pusztulása után is megma-
radhatott sokszor kõzetképzõ mennyiségben (mészkõ, kovaföld).

Nem tudjuk, mi válthatta ki a szilárd váz megjelenését. Vannak, akik ég-
hajlatváltozásra gyanakodnak, mely könnyebbé tette a mészkõ kiválasztá-
sát. Mások a ragadozó életmód megjelenésével indokolják: a vázat eszerint
a védekezés kényszere hozta létre.

9. ábra. Óriás ammonitesz váza (London, Természettudományi Múzeum)
A nyílt tengerek kedvezõ életteret kínáltak a szabadon lebegõ, sodródó szervezeteknek: a
plankton tagjainak. A planktont fõként egysejtû növények és állatok, sodródó, telepes mo-
szatok, medúzák, apró rákok és különféle lárvák alkotják. A sodródó plankton bõséges
táplálékforrást kínált az aktívan úszó állatoknak is (nekton).
A puhatestûek közül a fejlábúak egyik fejlõdési ágában a fajok csigaházszerû, de belül kam-
rákkal tagolt külsõ váz védelmében éltek. Ez a csoport – az ammoniteszek (vagy
ammoniták) – uralta a földtörténeti középidõ tengereit.

10. ábra. Kõkorallmaradvány mészkõsziklában (Törökország)
A sekély tengerpartok a föltorlódó hullámok miatt oxigénben gazdagok, vizüket átjárja a
napfény, tápanyagot pedig a nyílt tenger felõl és a folyók hordalékából is bõven nyernek.
E kedvezõ lehetõségeket csak olyan élõlények használhatják ki, melyek képesek szilárdan
rögzülni a sziklákon, vagy éppen maguk építenek szilárd vázat testük védelmére. Sok váz-
építõ faj helytülõ (sessilis), hiszen a folyton mozgó víz mindig ellátja õket oxigénnel és éle-
lemmel. A szorosan egymás mellé települt egyedek vázai néha hatalmas zátonyokat alkot-
nak. Ezek védett üregeiben és a zátonyokkal határolt lagúnákban a Föld legváltozatosabb
élõlényegyüttesei fejlõdtek ki.
A legelsõ zátonyépítõk, a kékbaktériumok után a mész- és kovaszivacsok vázai maradtak
fenn tömegesen, késõbb õsi korallok, majd az újidõszakban átadták helyüket a mai koral-
loknak és kagylóknak. Mész- (ritkábban kova-) tartalmú építményeik hegységképzõ
mennyiségben maradtak fönn.

11. ábra. Õsi ízeltlábú: háromkaréjú õsrák (Trilobita) (A Magyar Földtani Múzeum
gyûjteményébõl)
Hosszanti irányban három egységre tagolt testük maradványai gyakoriak az óidõ üledékei-
ben. Több mint százezer fajukat írták le. A tengerfenék aljzatán mozogtak, némelyik talán
úszni vagy lebegni is tudott. Összetett szemük a mélytengeri és iszapban ásó fajoknál el-
tûnt. Az óidõ tengerének e jellegzetes állatai a középidõben megritkultak, a perm végén az
egész csoport kihalt.
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SZILÁRD VÁZ

← mészváz képzõdése XXVI.4.2.



A földtörténeti óidõ (paleozoikum) kezdetén a gerincesek kivételével az
összes ma ismert állattörzs képviselõinek lenyomatát megtaláljuk
(„kambriumi forradalom”). Jellemzõ rájuk a szilárd, gyakran meszes
váz. A nyílt tengereket a plankton tagjai (egysejtû kovamoszatok, csalá-
nozók, lárvák) népesítették be, rájuk csalánozók, fejlábúak (pl. ammo-
niteszek) és halak vadásztak. A parti sziklákon helytülõ lények közül a
szivacsok, korallok, csigák és pörgekarúak vázai hegységképzõ tömeg-
ben maradtak fenn. A homokos partokat lágy testû férgek, puhatestûek,
háromkaréjú õsrákok népesítették be.

3.2. A szárazföldek benépesítése

3.2.1. Harasztok birodalma

Miközben az óidei tengeri üledékek változatos állat- és növényvilág marad-
ványait õrzik, a velük egyidõs szárazföldi kõzetekben még legalább százmil-
lió évig nincs nyoma életnek. A szárazföld ebben az idõben meglehetõsen ba-
rátságtalan lehetett: csupasz lávafolyások, sivatagok, jégtakarók borították,
talaj sehol nem volt, az erõs ultraibolya sugárzás nagy része akadálytalanul
elérte a felszínt. Ahogy a moszatok által termelt oxigénbõl kialakult és vasta-
godott az ózonburok, úgy csökkent az ultraibolya sugárzás erõssége. A szi-
lur- és devonkorból származnak az elsõ növényi lenyomatok, velük csak-
nem egyidõsek az ízeltlábúakéi és a gombákéi.

A szárazföldi élet kezdetben talán inkább félig vízi volt. Mocsarakban,
nedves sziklákon, iszapban találtak olyan telepes moszatmaradványokat,
melyekben elkülönült a vízben vagy iszapban rögzülõ és a fölemelkedõ
rész, a telep belsejében pedig vastag falú, kiszáradásnak ellenálló spórák
voltak. Ma is élnek apró teleptestû zöldmoszatok nedves erdõk, lápok ta-
laján, és a mohák is hasonló felépítésûek. E feltételezett elsõ telepeseknek
sem szilárdító, sem szállító szöveteik nem voltak, így nem tudtak sem ma-
gasra emelkedni, sem a víztõl távolabb elterjedni. Spóráik a távolabbi ned-
ves élõhelyek benépesítését szolgálták.
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Summa

Kérdések, problémák

1. A szivacsok kitûnõen regenerálódnak: sérülés után néhány sejtbõl is helyreállhat az új telep. Ha egy szivacstele-
pet durva vásznon átpréselnek, a péppé roncsolódott telep sejtjei újra fölkeresik egymást és összeállnak. Ha
két különbözõ szivacsfaj sejtjeit keverjük ezen a módon, a sejtek fölismerik egymást, és a létrejövõ két új telep
egymástól el fog különülni.

2. Milyen következtetéseket vonhatunk le ezekbõl a kísérletekbõl?

3. Noha a lenyomatokból nem ismerjük az õsi laposférgek testfölépítését, életmódjukról mégis árulkodnak. Mit
tudhatunk errõl?

4. Sok laposféregbõl hiányzik a bélcsatorna. Ezt a kutatók az élõsködõ életmód miatti egyszerûsödésnek tartják.
Miért nem fordítva okoskodnak: miért nem gondolják, hogy az egyszerû, béltelen fajokból fokozatosan alakul-
tak ki a bonyolultabbak?

5. Hasonlítsuk össze az „óriás egyed” (telep) kialakulásának módját a szivacsokban, a csalánozókban, a galandfé-
regben és a mohákban (mohapárna)! Milyen elõnyt jelent a szoros fizikai összetartozás az egyes esetekben?
Mik a lényeges különbségek?

← földtani rétegek XXV.1.2.; 3.1.

← radioaktív kormeghatározás XXI.6.5.5.;
XXV.4.4.

← ózonpajzs VIII.2.3.

← a gombák sejtjei XIII.4.3.

← mohák testfelépítése X.5.2.1.

← a mohák nemzedékváltakozása
XXIV.3.2.1.



Szárazföldön a növényi élet a talajképzõdés egyik feltétele. A talaj a
szervetlen alkotórészek mellett mindig tartalmaz a részlegesen lebomlott
élõlényekbõl származó humuszt is. A növények tehát – lebontó fajok nél-
kül – nem terjedhettek volna el a szárazföldön. A lenyomatok alapján a
gombák és az ízeltlábúak lehettek az elsõ soksejtû heterotróf lények, me-
lyek követték a növényeket.

A legõsibb hajtásos növénymaradványok egyszerû harasztok. Száruk-
ban szállítószövet volt, a szár csúcsán spóratartó tok. Ebbõl az egyszerû
formából fejlõdhettek ki a harasztok ma ismert osztályai: a korpafüvek,
zsurlók és páfrányok. Szervezetük sokoldalúan alkalmazkodott a száraz-
földi életmódhoz: a víz, szállítását edénynyalábok, párologtatását gázcsere-
nyílások végezték.

A légcsöves ízeltlábúak szervezete kiválóan megfelelt a szárazföldi
életmódnak. Kitinpáncéljuk és légcsõrendszerük miatt vízvesztésük
jelentéktelen, ízelt lábaikkal gyorsan és ügyesen mozognak, szájszerveik-
kel föl tudják aprítani a növényi vagy állati táplálékot, alaklátó mozaik-
szemükkel térben is jól tájékozódnak, megtermékenyítésük belsõ, lárváik
sem kopoltyúsok, így szaporodásuk is független lehet a víztõl. A karbon-
kor páfrányerdeit növényevõ csótányok és hatalmas, ragadozó szitakötõk
népesítették be. A puhatestûek közül a szárazföldi csigák a középidõ vé-
gén jelentek meg.
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12. ábra
a) Báró Andreánszky Gábor

(1895–1967), az õsnövénytan

(paleobotanika) kutatója

b) Karbonkori pikkelyfaerdõ

rekonstrukciója (Kew Garden, London)

Az óidõ második felét, különösen a meleg,
nedves karbonkort fatermetû (20-40 m ma-
gas) harasztok uralták. Maradványaikból
kõszéntelepek képzõdtek. A lágy szárú páf-
rányok és mohák közül a fényigényesek fel-
költöztek a fák koronájába (epifitonok), az
árnyéktûrõk az aljnövényzetet alkották. Az
árnyéktûrés a fény jobb hasznosításával
függ össze, amit – többek között – nagy felü-
letû levelek tettek lehetõvé. Nagy felületû le-
véllemezeket is a karbonkori páfrányok fej-
lesztettek elõször, sok fajuk azóta is az ár-
nyas erdõk lakója.

13. ábra
a) A nagy felületû levél feltételezett

kialakulása

A villás elágazású õsharaszt (Rhynia, fent)
spóratartó hajtásai (telomái) egymás mellé
rendezõdnek, közeiket fotoszintetizáló szö-
vet tölti ki (középen), a spóratartó tokok vé-
gül eltûnnek (illetve csak bizonyos levele-
ken maradnak meg). A kialakuló erezet
eszerint az egykori elágazó hajtásrendszer-
bõl alakult ki (lent).
b) Trópusi erdõkben máig

fennmaradtak a páfrányfák (A felvétel

Tajvan szigetén készült)

b)a)

a) b)

← humuszképzõdés XII.9.3.

ÕSHARASZTOK

← a harasztok testfelépítése X.5.2.2.

← edénynyalábok X.4.1.

← gázcserenyílás X.3.1.2.

← a rovarok környezete és testfelépítése
X.5.3.5.; XIV.1.10.



3.2.2. Virágok és rovarok

A harasztok életének ivartalan (spóratermõ) szakasza nagymértékben
függetlenné vált a víztõl. Spóráik ellenállók voltak, és a széllel messzire ju-
tottak. Az ivaros szakasz azonban érzékeny, sérülékeny maradt. A spórá-
ból kihajtó kis elõtelep védtelen és könnyen kiszárad, petesejtjének meg-
termékenyítése pedig továbbra is vízcsepp belsejében történik. Szaporo-
dásmódjuk miatt tehát a harasztok vizes, nedves élõhelyhez kötõdnek.
Pedig az óidei kontinenseken is hatalmas, jóval szárazabb területek vártak
benépesítésre. A megoldást egy új szerv: a mag jelentette.

A virágport az õsi magvas növényekben feltehetõleg a szél juttatta a pozóról
a termõre. A pollen kialakulása azonban olyan lehetõséget rejtett magában,
mely csak jóval késõbb, a középidõ végén vált hasznossá a növények számá-
ra. Ez a rovarbeporzás. A rovarcsoportok nagy része a középidõben már ki-
alakult, és szívesen fogyasztotta a különbözõ növényi részeket, többek közt a
pollent is. Eközben a potrohukra ragadt virágpor egy részét átvitték a nõivarú
termõlevelekre. Ez a „célzott továbbítás” akkor is elõnyös volt, ha a virágpor-
ból fogyasztottak a rovarok. Egyrészt a pollennek még így is kisebb része
ment veszendõbe, mintha a szél szórta volna szét. Másrészt a virágok formá-
ja, színe, illata különbözött, ami a rovarokat más-más mértékben vonzotta.
Így a továbbítás eredetileg sem volt teljesen véletlenszerû, és ez a specializáló-
dás még fokozódott, amint a rovarok és a virágos növények kölcsönösen al-
kalmazkodtak egymás evolúciójához (koevolúció). A középidõ végétõl (a kré-
takortól) a színes virágú, rovar porozta növények és a rovarok sokfélesége
egyidejûleg, egymást serkentve bontakozott ki.
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A magot két folyamat kapcsolódása hozta létre. Egyrészt a megtermékenyítés vált függetlenné a víztõl, másrészt az új, érzékeny növény
tartós védelmet kapott mindaddig, amíg az önálló életre alkalmas idõ el nem érkezett. Az újfajta megtermékenyítési mód elõfeltétele a hím
és nõi típusú spórák kialakulása. Erre a harasztok mai és kihalt csoportjaiban is van példa. Ha a nagy (nõi) spóra és az abból kifejlõdõ
(nõi) elõtelep egy ideig a spóratermõ levél védelmében marad, néhány sejtté zsugorodhat az egykori ivaros szakasz, hiszen annak úgyis
csak egy fontos feladata volt: az ivarsejt képzése. Az õsi magvaspáfrányokban a termõlevél védelmében parányivá zsugorodó ivaros sza-
kaszból alakult ki a petesejtet tartalmazó embriózsák. Hasonló, sõt még erõteljesebb változás jellemzi a kicsi (hím) spórát és az abból fej-
lõdõ elõtelepet. A nagy hím elõtelep fölösleges lenne, hiszen minél könnyebb, annál jobban terjed. Ezért az egész hím ivaros szakasz a virág-
porszemben egy (haploid) vegetatív és egy szaporító sejtté zsugorodott.

A mai nyitvatermõk különös, ritka csoportjaiban (cikászok, ginkófa) a hímivarsejtek megõrizték csillóikat. A magkezdemény belsejében
parányi folyadékcsepp keletkezik, ebben úszva érik el a petesejtet. Talán ilyen lehetett a karbonkori magvaspáfrányok megtermékenyítésé-
nek módja is. A középidõben uralkodóvá váló fenyõkben és az újidõ zárvatermõiben azonban a hímivarsejtek már nem csillósok. Passzívan
sodródnak a pollentömlõkben, s a megtermékenyítésért folyó verseny a pollentömlõk közt dõl el.

14. ábra. Mai szágópálma (cikász)
magjai
A magok szabadon ülnek az ivarlevelek tövé-
ben, melyek jól mutatják levélformájukat.

← a harasztok egyedfejlõdése XXIV.3.2.

← Goethe õsnövényelmélete XXVII.1.1.1.
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15. ábra. A mag kialakulásának
feltételezett módja
A kép elsõ része a páfrányõst, a második a
feltételezett átmeneti alakot, a harmadik a
mai zárvatermõ virágos növényt mutatja. Az
„Ma” a nõi spórát (makrospórát), az „Mi”
pedig a hím spórát (mikrospórát) hordozó
levél, illetve az elsõ ábrán az azokból kifejlõ-
dõ elõtelep. Az „f” a fotoszintetizáló levele-
ket jelöli. Sötét háttérrel emeltük ki azokat
a leveleket, melyekbõl az ivarlevelek (termõ
és porzó) fejlõdtek ki.



3.2.3. A gerincesek partraszállása

A legrégebbi szárazföldi gerinces állatok maradványait az óidõ középsõ
szakaszából (a devonból) származó üledékekben találták meg. Ezek a lé-
nyek a halak egyik csoportjából alakulhattak ki, és leginkább a mai kétél-
tûekre hasonlítottak. A sikeres partraszállásnak legalább két feltétele volt:
légzés a légköri levegõbõl és mozgás a víz felhajtóereje nélkül.

A mai kétéltûeket szaporodásuk vízhez, bõrlégzésük párás környezet-
hez köti. Így lehetett ez a karbonkorszakban, az õsi kétéltûek virágkorában
is. A mocsaras, trópusi páfrányerdõkben éltek, valamennyien ragadozók,
rovarevõk voltak.

3.2.4. Az õshüllõk virágkora

A nedves, mocsaras élõhelyek a karbonkorban is csak a szárazföldek ki-
sebb részét borították. Az óidõ utolsó szakaszában (a permben) pedig vi-
lágméretû szárazodás csökkentette a kétéltûek életterét. A szárazabb terü-
leteket a gerincesek három nagy csoportja: az õsi hüllõk, a madarak és va-
lamivel késõbb az emlõsök népesítették be.

A három csoportban közös, hogy szaporodásuk függetlenné vált a víztõl:
belsõ megtermékenyítésûek, és nincs kopoltyúval lélegzõ lárvájuk
(embriójuk). Az embriók azonban továbbra is vízben lebegve, a magzatbu-
rok védelmében töltik életük elsõ szakaszát. Hüllõkben és madarakban ez
a védett tér a tojás belsejében, a méhlepényes emlõsökben a méhen belül
alakul ki. A tojás a hüllõk legjellemzõbb „újítása”, fõként ennek köszönhe-
tik világméretû elterjedésüket még szélsõségesen száraz, félsivatagi terüle-
teken is. Az õshüllõk az óidõ végén jelentek meg, igazi virágkoruk azonban
a középidõ volt: ekkor alakult ki legváltozatosabb csoportjuk, a dinoszau-
ruszoké.

A õshüllõk több csoportja repülõ életmódra tért át. Az „õsgyíkmadár”
(Archaeopteryx), egy tollas dinoszaurusz a leghíresebb lelet, mely a mai
hüllõkre és madarakra jellemzõ vonásokat is mutat. A középidõ jura korá-
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17. ábra. Kúszógéb
Ez a trópusi tengerparti mocsarakban
(mangroveerdõkben) élõ halfaj nemcsak ké-
pes légköri levegõbõl lélegezni, hanem mell-
úszóit fölhasználva gyakran kimászik a víz
fölé hajló ágakra, gyökerekre is. A légköri le-
vegõbõl való légzésre több mai halfaj is képes:
egyesek módosult úszóhólyagjaikkal, mások
bélcsatornájukon és bõrükön keresztül is lé-
legezhetnek. Erre olyan környezetben van
szükség, mely hosszabb-rövidebb idõre el-
szakad az élõ víztõl (például az apály idején
keletkezõ pocsolyákban), vagy eleve tartós az
oxigénhiány (meleg, iszapos mocsarakban).

16. ábra. Bojtosúszós hal (London,
Természettudományi Múzeum)
A csoportot régóta kihaltnak hitték, amikor
1938-ban egy példány Dél-Afrikában elõkerült.
Hosszú, eredménytelen kutatás után derült ki,
hogy elkóborolt egyedet találtak, a faj valódi ha-
zája az Indiai-óceánban, a Comore-szigetek kö-
rül van. Ritka állat, melyet fogságban nem sikerült életben tartani, és élõhelyén is nehéz megfigyelni, így életmódjáról ma sem sokat
tudunk.
A szárazföldön a mozgásban nem segíti az állatot a víz fölhajtóereje. Az úszók vékony sugarai a legtöbb hal testét nem képesek fölemelni a
talajról, és azt sem teszik lehetõvé, hogy az állat forduljon, hátráljon vagy ágaskodjon rajtuk. Ezek a változatos mozgások pedig nagyon
hasznosak a terep földerítésében, a zsákmányolásban és a gyors menekülésben is. Az õskétéltû ezért föltehetõen olyan halból származott,
melynek a szárazföldi gerincesekhez hasonló végtagjai voltak. A kövületekbõl jól ismert és „élõ kövületként” is megtalált bojtosúszójú halak
ilyenek. A ma élõ egyetlen bojtosúszójú halfaj mélyebb tengerekben él, tüdejét zsírszövet tölti ki. Kihalt rokonai közt azonban lehettek olya-
nok, melyek légköri levegõbõl lélegezve, víztócsától víztócsáig vonszolták magukat, miközben rovart vagy halzsákmányt kerestek. Az
õskétéltû – akárcsak a mai gõték és szalamandrák – kígyózó mozgással haladt, lábai csak mászás idején emelték föl a talajról. A vízben vi-
szont ügyesen úszhatott.

← vándorló kontinensek XXV.5.

← a magzatburok szerepe XXIV.5.1.2.

← a hüllõk jellemzõi X.5.3.6.

← Archaeopteryx XXVII.2.2.1.

← a kétéltûek testfelépítése X.5.3.6.

← felhajtóerõ (Archimédész) IV.5.3.



ban jelent meg. Valódi madarak a középidõ vége (kréta) óta ismertek. Jel-
legzetességeik a repülõ életmóddal kapcsolatosak (tarajos szegycsont, ket-
tõs légzés, levegõvel telt csontok, tollak, merev háti-farkcsonti gerincsza-
kasz, kitûnõ látás, fejlett kisagy). Testük alapfölépítése azonban a
dinoszauruszok jellegzetességeit mutatja, ennek alapján többen egy abból
kivált, sikeres túlélõ csoportnak tartják õket.

Az õshüllõk pikkelyes vagy páncélos teste védett a kiszáradástól, de lehe-
tetlenné tette a bõrlégzést, ezért nagy felszínû tüdõ alakult ki. A fogak válto-
zatosabbá váltak: a ragadozó fajokban a hús széttépését, a növényevõkben a
szívós nyitvatermõlevelek leharapását és megõrlését végezték. A ragadozó
dinoszauruszok egy része két hátsó lábán járt: a medence forgástengelye kö-
rül kétkarú emelõként egyensúlyozták ki testüket és farkukat. Gyors moz-
gású, élénk anyagcseréjû állatok lehettek, több kutató feltételezi, hogy egy ré-
szük állandó testhõmérsékletû volt. Más hüllõfajok vízben éltek, áramvona-
las, a mai delfinekhez hasonló testalkatuk volt.

3.2.5. Kihalások és újrakezdések

A fajok nem örök életûek: megjelennek és kihalnak vagy átlakulnak. Ugyanez
igaz nagyobb egységeikre: nemzetségekre, családokra és azok csoportjaira is.
Az erre vonatkozó adatok növekvõ tömegét az 1980-as években számítógép
segítségével összegezte két amerikai paleontológus, David Raup és Jack
Sepkoski. Eredményeiket több grafikon foglalja össze, melyek a kihalt fajok
és családok számát mutatják az egyes földtörténeti korokban. A grafikonok
elsõ látásra is mutatják, hogy a fajkeletkezés és -pusztulás sebessége nem
egyenletes. A földtörténet során kihalási hullámok és gyors keletkezési idõ-
szakok váltották egymást. Legjelentõsebb a perm végi (az óidõt lezáró), a leg-
híresebb pedig a kréta végi (a középidõt lezáró) kihalási hullám.

Az egyidejû kihalások magyarázatára sok elmélet született, melyek két
csoportba sorolhatók. A belsõ okokat keresõk az élõvilág fejlõdésének sa-
ját, „belsõ” erõire igyekeznek visszavezetni a változásokat. Idetartoznak
azok az elméletek, melyek a dinoszauruszok kóros óriásnövésérõl vagy
szaporodási képességük elvesztésérõl szólnak. Ezen magyarázatok leg-
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18. ábra. Báró Nopcsa Ferenc
(1877–1933) geológus, paleontológus
A dinoszauruszok kutatásával szerzett vi-
lághírnevet a magyar õslénytannak. Erdély-
ben, családja szentpéterfalvai birtokán ke-
rültek elõ azok a csontmaradványok, me-
lyek alapján – Eduard Suess bécsi geológus
biztatására – hozzákezdett kutatásaihoz.
Erdélyben és Dél-Európában végezte alap-
vetõ rétegtani és õslénytani feltárásait. Fel-
kereste Európa összes jelentõs õslénytani
gyûjteményét, személyes ismeretségbe ke-
rült a kor legnagyobb paleontológusaival.
Megbecsült elõadója volt az európai egyete-
meknek és tudományos társaságoknak.
Pontos megfigyelései, óriási tárgyi tudása,
rendszerezõ szemlélete és remek intuíciói
segítették abban, hogy átfogó mûvet írjon a
kihalt õshüllõkrõl (Die Familien der
Reptilien. Berlin, 1923). E munka hozta
meg számára a világhírnevet. A Balkánon
geológiai, geográfiai és etnográfiai kutatáso-
kat folytatott, ezért a jelentõs magyar uta-
zók közt is számon tartjuk. Közel 150 cik-
ket, tanulmányt írt, melyek nemzetközi
szakfolyóiratokban, ill. külföldi kiadók
gondozásában jelentek meg.

← a madarak jellemzõi X.5.3.6.

19. ábra. Struthiosaurus transsylvanicus. Rekonstuált erdélyi dinoszaurusz (Nopcsa
Ferenc nyomán Szunyogh András rajza)
A növényi rostok megemésztése hosszú bélcsatornát igényelt, a növényevõ dinoszauruszok
ezért gyakran nagy termetûekké váltak. Hatalmas súlyukat négy láb hordozta. A comb-
csontok és felkarcsontok nyugalmi helyzetben nagyjából függõlegesen álltak: így tartósan a
föld fölött tarthatták a testet, mint egy hidat a pillérek. A nagy méretnek más elõnye is volt:
védelmet nyújtott a kisebb ragadozókkal szemben, és megakadályozta, hogy az állat teste
erõsen lehûljön a hideg éjszakákon.

KIHALÁSI HULLÁMOK OKAI

→ kaotikus állapot XXX.1.3.



fõbb hiányossága, hogy legföljebb az élõvilág egy-egy csoportjának pusztu-
lását értelmezik. A külsõ okok elméletei vagy geológiai eseményekkel
(vulkanizmus, jégkorszakok), vagy kozmikus hatásokkal (meteoritbecsa-
pódás) magyarázzák a kihalásokat. A Földön kívüli égitest becsapódásának
lehetõségét mindaddig nem tekintették komoly magyarázatnak a kutatók,
amíg több bizonyíték – nehézfémek hirtelen feldúsulási tartománya, hatal-
mas tengeri szökõárakra utaló nyomok és a becsapódás helyének azonosí-
tása – valószínûvé nem tette, hogy a krétakor végén csakugyan bekövetkez-
hetett egy ilyen ütközés. A hirtelen hõhatás, a Földet tartósan sötétbe borító
porfelhõ, a vízbe oldódó mérgezõ anyagok hihetõvé teszik az egyidejû pusz-
tulás mértékét. A kérdés ebben az esetben inkább az, hogyan maradhatott
egyáltalán életben sok faj, és miért éppen azok élték túl a katasztrófát.
Probléma az is, hogy több nagy meteoritbecsapódás jeleit olyan korszakok-
ban is megtalálták, melyekben nem tudunk jelentõs fajpusztulásról.

Az eltérõ érzékenység magyarázatára ma nincs egyetlen, minden kiha-
lást jól magyarázó és általánosan elfogadott elmélet. Az sem biztos, hogy
minden nagy kihalási hullám ugyanolyan okból következett be. A szeren-
csén is múlhatott, hogy melyik faj vagy csoport élte túl a katasztrófát. A túl-
élõk lassan betöltötték a megürült ökológiai fülkéket, és gyökeresen új élõ-
világot hoztak létre.

Az óidõben jelentek meg az elsõ szárazföldi maradványok (harasztok,
gombák, ízeltlábúak). A növények közt a harasztok szaporodása vízhez
kötött, hajtásuk felépítése (szilárdító- és szállítószövetek) a szárazföldi
életmódhoz alkalmazkodott. A virágos növények szaporodása független-
né vált a víztõl: a hímivarsejtek a pollentömlõk belsejében haladnak, az
ivaros szakasz rejtetten, az ivarlevelek védelmében zajlik. A beporzás-
hoz a szél, a víz vagy a rovarok segítségét veszik igénybe, ami lendületet
adott a rovarvilágban zajló fajfejlõdésnek is (koevolúció).

A gerincesek körében a légzõszerv (tüdõ, bõr) és a megfelelõ végtag
(függesztõövek) kialakulása jelentette a szárazföldre lépés feltételét.
A kétéltûek szaporodása vízhez kötött (külsõ megtermékenyítés), a hül-
lõké, madaraké és emlõsöké már nem (belsõ megtermékenyítés).

Az élõvilág fejlõdését idõnként katasztrofális mértékû kipusztulási
hullámok szakították meg. Ennek valószínû külsõ oka egy vagy több
meteor becsapódása lehetett.

Kérdések, problémák
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20. ábra. A kréta végi óriás meteor becsapódásának bizonyítéka
Az irídium nehézfém feldúsulása a kréta végi kõzetekben. Az irídium a földfelszínen rend-
kívül ritka nehézfém, meteoritokban viszont gyakori. Miután egy olaszországi kõzetréteg-
ben a kréta végén hirtelen irídiumszint-emelkedést észleltek, a világon sokfelé megtalálták
ugyanezt a vékony réteget. Az irídium jelenlétét legegyszerûbb a becsapódással magyaráz-
ni, de az is lehetséges, hogy kiterjedt, erõteljes vulkanizmus szórta szét a légkörben.

1. A karbonkorban felhalmozódó nagy mennyiségû szerves anyag egyes kutatók szerint azt jelzi, hogy ekkor még
nem alakultak ki a cellulózt hatékonyan lebontó szervezetek. Melyek ezek az élõlények ma? Hogyan változtatta
meg a légkör szén-dioxid-összetételét a kõszénképzõdés? Milyen következményekkel járhat, ha a mai ember
rövid idõ alatt eltüzeli ezt a készletet?

2. Vessük össze az õsgyíkmadár (Archaeopteryx) maradványait egy mai madár és egy hüllõ szervezetével! Melyek
a hüllõkre s melyek a madarakra jellemzõ tulajdonságok?

3. Darwin szerint az alkalmasabb fajok úgy terjednek el, hogy lépésrõl lépésre kiszorítják a kevésbé alkalmas vál-
tozatokat. Alkalmazható-e ez az elmélet a korszakhatárokon tapasztalható tömeges kihalásokra is?

4. Tekinthetõk-e Raup és Sepkoski grafikonjai és az iridiumanomália jelensége (20. ábra) a Cuvier-féle katasztró-
faelmélet megerõsítésének?
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4. Az újidõ

4.1. A földfelszín története

4.1.1. A jégkorszakok

Jelen ismereteink szerint a földtörténeti idõ 90%-ában a pólusok környéke
jégmentes volt, a sarkvidéki szárazulatokat erdõk borították. Ha ezt tekintjük
a „normális” állapotnak, tág értelemben minden olyan idõt jégkorszaknak
mondhatunk, melyekben a sarkvidékeket és magashegységeket tartósan jég
fedi. A földtörténet több korszakából is ismertek kiterjedt eljegesedésre utaló
nyomok. Az újidõ, ezen belül a negyedkor (pleisztocén) azonban kitûnik az-
zal, hogy ebben az idõszakban az éghajlatváltozások szabályos és erõteljes
hullámokban követték egymást. A sarki jégsapkák tartósan fennmaradtak, az
eljegesedés mértéke azonban ritmikusan változott. A jégtakaró idõnként ha-
talmas területekre nyomult elõ, ezek a szûkebb értelemben vett jégkorszakok
(glaciálisok). Az ezeket fölváltó jégmentes (interglaciális) szakaszokban a jég-
takaró a sarkvidékek közelébe és a magas hegyekbe húzódott vissza. Jelenleg
is egy interglaciális szakaszban élünk.

A jégkorszakok kialakulásának okát keresõ magyarázatok három cso-
portba oszthatók. A csillagászati elméletek földön kívüli tényezõkben kere-
sik a lehûlés okát. A geológiai magyarázatok a Föld átalakulására vezetik
vissza az éghajlat módosulását. A biológiai magyarázatok az élõvilág szere-
pét elemzik. E három megközelítés ötvözetei is lehetségesek.

A csillagászati okok közül elképzelhetõ – de nem bizonyított – a napsu-
gárzás erõsségének változása vagy az, hogy a Nap és a Föld közé idõnként
kozmikus porfelhõ kerül. Lehetséges az is, hogy a Föld pályaelemei vál-
toznak meg, s ennek hatására módosul a felszínre érkezõ napenergia
mennyisége és eloszlása. Ezt az elméletet Bacsák György magyar és Milutin
Milankovics szerb kutatók fejlesztették ki. Milankovics és Bacsák kiszámí-
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21. ábra. Vlagyimir Peter Köppen
(1846–1940) német
meteorológus-botanikus
Oroszországban született német családban,
tanulmányait részben a Krím-félszigeten,
részben Németországban folytatta. Elsõsor-
ban az éghajlat és a növénytakaró kiterjedé-
sének összefüggéseit kutatta. Veje, Alfred
Wegener szintén sok növényföldrajzi adatot
felhasznált kontinensvándorlási elmélete
bizonyítékaként.

1

2

3

4
22. ábra. A jégtakaró legnagyobb
kiterjedése Európában a
negyedkorban (Büdel nyomán)
Szaggatott vonal jelzi az összefüggõ jégtaka-
ró határát. A szaggatott vonal mutatja a szá-
razföld jégkorszaki peremét.
1. Tundra. 2. Sztyepp, löszös üledékképzõ-
déssel. 3. Tûlevelû erdõ. 4. Lomberdõ. A fe-
kete körök a pézsmatulok jégkorszaki ma-
radványainak lelõhelyei. Ez a nagy testû em-
lõs jelenleg Kanada leghidegebb sarkvidéki
területein él.

LEHETSÉGES OKOK

← az eljegesedés földtani nyomai XXV.3.3.

CSILLAGÁSZATI MAGYARÁZATOK

← ég és föld kapcsolata II.2.; III.9.2–4.;
IV.4.2.; VIII.2.



tották a Földre jutó napsugárzás mennyiségének változását az elmúlt
600 000 évre, és arra az eredményre jutottak, hogy az energiaminimumok
általában az eljegesedési periódusokkal esnek egybe.

A jégkorszakok földtudományi magyarázatai azt veszik figyelembe,
hogy a szárazföldek alakja, nagysága, földgömbi helyzete befolyásolja a lég-
kör és az óceánok áramlási rendszerét. Ezek a tényezõk is befolyásolják a
jégtakaró kiterjedését. A német Köppen ismerte föl, hogy valamely terület
eljegesedésében nem a nagy téli hideg a legfontosabb tényezõ. Ha a viszony-
lag enyhe és csapadékos teleket hûvös nyarak követik, úgy a lehullott hó
nem olvad el, és ez gyarapítja a jégtakarót.

A jégkorszakok kialakulására vonatkozó csillagászati és földtudomá-
nyi elméleteket kiegészítették a biológiai magyarázatok is. Az élõvilág
aktívan befolyásolja a légkör összetételét. A légkör üvegházhatású gázai: a
szén-dioxid és a vízgõz viszont befolyásolják a fényelnyelés mértékét, ez-
zel a fölmelegedést is. Ha például a légköri CO2 koncentrációja csökken,
az globális lehûlést okozhat. A szén-dioxid-szintet csökkentheti a karbo-
nátos kõzetek képzõdése (hegységek) és a szerves üledékek létrejötte is
(szén, kõolaj, földgáz). Mindkettõ élõlények tevékenységének eredménye.
Az eltemetett szénkészletek felszínre bukkanása és oxidálódása ellenté-
tes irányú folyamatot indít meg. Ez következik be például akkor, ha az
óceánok vízszintje csökken: ilyenkor sok szerves üledéket tartalmazó
parti iszap kerül szárazra.

A jégkorszakot magyarázó mai elméletek többnyire a csillagászati, a
földtudományi és a biológiai hatásokat is figyelembe veszik, és egyetérte-
nek abban, hogy jelenlegi korunk egy fölmelegedõ köztes idõszak (inter-
glaciális). Az emberi tevékenységtõl is függ bolygónk éghajlatának további
változása.

4.1.2. Fajok vándorlása

A jégkorszakok és a köztes idõszakok (interglaciálisok) váltakozása átala-
kulásra vagy vándorlásra késztette az itt élõ fajokat. A melegkedvelõ növé-
nyek a hideg idõszakokban délre húzódtak, ahol ennek nem volt akadálya.
Ilyen kontinens az észak–déli irányban nyitott Észak-Amerika. Európában
a kelet–nyugati irányú hegységrendszer és a Földközi-tenger gátat jelentett:
ezért itt sok faj megritkult, majd kihalt. Néhány meleg mikroklímájú déli
hegyoldalon fennmaradtak az egykori meleg klíma hírmondói. Ezek az el-
szigetelt, apró populációk sokszor önálló alfajjá vagy fajjá alakultak (ma-
radványfajok, reliktumok). A melegkedvelõ fajok visszaszorulásával pár-
huzamosan elterjedtek a tundrákra és tajgákra jellemzõ növények. A mele-
gedõ idõszakokban aztán fordított irányban indult meg a vándorlás: a
hidegkedvelõ fajok északra hátráltak, maguk mögött hagyva néhány kis
reliktumpopulációt a magasabb hegyek északi lejtõin, szurdokvölgyekben
vagy lápréteken. A változatos felszínû hegységek ezért kettõs szerepet töl-
töttek be: sok fajnak vesztét okozták azzal, hogy útjukat állták, másoknak
viszont menedéket nyújtottak.

Az állatvilág egy része a növényekhez hasonlóan elvándorolt, mások al-
kalmazkodtak a megváltozott körülményekhez. A jégkorszakok idején ki-
alakult fajok közül több ma is él (rénszarvas, pézsmatulok), mások kihal-
tak (gyapjas orrszarvú).
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FÖLDTUDOMÁNYI MAGYARÁZATOK

← csapadékeloszlás Eurázsiában
VIII.5.3.2.

BIOLÓGIAI MAGYARÁZATOK

← üvegházhatás VIII.2.

← a szén körforgása XXVI.4.2.

← izosztázia XXV.4.1.

← Gaia-elmélet XXVI.4.3.

← areák értelmezése XXVI.2.1.2.

← alapító hatás XXVII.3.2.4.

RELIKTUMFAJOK

← hegyrõl füvesedés (Borbás Vince)
XXVI.3.3.5.

← sziklagyepek XXVI.2.4.5.

← szurdokerdõk XXVI.2.4.3.

← adaptáció XVII.1.2.3.; 2.1.



4.1.3. Sztyeppék, tundrák, hegyvidékek

A kontinensek belsejében kialakuló hideg, száraz térségekben nemcsak
egyes növényfajok tûntek el vagy jelentek meg, hanem egész társulások, sõt
biomok is. A mérsékelt övi füves mezõségeket Eurázsiában sztyeppnek,
Észak-Amerikában prérinek, Argentínában pampának nevezik. A mezõsé-
gek legfontosabb növényfajai a pázsitfûfélék. A pázsitfüvek ugyan már a
harmadkor elõtt megjelentek, ám meghatározóvá csak a jegesedések ide-
jén váltak. Párolgáscsökkentõ bõrszövetük a kiszáradástól, talajban rejtõ-
zõ hajtásaik a fagyástól védik meg õket. Ugyanezek a hajtások sértetlenül
átvészelik a kiszáradt pusztákon gyakori tûzvészeket is. Szilícium-dioxi-
dot tartalmazó száruk könnyû, de nagyon ellenálló, jól tûri például az álla-
tok taposását. Leveleik könnyen elszakadnak, ha egy növényevõ lelegeli
csúcsaikat, de növekedésük ezzel nem áll meg, sõt dúsabban sarjadnak.

A mezõségek talaját a jégkorszaki szárazodások idején a lösz is gyarapí-
totta. Ezt a finoman szálló port a sûrû gyep és annak gyökérzete gazdagon
termõ talajjá alakította. A laza lösztalajok kitûnõ hõszigetelõk, könnyen át-
vészelhetik benne a telet a hagymás, gumós liliomfélék vagy a téli álmot
alvó rágcsálók is.

A sztyeppékhez hasonlóan a harmadkorban kialakuló magashegységek
felsõ zónáit is fõként zárvatermõk népesítették be. Az alhavasi gyepek és a
csupasz sziklák növényzete nyáron bõven kap csapadékot, a tél viszont hi-
deg és száraz. Az itt élõ fajok ezért lassú növekedésûek és apró termetûek.
A magashegységek hidegkedvelõ zárvatermõi valószínûleg már jóval a ne-
gyedkori jegesedések elõtt kialakultak (hiszen a magashegységek mindig is
hidegek voltak). Amikor a jég körüli síkvidéki területeken kipusztultak a
melegkedvelõ fajok, a kialakuló tundrákra innen, a hegyvidékekrõl eresz-
kedhettek le a növények. A tundrák növényzete ezért is hasonlít a magas-
hegységekére.

A földtörténeti újidõ evolúcióját periodikusan visszatérõ jégkorszakok
tagolták szakaszokra. Az eljegesedések és interglaciálisok váltakozása
fajok vándorlását, pusztulását és reliktumfajok kialakulását eredmé-
nyezte. A száraz, hûvös területeken füves puszták alakultak ki, a magas-
hegységekben alhavasi gyepek és párnanövényzet.
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23. ábra. A pézsmatulok areája ma
(sötét terület), a történelmi idõkben
(szürke terület) és az utolsó
jégkorszak idején (fekete pontok)
A jeges periódusokban a csapadékos zóna
délre tolódott, emiatt a sivatagok jó része fü-
ves-fás szavannává alakult: így könnyen ke-
veredhetett Eurázsia és Afrika állatvilága.
A szárazra került tengerparti területeken át
Alaszka és Ázsia közt is kicserélõdhetett az
élõvilág. Ezeknek az éghajlati változásoknak
szerepe lehetett az emberelõdök és a mai
ember elterjedésében is.

24. ábra. Sztyepprétjeink ékességei az
árvalányhajfajok
A pázsitfüvek – és a hozzájuk hasonló sá-
sok – gyökérzete nagy területeket hálóz be,
emellett sokszor föld alatti tarackgyökerek-
kel ivartalan úton is terjednek. Így alakul-
nak ki a táj képét meghatározó sûrû gye-
pek. A gyepek a növényevõ állatok szaka-
datlan legelése miatt olyan területeken is
fennmaradhatnak, ahol e nélkül a fák és
cserjék vennék át az uralmat.
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4.2. Az emlõsök elterjedése

4.2.1. Az emlõsök kialakulása

Az õsi (középidõszaki) emlõsök apró, legföljebb patkány nagyságú és felte-
hetõen éjszakai állatok voltak. A hüllõk – melyek fõként látásukkal tájéko-
zódnak – ilyenkor nyugalomra tértek, a sokféle ízeltlábú viszont ekkor is
bõséges táplálékforrást kínált. Az éjszakai aktivitás feltétele – különösen
ott, ahol a lehûlés erõs – az állandó testhõmérséklet. A fokozott hõterme-
lést a négyüregû szív és a hatékony emésztés biztosította, a termelt hõ meg-
tartásában pedig a kitûnõ hõszigetelõ szõrzet segített.

Az õsi emlõsök éjszakai életmódja érzékszerveiket is átalakította. Sö-
tétben a tájékozódás egyik eszköze a szaglás. Az emlõsök nagy felületû, ál-
landóan nedves szaglóhámjának érzékenysége a rovarok csápjával mérhe-
tõ össze. Nagyon fontos a tapintás is. A szõrök módosult formái – az érzék-
szõrök – fõként a szájnyílás környékén csoportosultak. A kifinomult hallás
eszközei a nagyméretû, mozgatható külsõ fülek (fülkagylók), ezekkel a
hangforrás távolsága is, iránya is megbecsülhetõ. A hallás érzékenységét
fokozta a középfül három hallócsontocskája (a hüllõk középfülében csak
egy hallócsont van).

Ez a változás összefügg a táplálkozás módosulásával is. A hüllõk állkap-
csa több csontból áll. Az emlõsök rágásához azonban szilárdan beágyazott
fogak szükségesek, elõnyös, ha ezek egyetlen csonthoz rögzülnek (alsó áll-
kapocs). Általánosan elfogadott elmélet szerint a fölszabaduló csontok sze-
repe megváltozott: ezekbõl alakult ki a kalapács és az üllõ, ízületük tehát
az egykori hüllõ állkapocsízületének felel meg.

Az emlõsök legföltûnõbb jellegzetessége szaporodásmódjuk és ivadék-
gondozásuk. Míg a tojásból kibújó fiatal hüllõ életmódja, táplálkozása
megegyezik a kifejlett egyedekével, addig az újszülött emlõst a tejnedv az
anyai szervezethez köti. Az emlõsök körében ezért hosszabb-rövidebb ide-
ig – néha egy életen át – fönnmarad a szülõk és ivadékaik közti kapcsolat.

4.2.2. Erszényesek és méhlepényesek

Az emlõsök másik csoportjában – a méhlepényes emlõsökben – a mag-
zat hosszú ideig az anya szervezetében marad, és a méhlepényen keresztül
az anyai szervezet vérébõl táplálkozik. Ez gyorsabb fejlõdést tesz lehetõvé,
de jobban megterheli az anya szervezetét, a terhesség megszakadása is na-
gyobb kockázatot jelent.

A középidõ végén az erszényesek és a méhlepényesek egymás mellett, egyide-
jûleg terjedtek el. Az õshüllõk kipusztulása után, az újidõben azonban a méhle-
pényesek lassan kiszorították az erszényeseket. Ausztráliában – ahol hosszú
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25. ábra. Barlangi medve koponyája
Emlõsökben a zsákmány gyors emésztését a falatok megrágása teszi lehetõvé, a rágáshoz viszont szilárdan beágyazott és pontosan illeszke-
dõ fogak szükségesek. Az emlõsök különnemû fogazata a táplálék leharapását (metszõfogak), megragadását s hasítását (szemfogak) és õr-
lését (õrlõk) végzi el. A pontosan illeszkedõ fogsorok tagjait az emlõsök nem újíthatták meg többé a hüllõkre jellemzõ módon, kopással és
folyamatos cserével. Az állandósult fogsor egy életre szól: legfeljebb egy korai tejfogsor elõzi meg. Ennek kialakulása elõtt az újszülött folyé-
kony táplálékra: anyatejre szorul.

← az emlõsök testfelépítése X.5.3.6.

← hallócsontok XVIII.3.3.9.; XXIV.5.1.1.

← a testhõmérséklet szabályozása
XVIII.3.2.7.

Az elevenszülés elõnye az embrió védelme és a zavartalan, folyamatos fejlõdés biztosítása. A magzatot saját testében hordozó nõstény vi-
szont lassúbb és sebezhetõbb lesz. Az emlõsök egyik csoportjában – az erszényesekben – a nõstény nagyon korai szakaszban szüli meg az
embriót, és a továbbiakban egy bõrredõ, az erszény védelmében neveli. Ha a körülmények tartósan kedvezõtlenné válnak (például táplálék-
hiány miatt), az embriók elpusztulnak anélkül, hogy ez az anya életét veszélyeztetné.

← gyökeres fogak X.2.4.4.

← emlõsök magzati fejlõdése XXIV.5.1.

← a méhlepény szerepe XXIV.5.1.3.

← niche és adaptív táj XXVII.3.3.1.



ideig egyáltalán nem voltak méhlepényes vetélytársaik – az erszényesek kö-
rében is kialakult a legtöbb életformatípus (például füves pusztán élõ raga-
dozók, röpülõk, földben ásók, fák lombkoronájában élõ növényevõk).

Az emlõsökön belül Linné javaslatára „fõemlõsöknek” nevezik azt a ren-
det, ahová – biológiai szempontból – az ember is besorolható. A fõemlõsök
közös jellemzõi: a kézen a négy ujjal szembefordítható (opponálható) hü-
velykujj, az ujjbegyeket szabadon hagyó köröm, az elõrenézõ szemek és
többnyire a csoportos életmód is. A fõemlõsök többsége életének nagy ré-
szét a fák ágai közt tölti. Eközben jó hasznát veszik finom tapintásuknak,
jó térlátásuknak és a pontos fogást lehetõvé tevõ kézfelépítésüknek. Agyuk
mérete – testsúlyukhoz viszonyítva – jóval nagyobb, mint a többi emlõsé.
Ezen belül a kisagy, de különösen a nagyagykéreg aránya nõtt meg. Fölte-
hetõ, hogy ez a méretnövekedés összefügg a fõemlõsök társas életével, mely
példátlanul gyors alkalmazkodóképességet és elõrelátást igényel. A cso-
porton belül nemcsak rangsorok, hanem családi és szövetségi kapcsolatok
is kiépülnek, majd folyamatosan átalakulnak. Ezek nyomon követése,
megértése a kis majmok egyik legfontosabb feladata.

4.2.3. Az ember származása

Az emberré válás az evolúció legvitatottabb eseménysora. A viták egy része
nem tudományos természetû, hanem egyoldalúság vagy a szempontok keve-
redése okozza. Akik az ember kiemelt helyzetébõl vagy teremtettségébõl in-
dulnak ki, gyakran csak az ember és az élõvilág közti különbséget, szakadé-
kot látják. Azok pedig, akik az embert is csupán biológiai lénynek tartják, az-
zal próbálkoznak, hogy minden jellegzetességünket – a társadalmi, nyelvi,
vallási, mûvészi életet – a biológiai evolúcióra vezessék vissza.

A természettudomány eszközeivel is elemezhetõ tény, hogy az ember meg-
jelenésével új evolúciós szintek keletkeztek. Továbbra is mûködik a biológiai
evolúció, ám megjelenik a kultúra, a nyelv, a technika is, s ezek saját fejlõdési
útjukat kezdik járni. Az egyes szintek hatnak egymásra, de egyik a másikból
nem érthetõ meg teljesen. A természettudományok érvényességi köre csak a
biológiai evolúció szintjére terjed ki, de fölismeréseik összefüggenek a társa-
dalomtudományok tárgyával is. A népesség növekedése (demográfia) például
társadalmi kérdés, ám korlátait (az adott terület eltartóképességét) biológiai
törvények szabják meg. Az emberi kultúra kibontakozásáról ezért a termé-
szet- és társadalomtudományok csak együttesen adhatnak helyes képet.

Linné „sapiens”-nek, „bölcs”-nek nevezte el az embert. Ma is mindenki
egyetért abban, hogy az értelem különleges emberi képesség. Három fõ jel-
lemzõje közül sokan a tudatot tartják a legfontosabbnak, mások a munkát
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4. Az újidõ

4.2. Az emlõsök
elterjedése

FÕEMLÕSÖK

← az ember vázrendszere X.2.4.

← térlátás XVIII.3.3.8.

← az agy fölépítése XVIII.2.2.3.

← hierarchia a társas fajoknál XVI.4.5.

ELTÉRÕ SZEMPONTOK

← teremtettség V.2.2.

← szociobiológia XXVII.4.

Az emberré válás elsõ evolúciós elméleteit Charles Darwin és Alfred Russel Wallace fejtették ki a XIX. század végén (1871). Ekkor még nem
találták meg elõdeink maradványait, így csak a mai fajok vizsgálatából indulhattak ki. Mindketten kulcsfontosságúnak tartották az agy mére-
tét, mely a mai emberben körülbelül háromszorosa az emberszabású majmokénak (1350 cm3). Wallace hosszú idõt töltött Délkelet-Ázsiában.
Úgy találta, hogy az ott élõ természeti népek agymérete és szellemi teljesítõképessége semmiben sem marad el az európai emberétõl, életmód-
juk viszont nagyon egyszerû, így egyáltalán nincs lehetõségük kihasználni képességeiket. Wallace úgy érvelt, hogy elõdeink életmódja még sze-
rényebb lehetett. Létrehozhatta-e ilyen körülmények között a természetes kiválogatódás a mai ember agyát? Wallace szerint nem, hiszen a
nagyméretû agy elõnyei csak utólag és váratlanul, a nagy kultúrák születésekor derülhettek ki. Mivel a természetes kiválogatódás elvét nem
tudta alkalmazni, szerinte az emberi agy természetfeletti erõ beavatkozásának köszönheti létét.

Darwin ebben a kérdésben szemben állt Wallace véleményével. Magyarázata szerint egy szerv kialakulása kezdetén esetleg egészen más fel-
adatot lát el, mint késõbb. Így például a fõemlõsök ötujjú keze, szembefordítható hüvelykujja és az ujjak érzékeny végzõdése (ujjbegy) a fán
lakó életmód következménye. Utólag azonban, az emberré válás során váratlanul új feladatot kapott: lehetõvé tette a szerszámok megragadá-
sát és megmunkálását, az írást, a festést stb. is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az emberi kéz az írás céljából jött volna létre. Hasonló gondo-
latmenet érvényes az emberi agyra is. Kisagyunk nagy mérete például a térlátásban jelentõs. A jó térlátás eredetileg a tájékozódást szolgálta a
fák ágai közt, ma olyan viselkedéseket tesz lehetõvé, mint a repülõgép kormányzása, a cérna befûzése a tûbe vagy egy épület szerkezetének
megtervezése. A Darwin–Wallace-vita általános formában (adaptáció–exaptáció) ma is az evolúciókutatás fontos kérdése.

← mémek (Dawkins) XIX.1.6.

← Malthus érvelése XXVI.3.1.

→ a Föld benépesítése XXIX.5.1.

← exaptáció XXVII.3.3.3.

„HOMO SAPIENS”

← a bölcsesség szeretete III.1.

← írás és számolás II.2.3–4.



(eszközkészítést), ismét mások az emberi nyelvet. Valószínû, hogy e há-
rom sajátság egymást erõsítve, segítve bontakozott ki, ám nem biztos, hogy
teljesen egyidejûleg. A beszélt nyelv biztosan megelõzte az írottat, az esz-
közkészítés pedig talán a beszédet.

Darwin kora óta leletek sora került elõ, ezek lelõhelyeit és jellegzetessé-
geit a 26. ábra mutatja.

A mai „bölcs” ember (Homo sapiens) közvetlen elõdei valószínûleg
több fajba tartoztak. Legrégebbi maradványaik 5-600 ezer évesek. Agytér-
fogatuk tág határok között (1100–1750 cm3) változott. Ismerték és hasz-
nálták a tüzet, vadásztak, és sokféle kõeszközt készítettek. Közéjük tartoz-
hatott a magyarországi Vértesszõlõsön talált Homo heidelbergiensis, a
Neander-völgyiek elõdje is. Az eszközkészítés robbanásszerû fejlõdése
azonban csak 100 ezer éve, a Neander-völgyi õsemberek elterjedésével in-
dult meg. Õk már összetett tárgyakat (kõbaltát, dárdát, íjat) használtak,
és olyan élõhelyeket népesítettek be a mai Európában, melyek akkor, a jég-
korszak idején hideg tundrák voltak. Magyarországról a Bükk hegység Su-
ba-lyuk barlangjából kerültek elõ csontjaik.

A Neander-völgyi embereket kb. 40 ezer éve szorította ki a Homo sapiens
modern változata, ezt egyik francia lelõhelyérõl cro-magnoni embernek is
nevezik. A cro-magnoni ember igen rövid idõ – néhány tízezer év – alatt
szinte az egész földgolyót benépesítette. Eszközei közt nemcsak sokféle
szerszám lelhetõ föl, hanem szimbolikus, mûvészi tárgyak is (kultikus
kellékek, ékszerek, szobrok).
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← tudatos és tudattalan XVII.2–3.

← „Übermensch” (Nietzsche) XVII.1.5.

← értelemadás (Polányi) XIX.2.4.

← az értelemre irányulõ kérdés (Frankl)
XVII.2.5.1.

26. ábra. Az ember kialakulását
megelõzõ evolúciós lépések
Az emberszabású majmok Afrikában 30-35
millió évvel ezelõtt alakultak ki, majd né-
hány csoportjuk átvándorolt Ázsiába és Eu-
rópába. Utóbbiak között jelentõs a magyar-
országi Rudabányán talált 10 millió éves
Rudapithecus, melyet az afrikai embersza-
básúak (csimpánz, gorilla) és az ember kö-
zös õsének tartanak.
Az emberfélékhez vezetõ vonal tagjai, az
Australopithecusok 2-4 millió évvel ezelõtt
éltek Afrikában. 4-500 cm3-es agytérfoga-
tuk meghaladta a mai emberszabásúakét,
és kõeszközöket is készítettek. Egy külö-
nösen szerencsés lelet – megkövült láb-
nyomok – alapján tudjuk, hogy nagylábujjai
elõre álltak, mint a mai emberé, s nem ol-
dalra, mint az emberszabású majmokéi. Ez
a faj tehát fölegyenesedve, két lábon járt.
Körülbelül 2 millió éve jelentek meg az em-
ber nemzetségének (Homo) elsõ tagjai, szin-
tén Afrikában. Csonttani sajátosságok mel-
lett (5-800 cm3-es agykoponya) legfõbb jel-
lemzõjük az eszközkészítés. Az „ügyes
ember” (Homo habilis) valószínûleg több ro-
kon faj gyûjtõneve.
A fölegyenesedett ember (Homo erectus)
elnevezés szintén fajcsoportot jelöl. Föltéte-
lezhetõ, hogy az „ügyes ember” leszárma-
zottai. Legalább 1,8 millió éve jelentek meg,
és kb. 300 ezer éve haltak ki. Agytérfogatuk
(750-1250 cm3) jóval nagyobb volt, mint
elõdeiké. Maradványaikat Afrikán kívül
Eurázsiában is megtalálták.
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27. ábra. Rudapithecus-koponya-
töredék (Kordos László felvétele)
A Rudabányán talált koponyatöredék az em-
berszabású majmok és az emberfélék közös
õse (vagy annak közeli rokona) lehetett.



4.3. Biológiai és kulturális evolúció

4.3.1. A csoportot összetartó erõk

A mai gyûjtögetõ-vadászó emberi csoportok (hordák, nagycsaládok) igen
összetartók, más csoportoktól elkülönülten (gyakran velük ellenségesked-
ve) többnyire meghatározott területet foglalnak el. Felételezik, hogy a cso-
porttársadalmak kialakulásakor 100-150 fõ élhetett közös területen, s
ezen belül 30-50 fõs csapatok különültek el. Ennek tagjai személyesen is
jól ismerhették egymást, folyamatosan együtt tevékenykedtek. A csoportok
elkülönülése és belsõ összetartása a csoportszelekció megindulását
eredményezhette. Ha valóban így történt, az emberi tulajdonságok közül
azok a hajlamok a kulcsfontosságúak, melyek a csoportot belülrõl össze-
tartják és egységesítik, ugyanakkor a csoportokat egymástól elkülöní-
tik, megkülönböztetik.

A szociális tulajdonságok közül legfontosabb a csoporton belüli csök-
kent agresszivitás. Erre feltétlenül szükség volt a kis területen tartósan le-
települõ életmódhoz. Az agresszivitást csökkentõ hatások között fontos
szerepe van a testi érintkezésnek (ölelés, simogatás, a haj igazgatása). Eh-
hez hasonló viselkedés, a kurkászás a majmokra is jellemzõ. Az emberek
közt azonban az érintkezés már az anya és a csecsemõ kapcsolatában is
sajátosan emberi funkciót nyer: a kölcsönös figyelem fenntartásának
eszköze. A mama és a csecsemõ felváltva jelzik érzelmeiket, a mama játé-
kosan utánozza a csecsemõ arckifejezését, õ pedig az anyáét. Az utánzás
képessége (mely az állatvilágban ritka jelenség) alapozza meg azt az egye-
dülálló emberi képességet, hogy – már egyéves korunktól – beleélhetjük
magunkat a másik helyzetébe, mintegy azonosíthatjuk magunkat vele (em-
pátia, beleélõ képesség).

A szülõk személyes kötõdése, tartós szexuális kapcsolata egymást köl-
csönösen erõsíti és fenntartja a családot, mely minden emberi kultúrában
a kapcsolatok legkisebb egysége, ami lehetõvé teszi a gyermek normális be-
illeszkedését a közösségbe.

Jellegzetes emberi csoportösszetartó erõt jelent bizonyos érzelmek kife-
jezése is. Haragot, félelmet, meglepetést, unalmat sok, csoportban élõ állat
kimutat arcjátékával vagy testtartásával. Az undor, a szégyen, a szánalom,
a büszkeség vagy a rokonszenv kifejezése azonban már emberi sajátosság.
Mindegyik túlmutat a két ember kapcsolatán, mert csoportérdekek, cso-
portnormák létén alapul. Aki például szégyelli magát, az jelzi: tudja, hogy
megsértette a csoport érdekét, áthágta a közösség valamelyik szabályát. Ez a
csoport többi tagjának nagyon fontos információ, mert másképpen kell bán-
ni azzal, aki tudja és bánja vétkét, mint azzal, aki nem. Az, hogy mi a szé-
gyenletes és mi nem, kultúránként változhat, ám a szégyen kifejezésének
módja minden kultúrában azonos.

Különösen heves érzelmeket vált ki a csoport érdekeit sértõ csalások leleplezése. A csa-
lók önzõ egyének vagy csoportok. Megtûrésük megszüntetné a csoportszelekció lehetõségét,
végsõ soron szétbomlasztaná a csoportot s ezzel az emberi kultúrát is. Ezért vált ki még azok-
ban is elemi felháborodást, akiket (látszólag) nem károsít közvetlenül.
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AZ EGYSÉGET FENNTARTÓ ERÕK

← csoportszelekció XXVII.4.2.2.

← agresszió, rítusok XVI.4.5.

← „testbeszéd” XVII.3.3.2.

← utánzás XXIV.5.2.

← Én-Te kapcsolat XIX.2.2.

← a csecsemõ tanulása XXIV.5.2.

Az egyének közti kötõdést szolgálja a szexualitás is. Az állatok többségében ez idõleges kapcsolat, melynek feladata az utód nemzése és
fölnevelése. Az emberek között emellett a párkapcsolatok fenntartója és a feszültségek feloldója is. Ezzel függ össze, hogy az ember nemi
aktivitása – szemben akár emberszabású rokonainkkal – a nemi éréstõl kezdve folyamatos (lehet). Abban is különbözünk a legtöbb ember-
szabásútól, hogy az emberi párkapcsolat monogám (egynejû-egyférjû), vagy közelít a monogámia felé. Ennek látszólag ellentmond, hogy
egy széles körû vizsgálat szerint a társadalmak 83%-ában elfogadott a többnejûség (poligámia), ám a poligámiát elfogadó országokban is
csak a társadalom szûk rétegére (1-2%) jellemzõ ez a családszerkezet (és még azon belül is van „fõfeleség”, ami lépés a monogámia felé).
Ugyancsak egyedülálló emberi tulajdonság, hogy a szexualitást személyes, intim kapcsolatnak tartjuk.

CSALÁD

28. ábra. Erõs érzelmet kifejezõ emberi
arc
Ábra Charles Darwin Érzelmek kifejezése az
emberben és az állatokban címû könyvébõl.



A csoport fenntartását, egységét segítõ érzelmekbõl tudatosulás és elvo-
natkoztatás útján jöhetett létre az erkölcs (morál). Az erkölcsi szabályokat
elfogadhatja vagy elvetheti az egyén. Aki elfogadja, nem kényszerként, ha-
nem belsõ erõként, elkötelezettségként éli meg (mint például Antigoné a
halottak eltemetésére vonatkozó isteni parancsot). Az erkölcs bírálói –
akármilyen megfontolásból teszik is ezt – mindig egy közösséggel, csoport-
tal fordulnak szembe.

4.3.2. Idegengyûlölet és együttmûködés

A csoportszelekció feltétele a csoportok belsõ egységén kívül az egyes cso-
portok elkülönülése is. Az ezt erõsítõ viselkedésformákat és érzelmeket
az alábbi táblázat foglalja össze (Csányi Vilmos nyomán).

A saját csoporttal szemben Az idegen csoporttal szemben

Felsõbbrendûek és erõsnek tartják magukat. Megvetendõnek és gyengének tartják õket. A saját cso-
port belsõ problémáiért az idegeneket okolják.

Értékeiket általános érvényûnek, belsõleg adottnak te-
kintik.

Értékeiket esetlegesnek, elvethetõnek vélik.

Együttmûködnek csoportjuk tagjaival. Nem mûködnek együtt idegenekkel.

Szeretnének csoportjuk tagjai maradni. Nem kívánnak idegen csoport részei lenni.

Hajlandóak harcolni, esetleg meghalni csoportjukért. Nem harcolnak és nem halnak meg az idegen csopor-
tért. Sõt, tagjainak megalázását és megölését – háború-
ban – erkölcsös tettnek tartják.

Az elsõdleges csoport az a közösség, ahol a gyermek felnõtt, amelybe beil-
leszkedett. De az emberek csoportképzõ hajlama olyan erõs, hogy ha bármi-
lyen tevékenységbe fognak, ismeretlen emberek közt is hamarosan kialakul-
nak közösségek, s azok egymástól elhatárolódnak. Vannak, akik gazdasági
hatásra kialakult, tanult viselkedésnek tartják ezt a jelenséget, mások örök-
lött biológiai adottságnak. Bármelyik igaz is, tény, hogy általánosan elterjedt,
jellemzõ sajátság, amelyet nagyon könnyû szándékosan fölgerjeszteni, jó vagy
rossz célokra fölhasználni (például nemes versengés a sportban a csapatok
között, de: idegenekkel szembeni gyûlöletkeltés a politikában).

Nagyobb emberi egységek, társadalmak csak úgy alakulhattak ki, ha az
elkülönült csoportok megtanulták az együttmûködést is. Ennek biológiai
alapja az, hogy egy-egy ember egyszerre több csoportba is képes beillesz-
kedni, s e csoportok gyakran átfedik egymást. Így például valaki tartozhat
egy faluközösségbe, ezzel egyidejûleg lehet etnikai hovatartozása, lehet val-
lási közösség tagja, nyelvileg nemzetével azonosul, foglalkozása pedig vala-
mely – esetleg nemzetközi – szakmai csoporthoz köti. A sokféle csoport
egyidejû létezése szükségessé teszi a sokféle csoportnorma egyidejû elfo-
gadását és azok összehangolását. Ugyanakkor sokféle lehetõséget is je-
lent az egyéni képességek kibontakoztatására, a csoport rangsorában vala-
melyik elõkelõ hely elérésére. Valaki például lehet egy sportágban a leg-
jobb, egy másik kitûnõen énekel, a harmadik ügyes mesterember. Ha csak
egyetlen rangsor létezne – mint a társas állatoknál –, ilyen gazdag tagoltság
nem jöhetne létre.
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ERKÖLCS

← sztoikusok IV.7.3.

← Augustinus V.2.1.

← Kálvin V.6.1.

← Nietzsche XVII.1.5.

← A. Schweitzer XVII.1.6.

AZ ELKÜLÖNÜLÉST FENNTARTÓ
ERÕK

SPONTÁN CSOPORTKÉPZÕDÉS

← Marx érvelése XIX.1.5.

← manipuláció XVII.3.3.3

AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS FELTÉTELE

← teljesség és hiányosság V.2.4.

← önismeret V.6.2.

← életpályák XVII.3.4.

Az emberi történelem során gyakran jelentek meg rövid életû diktatúrák. Ezek egy-egy személy vagy réteg kizárólagos hatalma mellett el
akarták törölni a társadalmak gazdagon tagolt csoportszerkezetét, s azt egyetlen, egységes és óriási csoporttá szerették volna olvasztani.
(Leghíresebb XX. századi kísérletek: a német nemzetiszocializmus, a szovjet-orosz kommunizmus és a kínai maoizmus.) Ezek a rendsze-
rek nem jöhettek volna létre, ha létüket nem támogatja az ember csoportképzõ hajlama. Ugyanakkor bukásuk is szükségszerû volt, hiszen
egy sokmilliós ország több ezer kis közösség társulása, amely nem helyettesíthetõ egyetlen óriás „falanszterrel”.



4.3.4. Szabályteremtés és szabálykövetés

Az emberi csoportot összetartó erõk közt különleges szerepe van a szabá-
lyok követésének. A szabályok olyan elõírások, melyeket a csoport min-
den tagjának be kell tartania, függetlenül pozíciójától. Az állati csoportban
a szociális rangsor szabja meg, hogy adott helyzetben az egyed hogyan vi-
selkedjék. Ennek az emberek között is fontos szerepe van, de a rangsor egy
pozícióját gyakran valamilyen elõírás foglalja el. A szabály mindig személy-
telen, de úgy engedelmeskedünk neki, mintha egy csapatrangsorban felet-
tünk álló személy akarata volna. Ezen magyarázat szerint a szabálykövetés
a csoporton belüli alárendelt viselkedés ritualizációja (Csányi).

Ilyenek például az íratlan illemszabályok, a vallási szokások, a sportok
játékszabályai, de még az olyan elvont elõírások is, mint a matematikai
egyenletek „rendezésének” szabályai. Különleges szerepük van a rítusok-
nak, melyek érzelmeinket és cselekedeteinket ma is meghatározzák és
összehangolják (házasságkötés, temetés, érettségi).

A szabályok kiszámíthatóvá teszik az emberi viselkedést, mert szük-
ségtelenné teszik és gátolják az agressziót. Ugyanakkor újfajta – gyakran
nagyon bonyolult – konfliktushelyzeteket vetnek fel. A személyes versengé-
sen alapuló rangsor gyakran ütközik a személytelen szabályok elõírásai-
val. Vitás ügyekben az erõsebb fél sokszor igyekszik kihasználni jó helyze-
tét (nyílt fizikai küzdelemben – verekedés – vagy a pozíció megjelenítésével
– megfélemlítés). A jog viszont azonos mércével mér, mert személytelen
szabályt követ.

Az ember nemcsak követi, hanem keresi és teremti is a szabályokat.
Ez történik például a matematikában, a mûvészetekben és a (természet)tu-
dományokban. Abból indulunk ki, hogy a jelenségek a számok világában
és a természetben is valamilyen rendet követnek, és igyekszünk megfogal-
mazni egy ehhez illeszkedõ szabályt (például a derékszög ismeretében a
derékszögû háromszög szerkesztésének módját). E szabályoknak már alig
van közük egykori közösségfenntartó funkciójukhoz. Szerepük megválto-
zott, ám eredetük közös.

Az újidõben az elevenszülõ, szabályozott testhõmérsékletû, gyökeres
fogú és kiváló szaglású emlõsök vették át a hüllõk szerepét a Földön. Az
egyidejûleg terjedõ erszényesek és a méhlepényesek közül az utóbbiak
bizonyultak sikeresebbnek. Közülük is kitûnnek a fõemlõsök fejlett szo-
ciális életükkel.

Az emberré válás során a gondolkodás (tudat), a nyelv és az eszközké-
szítés egymást erõsítve bontakozott ki. Az emberelõdök közül az
Australopithecusok felegyenesedve jártak, a Homo nemzetség tagjai esz-
közöket készítettek, a Homo sapiens biztosan ismerte a tüzet, és össze-
tett tárgyakat készített. A cro-magnoni õsembert kísérõ leletek közt
szimbolikus és mûvészi tárgyak is megjelennek.

Az emberré válás folyamatát feltehetõen gyorsította a csoportszelek-
ció, mely a saját csoporthoz tartozás viselkedésformáit (csökkent ag-
resszivitás, nyelv, család, érzelmek kifejezése, szabálykövetés) és a
csoportok közti elkülönülést (idegengyûlölet) is erõsítette. A társadal-
mon belüli együttmûködés sokféle csoportnorma együttes elfogadását
igényelte.
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A SZABÁLYOK EREDETE

← aciómák, posztulátumok III.11.2.; IV.2.

← ritualizáció (Lorenz) XVI.4.5.2.

← játékszabályok XVII.2.5.2.

← rítusok I.1.

← személyesség és igazság V.2.1.

SZABÁLYKERESÉS

← Püthagorasz iskolája III.3–4.

← Platón tanítása III.8.

← Polányi az értelemadásról XIX.2.4.

Summa



Kérdések, problémák
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1. Miért kiszámíthatóbb egy csoport viselkedése a szabályok betartásával, mint ha az állatvilágban is ismert rang-
sor alapján döntenénk? Mi az oka a középkori királyok halálát rendszeresen követõ utódlási háborúknak?

2. Milyen érzelmet fejez ki a 28. ábrán látható emberi arc? Okozhatta-e ezt a viselkedést valamely csoportnorma
megsértése?

3. Helyesen határozta-e meg Linné az ember lényegét, amikor a Homo sapiens (bölcs ember) nevet adta neki? Mit
fejezhet ki biológiai értelemben a „bölcsesség”?

4. Mi magyarázhatja, hogy a jégkorszakok idején Szibéria keleti része és Alaszka jégmentes terület volt?

5. Hasonlítsuk össze az egyes zónák (biomok) területének nagyságát az északi féltekén a jégkorszakok alatt és
után (22. ábra)! Melyik fogyatkozott, melyik gyarapodott, milyen irányba tolódtak? Mi magyarázza a változá-
sokat?

6. A Gaia-hipotézis szerint a Föld mint önszabályozó lény igyekszik kivédeni az éghajlatváltozás szélsõségeit. Alá-
támasztják-e a jégkorszakokat befolyásoló biológiai hatások ezt az elképzelést?

7. A híguló tengervíz fagyáspontja magasabb, mint a töményé. Ezt figyelembe véve milyen következményekkel jár-
hatott a Földközi-tenger elzáródása az Északi-tengerre, ha tudjuk, hogy a Földközi-tenger kiszáradó medencé-
je rengeteg sót vont ki a világóceánból? Befolyásolhatta-e a fagyáspontváltozás a további jegesedés ütemét?

8. Noha a tundrák és a magashegységek növényvilága hasonló, mégsem azonos. A tundrákon több a kozmopolita,
a magashegységben az endemikus faj. Magyarázzuk a különbséget!



5. Az emberlakta Föld

5.1. A Föld átformálása

5.1.1. Nemesítés, tenyésztés

Az újkõkor (neolitkor) az az idõszak, melyben a Föld egyes vidékein a va-
dász-halász népesség egy része áttért a rendszeres élelmiszer-termelésre:
az állattenyésztésre és növénytermesztésre. Ez a fordulat legelõször a Kö-
zel-Keleten és Délnyugat-Ázsiában következett be. A termesztés mindig
együtt járt a nemesítéssel. Ezt a „vad” (természetben élõ) fajok változatai-
nak mesterséges kiválogatásával és keresztezésekkel érték el. A ter-
mesztõk szándéka tükrözõdik a nemesített fajok tulajdonságaiban. Ezek
általában nagyobb termetûek, bõvebben termõk, de igényesebbek, kénye-
sebbek is. A legtöbb nemesített faj az ember segítsége nélkül hamar ki-
pusztulna. A tulajdonságok változásának jellemzõ irányait foglalja össze a
táblázat.

A nemesített alakok további sorsát jórészt földrajzi tényezõk szabták meg.
Eurázsia kelet–nyugati irányú fekvése lehetõvé tette, hogy a hasonló éghaj-
latú vidékeken sok fajt gyorsan elterjesszenek. A Termékeny Félhold ter-
ményei például i. e. 7000 után nyugati és keleti irányban is gyorsan terjed-
tek, i. e. 2000 körül elérték Nagy-Britanniát, Krisztus korára Ázsia Csen-
des-óceán mentén fekvõ partjait is. Az óriási földrajzi távolságok ellenére
az új, kedvezõbb változatok sikerrel szoríthatták ki a régieket. A földrajzi
akadályok miatt ugyanez nem mehetett végbe Közép- és Dél-Amerika kö-
zött. A babot és a gyapotot például külön-külön nemesítették ki a két vidék
lakói, ami azt jelzi, hogy gyakorlatilag nem volt köztük kapcsolat. Hasonló
gátat jelentett a Szahara a Közel-Keletrõl dél felé terjedõ termények elõtt.
Ezek eljuthattak Etiópiáig és a mai Szahel-övezetig, de nem terjedhettek el
Dél-Afrikában egészen 1652-ig, amikor az európai telepesek behozták a
Mediterraneum termesztett növényeit.
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Termesztett növényeink õseinek (vad alak) tulajdonságai, összevetve a termesztett alakkal

Vad alak Termesztett alak

A természetes elterjedést segítõ jellegek, pl.:
• törékeny kalászorsó (búza)
• elpergõ szemek
• felnyíló termések (mák)
• apró termés és mag
• elhúzódó csírázás
• nem ehetõ, néha mérgezõ

Mesterséges elterjesztést segítõ jellegek, pl.:
• szilárd kalászorsó
• erõsen ülõ szemek
• zárt termések
• nagy termések és mag
• egyöntetû csírázás
• élvezetes, energiagazdag

Élettani jellegek, pl.:
• igénytelenség (trágya és talaj iránt)
• általában jó ellenálló képesség

Élettani jellegek, pl.:
• igényesség (trágya és talaj iránt)
• gyenge ellenálló képesség

Vavilov orosz genetikus dolgozta ki a termesztett növények génközpontelméletét. Eszerint a termesztett növények azokon a területeken
keletkezhettek, ahol az illetõ növényfaj vagy nemzetség legnagyobb változatossága figyelhetõ meg. E terület a legközelebbi rokonok génköz-
pontja. Mivel ezek többnyire változatos felszínû hegyvidékek, a fajok közül sok az endemikus (csak itt élõ).

TERMÉSZETFÖLDRAJZI KORLÁTOK
ÉS LEHETÕSÉGEK

← a biológiai sokféleség szerepe XXVI.2.3.2.

→ XXIX.5.2.5.

← mesterséges kiválogatás XXVII.2.2.2.



Génközpont Termesz-
tett fajok

száma

Fontosabb termesztett fajok

1. Kínai 26 Köles, mohar, szója, retek, uborka

2. a) Indiai
b) Indo-maláj

34
13

Rizs
Cukornád, banán

3. Közép-ázsiai 22 Búza, borsó, lencse, kender, lóbab,
hagyma, spenót, len, sárgarépa

4. Közel-keleti 27 Búza, árpa, rozs, zab, lencse, lucer-
na, bükköny

5. Mediterrán 33 Cukorrépa, saláta, spárga, komló,
here

6. Abesszíniai (etióp) 17 Cirok, ricinus, kávé, szezám

7. Közép-amerikai 23 Kukorica, bab, paprika, kapado-
hány, kakaó

8. a) Perui
b) Chilei
c) Brazíliai

19
2
7

Paradicsom, dohány
Burgonya
Földimogyoró

A háziállatok nemesítése éppolyan fontos, mint a növényeké. Húsuk a leg-
fõbb fehérjeforrás, szõrükbõl ruha készült, erejüket teherhordásra, igavonás-
ra használhatták. A ló átalakította a közlekedést és a hadviselést. Az állatok
háziasítása földrészenként nagyon eltérõ volt: a nagy testû emlõs háziállatok
szinte kizárólag Eurázsiából származnak, ami óriási történelmi elõnyt jelen-
tett az itt élõ népeknek. A különbség oka részben földtörténeti. Ausztrália er-
szényes faunája a méhlepényesektõl és az embertõl is elszigetelten fejlõdött.
Amikor 40 000 évvel ezelõtt a nomád vadászcsoportok fölfedezték Ausztrá-
liát, rövid idõ alatt kiirtották a gyámoltalan nagy testû erszényesek többségét.
Ebben a behurcolt méhlepényes emlõsök – a vadkutya, a patkány – is szere-
pet játszottak. Végül nem maradt háziasításra alkalmas faj. Hasonló helyzet
alakult ki Amerikában is: az õsi nagy testû fauna erõsen megritkult a
10-15 000 évvel ezelõtt megtelepedõ indián vadászok hatására.
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30. ábra. Szántás ökrökkel –
dombormû a Magyar Nemzeti Bank
homlokzatán
A háziasított állatok elterjedése alapvetõen
változtatta meg az ember létfeltételeit.

29. ábra. Nyikolaj Ivanovics Vavilov
(1887–1942) orosz genetikus,
növénygeográfus
Cambridge-i tanulmányok után bejárta
Ázsia, Közép- és Dél-Amerika, Etiópia azon
tájait, ahol a termesztett növények géncent-
rumait feltételezte. A nemesített és õsi válto-
zatok egyedülálló gyûjteményét hozta létre a
Szovjetunióban. 1930-ban megkísérelte meg-
védeni a genetikai kutatások szabadságát a
sztálini ideológia által támogatott csoporttal
szemben. 1940-ben letartóztatták, koholt vá-
dak alapján halálra, majd kegyelembõl 20 évi
kényszermunkára ítélték. A kegyetlen eljá-
rást három évig bírta. 1955-ben rehabilitál-
ták. Kéziratos kiadatlan munkái valószínûleg
megsemmisültek.

HÁZIÁLLATOK

← erszényesek és méhlepényesek
XXIX.4.2.2.

← behurcolt fajok inváziója XXVI.3.1.



Az állattenyésztés és növénytermesztés földrajzi lehetõségei jelölték ki
azokat a területeket, ahol sok embercsoport nagy sûrûségben élhetett
együtt. Itt jöttek létre az emberiség korai magaskultúrái, ez szabta meg az
európai civilizáció lehetõségeit is.

5.1.2. Élõsködõk, járványok

Az ember a vadon élõ fajok egy részét kiirtotta, meggyérítette. Néhányuk
azonban gyorsan alkalmazkodott az ember teremtette körülményekhez:
ezekbõl lettek a „kártevõk”. A kártevõk egy része a termesztett növényeket
vagy a belõlük készült termékeket dézsmálja meg: ilyen például a gyapjú-
szövetet pusztító ruhamoly, az élelmiszer-maradványokat, magvakat rág-
csáló házi egér vagy az õszibarackon szívogató levéltetvek. Sok ragadozó
ezeket a kártevõket pusztítja, mint például a levéltetveken élõ katicaboga-
rak vagy a molyokat pusztító cinegék. Végeredményben mind a „kártevõk”,
mind „hasznos barátaink” az ember hatására szaporodtak el.

A kártevõk másik csoportja, a kórokozók magát az emberi testet vá-
lasztják szaporodási helyül.

Vannak olyan kórokozók is, melyeknek közeli rokonai háziállatokon
vagy ház körül élõ állatokon fordulnak elõ. Megalapozott az a feltevés, hogy
ezek az emberre ártalmatlan változatok már széles körben elterjedtek,
amikor egy véletlen mutáció révén kialakult az emberre veszélyes változat.
Ez aztán viharos gyorsasággal terjedhetett: járványok alakultak ki. A pes-
tis a vándorpatkányról, a kanyaró, a tuberkulózis (tbc) és a himlõ valószí-
nûleg a szarvasmarháról került át az emberre. A tömeges járványok általá-
ban gyors lefolyású (akut) megbetegedéseket okoznak: vagy a kórokozó
semmisíti meg a gazdaszervezetet, vagy a gazda immunrendszere a kór-
okozót (ekkor meggyógyul, és védettséget szerez). Ezért miután a járvány
végigsöpört a népességen, sokszor váratlanul megszûnik, és mindaddig
nem is bukkan fel ismét, amíg a védetté vált népesség él. Az is elõfordul,
hogy a tünetek enyhülnek, és a korábban gyorsan pusztító, akut betegség
krónikussá alakul (ilyen például a vérbaj vagy szifilisz).
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Sok kórokozó a vadon élõ állatokban és az emberben is elõfordul. Ezeket általában valamilyen közvetítõ faj viszi át egyik gazdáról a má-
sikra. A váltóláz (malária) kórokozójának több faja például madarakat és emlõsöket is fertõz, de a maláriaszúnyog csípései révén átterjed
az emberre is. A trópusokon elterjedt bilharzia (vérmétely) olyan féreg, mely életének egy szakaszában vízicsigákban fejlõdik, majd az on-
nan kirajzó lárvák a vízbõl ivó ember nyálkahártyáján át hatolnak be a vérébe. Súlyos vérzéses elváltozásokat okozva a vizelettel ürülnek is-
mét, s a ciklus kezdõdik elölrõl. Az ilyen fertõzések nem válhatnak világméretû járványokká, mert a gazdaállatok vagy a közvetítõk csak bi-
zonyos területeken élnek meg. Ehhez hasonló helyi betegségek Afrika és Dél-Ázsia sok népét hosszú ideig megvédték a gyarmatosítástól: az
európaiak legföljebb formálisan vették birtokba a területet mindaddig, amíg a védekezés módjára rá nem jöttek. Az állattenyésztést is befo-
lyásolták a betegségek: Afrika álomkórral fertõzött vidékein például ma is lehetetlen lovat tartani.

← õsi magaskultúrák II.1.

← az ember által fenntartott életközössé-
gek XXVI.2.4.6.

← táplálkozási hálózatok XXVI.2.4.

KÓROKOZÓK

JÁRVÁNYOK

← mutáció XXIII.3.3; XXVII.3.2.

← fertõzõ betegségek XVIII.4.1.4.; XVIII.5.

← immunitás XVIII.4–5.

← szaporodási és védekezési stratégiák
XXVI.3.1.3.

Házi vagy ház körüli állatokról emberre terjedõ betegségek

Emberi betegség Kórokozó
típusa

A legközelebbi rokonságban álló kórokozót
hordozó állat

Pestis baktérium vándorpatkány

Kanyaró vírus szarvasmarha (marhavész)

Tuberkulózis (tüdõvész) baktérium szarvasmarha

Fekete himlõ vírus szarvasmarha (tehénhimlõ)

Influenza vírus disznó és kacsa

Szamárköhögés baktérium disznó, kutya

Creutzfeldt–Jacob-kór prion (fehérje) szarvasmarha („kergemarhakór”)



A járványok a történelmi idõkben népek sorsát formálták és döntötték el.
A kelet–nyugati irányban nyitott Eurázsiában idõrõl idõre hatalmas pusztí-
tásokat okoztak, majd visszavonultak anélkül, hogy teljesen eltûntek volna.
Az európai népesség sok járványon átesett, ezért a kórokozókkal szemben
többé-kevésbé védett lett. Amerika, Ausztrália vagy Polinézia õslakói nem
tartottak nagy testû háziállatokat, ezért nem is kellett szembenézniük ilyen
veszélyekkel, a gyarmatosítók betegségeivel szemben viszont védtelenek vol-
tak. A fekete himlõt például egyetlen spanyol hozta Mexikóba 1520-ban.
A járvány hatására az eredetileg 20 milliós azték indián népesség száma
1,6 millióra zuhant, a spanyolok viszont nem kaptak „cserébe” hasonló fer-
tõzõ kórt. A haditechnikai fölényen kívül ez is hozzájárult ahhoz, hogy a fe-
hérek sikeresen hódíthassák meg gyarmataikat, sõt sok esetben átalakítsák
azok etnikai összetételét is (USA, Argentína, Ausztrália).

Az ember mesterséges keresztezésekkel és kiválogatással új fajokat és
fajtákat hozott létre a növény- és állatvilágban, melyek több génköz-
pontból erednek. A tenyésztett állatok befolyásolták a hadviselést és az
állatokról emberre terjedõ járványok révén az emberi népesség alaku-
lását is.

5.2. Természetrombolás és természetvédelem

5.2.1. A pusztító ember

A történelem elõtti korok embere gyûjtögetõ és halász-vadász életet élt. Szer-
tartásai, rítusai is bizonyítják, hogy tisztelte az elejtett állatot. Az õsi vadászok
azonban – úgy látszik – nem gazdálkodtak a természeti kincsekkel. Ezért a
nomád népek – akarva-akaratlanul – már a történeti korok elõtt kiirtottak
vagy megritkítottak sok nagy testû állatot. Ezt jelzik a mamutcsonttemetõk
vagy a madagaszkári óriásmadár maradványai. Sok példát találunk azonban
a természettel való tartós, többé-kevésbé harmonikus együttélésre is. Így pél-
dául az észak-amerikai indiánok fõ tápláléka a bölényhús volt, ennek ellenére
(éppen ezért) nem õk sodorták a pusztulás szélére ezt a fajt. Az élõlények
többsége alkalmazkodott az új ragadozóhoz, az emberhez.

A pásztorkodás, majd a földmûvelés azt a fölismerést hozta, hogy a család
vagy falu hosszú távú fennmaradását csak az biztosíthatja, ha gondoskodnak
erõforrásainak megújulásáról, a ciklusok normális mûködésérõl. Például
trágyázással kell visszaadni az aratás során a földtõl elvett termõerõt, gondos-
kodni kell az ivóvizet szolgáltató források és a tüzelõanyagot biztosító erdõk
védelmérõl. Ez az életforma néhol évezredeken át mûködött a többé-kevésbé
önellátó és autonóm (saját törvénykezésû) faluközösségek formájában.

Az állam létrejötte általában méretnövekedéssel és fokozódó munka-
megosztással kapcsolódott össze. Ezzel nõtt a hatékonyság, ám a legtöbb
egyén számára átláthatatlanná vált munkája következménye. Így például a
folyam menti kultúrák csatornarendszerei hosszú idõn át magas termésát-
lagokat tettek lehetõvé, ugyanakkor a túlöntözés következtében több he-
lyen szikesedés, sivatagosodás indult meg, ami az adott civilizációk számá-
ra katasztrofális következményekkel járt (Mezopotámia, Thar-sivatag).

Az új életforma lassú, de döntõ változást hozott: a természetes élõhelyek
mind nagyobb részét vonták mûvelés alá. A kiirtott és fölégetett erdõk he-
lyén legelõk, kaszálók vagy szántóföldek keletkeztek, melyeket késõbb
nemesített állat- és növényfajokkal népesítettek be. A kezdetben jelentékte-
len területû lakóhelyek falvakká, néhol óriási városokká duzzadtak, me-
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Summa

TÖRTÉNELEMFORMÁLÓ JÁRVÁNYOK

← himlõ és vakcina (Jenner) XVIII.4.1.

31. ábra. Delphoi romjai, háttérben a
csupasz Parnasszosz hegységgel
A görög-római, majd a velencei államok ha-
jóhadaihoz rengeteg fát irtottak ki, az inten-
zív legeltetés pedig megakadályozta az
újulat megerõsödését. A talajerózió miatt az
eredetileg erdõs táj arculata visszafordítha-
tatlanul megváltozott.



lyeket burkolt felületû utakkal kötöttek össze. A folyók ártereit gátak közé
szorították, a mocsarakat lecsapolták, felszíni bányákat nyitottak. Mind-
ezek együttesen a vadon élõ állat- és növényfajok visszaszorulását okozták:
megcsappant élõhelyük, csökkent táplálékforrásuk, a megmaradt alkal-
mas helyek pedig elszigetelõdtek egymástól. A korábban nagy kiterjedésû
fajok több kis populációra szakadtak, ezek egy része kihalt.

A gyarmati rendszer fokozta a pusztítást. A gyarmatok vagy függõ orszá-
gok lakói kénytelenek voltak föladni korábbi, többé-kevésbé önellátó gazdál-
kodásukat és bekapcsolódni a világméretû árutermelésbe. A gyarmatosító,
majd késõbb a „fogyasztói” országok luxusigényeit csak óriási monokultú-
rákkal lehetett kielégíteni (kávé-, tea-, banán-, fûszer- és drogtermelés). Eze-
ken az ültetvényeken többnyire ma is csak egyetlen fajt, egyetlen típust ter-
mesztenek nagy mennyiségben. A fölégetett erdõk talaján néhány évig jó a
termés, utána a vékony, kimerült talajt lemossa az esõ. Ennek következté-
ben évente hatalmas területek válnak terméketlenné. Az ültetvények védel-
mében alkalmazott vegyszerek (rovar- és gyomirtók) is hozzájárulnak a
pusztításhoz, hiszen a táplálékláncba kerülve a kiszórási helytõl távol is hat-
nak. A megmaradt természetes élõhelyek állat- és növényvilágát a kereske-
delem igényeit kielégítõ illegális gyûjtések gyérítik. A fajpusztítást tovább fo-
kozza a népesség robbanásszerû növekedése a szegény országokban. A ked-
vezõbb higiénés viszonyok, a védõoltások csökkentik ugyan a halandóságot,
a születési ráta viszont sok helyen alig csökken. A hagyományos gazdálko-
dás összeomlása miatt az elszegényedõ népesség egy része a városokba
áramlik, mások új termõhelyeket szakítanak ki a természetbõl, ismét má-
sok a gazdagabb országokba vándorolva próbálnak szerencsét. A szerteága-
zó gazdasági és politikai összefüggések következménye a természet fajgaz-
dagságának katasztrofális mértékû szegényedése.

5.2.2. A természetvédelem kezdetei

A középkor végéig az ember a mûvelt és gondozott tájat tartotta szépnek és
értékesnek. A kertekben és vadasparkokban nevelt növények és állatok em-
beri célokat szolgáltak. A lápokat, erdõket, nádasokat inkább meghódítandó
területnek látták, mint önmagukban szép tájnak. A felvilágosodás után ez a
szemlélet két irányban változott meg. A tudomány és technika segítségével ter-
jedõ árutermelõ gazdaság haszonélvezõi egyre inkább egyszerû nyersanyag-
nak, kimeríthetetlen „természeti erõforrásnak” fogták föl az (élõ)világot. Fõ
szempontjuk a haszon és a kár lett. A felelõsen gondolkodók azonban hama-
rosan fölismerték, hogy a rablógazdálkodás katasztrófákhoz vezet, ezért kor-
látozni kell a nyereséget. Mauritius szigetén például már 1769-ben elrendel-
ték a francia gyarmatosítók, hogy az erdõket a vízfolyások 200 méteres körze-
tében nem szabad kivágni. Hasonló intézkedést hoztak az angol hódítók India
hegyvidéki területein. E döntések célja az árvízveszély elhárítása, tehát végsõ
soron nem az erdõk, hanem az ember védelme volt.

A felvilágosodás öröksége volt Rousseau természetimádata is. Ez teljese-
dett ki a romantikus mûvészetben, Cooper és Jókai regényeiben, Emerson
esszéiben, az amerikai Thoreau vagy az orosz Lev Tolsztoj „természetbe
menekülésében”. E gondolkodók és követõik a természetet önmagában
vett értéknek tekintették, és fokozódó ellenszenvvel figyelték „leigázását”.
A mûvelés helyett a megértés és megõrzés lett a céljuk.

A természeti értékek megõrzését szolgáló elsõ nemzeti parkot az Egye-
sült Államokban 1872-ben hozták létre a Yellowstone folyó völgyében „a
nép gyönyörködtetésére és szórakoztatására”. A példát Kanada, Ausztrá-
lia, majd egyre több más állam követte.
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32. ábra. A tigris alfajainak elterjedési
területe száz évvel ezelõtt (szürke
háttér, A) és jelenleg (sötét területek, B)
1. amuri; 2. kaspi (kihalt); 3. kínai, 4. indiai
= bengáli, 5. indokínai, 6. szumátrai, 7. já-
vai 8. Bali-szigeti (kihalt) alfajok.

Kína

Indiai-
óceán

← monokultúrák XXVI.2.3.2.

← genetikai sodródás XXVII.3.2.4.

← beltenyésztés XXIII.1.2.6.

← trópusi erdõk talaja VIII.5.2.1.

← peszticidek hatása XXIII.3.3.2.

← populációdinamika XXVI.3.1.

→ a környezet terhelése XXX.3.1.

← természet- vagy teremtésvédelem
XXVI.6.1–3.

← a közlegelõk tragédiája XXVI.5.1.

← ökológia és gazdasáftan XXVI.5.2–4.

33. ábra. Franciakert: Villandry
kastélya a Loire völgyében
A franciakertek a XVII. századtól váltak di-
vatossá. A geometriai formába nyírt sövé-
nyek az ésszerûséget istenítõ, a természetet
leigázó ember világlátását tükrözik.



Az 1970-es évektõl a Római Klub jelentéseinek hatására sokak elõtt vi-
lágossá vált, hogy a Föld nem állhat kirabolt és védett területek mozaikjá-
ból, hosszú távon nem tartható fenn, hogy egyik kezünkkel kizsákmányol-
juk a természetet, a másik kezünkkel pedig védjük annak fogyatkozó szige-
teit. Mivel az emberi lét a természetbe ágyazott, a természetvédelem
valójában az ember védelme – elsõsorban saját önzése ellen.

5.2.3. Fajok védelme

A természetvédelem egyik fõ törekvése sokáig egyes, valamilyen szempont-
ból fontosnak vagy értékesnek tartott fajok megóvása volt. Ilyenek például
a gazdasági okból vadászott állatok (bálnák, fókák, elefántok), a trófeáik
miatt becses vadak (szarvasok), a növény- és kisállattartók által kedvelt fa-
jok (orchideák, kaktuszok, papagájok, kaméleonok) vagy a más okból
megritkult és jelentõsnek tartott lények (mammutfenyõk, cédrusok, óriás-
panda, kondorkeselyû).

A fajok hivatalos (állami szabályozású) védelmét szolgálhatja vadásza-
tuk, illetve begyûjtésük korlátozása vagy tilalma, a kereskedelem ellenõr-
zése, az élõhely védelme vagy – ha az leromlott – helyreállítása. Ezt a célt
helyi (önkormányzati), országos és nemzetközi szintû szabályok és szerve-
zetek is szolgálhatják.

A Washingtoni Egyezmény (Convention on International Trade in Endangered Species =
CITES) 1973-ban jött létre, Magyarországon 1986-ban emelkedett törvényerõre. Az egyez-
ményt az a felismerés szülte, hogy sok faj pusztulását a világméretû kereskedelem okozza, pél-
dául a szõrmés állatok bundája vagy a trópusi fák anyaga nyugat-európai országokban talál
gazdára. Ezért a hatékony védelem egyik fõ eszköze a veszélyeztetett fajok kereskedelmének
ellenõrzése, tiltása. Ezen egyezmény nélkül talán már nem élne az agyaráért pusztított afrikai
elefánt. Magyarország határán többször foglaltak le illegális madár- és hüllõszállítmányokat.
A CITES listáján ma már 3700 állat- és 21 000 növényfaj szerepel.

Ha egy faj természetes élõhelyei, életlehetõségei oly mértékben csökkennek, hogy popu-
lációinak mérete elérheti a kihalási küszöböt, csak emberi beavatkozás mentheti meg. Rö-
vid távú megoldás lehet a begyûjtött példányok tenyésztése állatkertekben, illetve termesz-
tése botanikus kertekben. Ezzel egy idõben meg kell kísérelni az élõhely természetes hely-
zetének visszaállítását (rekonstrukcióját) a majdani visszatelepítés reményében. Ezek a
költséges akciók könnyen kudarcot vallhatnak, ha például a faj mesterséges szaporítása a
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RÓMAI KLUB

Szemelvények a természetvédelem hazai történetébõl

Középkor Az Árpád-házi királyok idején erdõ- és vízóvók õrizték az ekkor még jórészt királyi tulajdonú erdõket és vadállományt. A falukö-
zösségek önálló rendelkezésekkel óvták saját legelõiket és vizeik tisztaságát. Vasárnap tilos volt a vadászat.

1872 A törvény a vadászati jogot a föld tulajdonához kötötte, és február elsejétõl augusztus 15-ig általános tilalmat rendelt el. Kivételt
a „káros fajok” (nagyrészt: ragadozók) jelentettek, ezeket a törvény külön fölsorolta.

1879 Hosszú elõkészítés után fogadták el az erdõtörvényt. A törvény megtiltja a tarvágást a „magasabb hegyek kõ-görgetegein, hava-
sok fennsíkjain, meredek hegyoldalakon és lejtõkön, és minden olyan területen, melyek elpusztulása folytán alantasabb fekvõ
területek termõképessége vagy a közlekedés biztonsága veszélyeztetnék”. Ezek a véderdõk nemcsak az ember, hanem az ott élõ
állatfajok fennmaradását is biztosították kb. 300 ezer hektár területen.

1882 Megalakult a Budapest Állatvédõ Egyesület. Fõtitkára, Herman Ottó elsõsorban a hasznos („éneklõ”) madarak törvényi védel-
mét szorgalmazta. Ez került be az új, 1883. évi erdõtörvénybe is. A „kártékony” (ragadozó) madarakat továbbra is vadászhatták,
sõt a törvény „kártékonyságuk mértéke szerinti” lõdíjat is megállapított.

1919 A Párizs környéki béketárgyalásokon Chernel István új szemléletû, nemzetközi madárvédelmi egyezmény tervezetével érkezik.
Abból indul ki, hogy a védelem kérdését nem szabad tisztán gazdasági szempontból megítélni. „A természetben hasznos és ká-
ros madár nincsen, mert ott mindegyik szükséges és nélkülözhetetlen” – írta. Sajnos javaslatait sem itthon, sem külföldön nem
fogadták el.

1933 Az új vadászati tilalmi rendeletben a védelem már több (idõközben megritkult) ragadozó madárra is kiterjedt.
1934–35 Kaán Károly könyvében (Természetvédelem és természeti emlékek) az egész országra kiterjedõ leírást ad védendõ értékeinkrõl.

Az Országgyûlés elfogadja az elsõ természetvédelmi törvényt.
1939 Megindult egyes területek védetté nyilvánítása. Elsõként a debreceni Nagyerdõ, majd többek közt a füzéri Várhegy (1941), a

pomázi Kõhegy és a magyar kikerics termõhelye, a Szársomlyó-hegy lett védett (1944). A folyamat a háború után sem állt meg:
például a bátorligeti láp 1950-ben, a Nagyszénás 1951-ben, a budai Sashegy 1957-ben lett védett. Ma már az ország területének
több mint 20%-a élvez valamilyen szintû védettséget.

34. ábra. Békamentés: aktív
természetvédelem
Az országúton szaporodási helyükre igyek-
võ békák tömegesen esnek áldozatul a for-
galomnak. A békamentõ tábor önkéntesei
terelõgátat helyeznek el, majd a mögötte
összegyûlõ békákat átviszik az úton. Újab-
ban már békaalagutak is épülnek az autó-
pályák alatt.



beltenyésztés miatt nem sikerül, a tenyésztett állatokat nem tudják visszavadítani, vagy a
visszatelepített példányok nem tudják benépesíteni eredeti élõhelyüket. Magyarországi pél-
da a hód visszatelepítése hazai ártéri erdeinkbe.

A hivatalos egyezmények és intézkedések mellett a fajok védelmében
fontos szerephez jutottak az állampolgári akciók, kezdeményezések is.
A Magyar Madártani Egyesület önkéntesei például hosszú ideje gondos-
kodnak a hazánkban fészkelõ sólymok költésének zavartalanságáról. Ál-
lampolgári kezdeményezés hiúsította meg a lokátortelepítést a kiemelten
védett bánáti bazsarózsa termõhelyére vagy a mészkõbánya további ter-
jeszkedését a Szársomlyó-hegy területén.

Hatékony lehet a figyelemfelkeltés, szemléletformálás is. Néhány szerve-
zet látványos akciókkal hívja fel a figyelmet olyan problémákra, melyeknek
állami vagy nemzetközi kezelésével nem elégedett (például a bálnavadá-
szat, a vízszennyezések vagy a génkezelt élelmiszerek kérdése).

5.2.4. Területek védelme

A fajok védelme elképzelhetetlen élõhelyük védelme nélkül. Ez a felisme-
rés szülte a területvédelem gondolatát. Ez a fogalom sokféle, különbözõ
rendeltetésû területre vonatkozhat. Idetartoznak a többnyire nagy kiterje-
désû nemzeti parkok és a kisebb tájvédelmi körzetek, melyekben hagyo-
mányos gazdálkodás folyhat, a vadállomány fenntartását és bemutatását
szolgáló vadasparkok és az országos vagy helyi (önkormányzati) védettsé-
gû természetvédelmi területek.

35. ábra. Ismertetõ tábla a Pico Areiro természetvédelmi terület szélén, Madeira
szigetén
Ezen a lélegzetállítóan szép, sziklás vidéken élt egy bennszülött madárfaj, a Pterodroma
madeira. 1969-ig kihaltnak hitték, ekkor fedezték fel, hogy hét pár még költ a meredek
hegyoldalakon. 1986-tól tervszerû program indult a behurcolt patkányok és az elvadult
macskák visszaszorítására, melyek a faj fõ pusztítói voltak. 2001-ben 30-40 pár fészkelt a
területen, 2004-ben a 60-80 pár már új fészkelõhelyeket is benépesített. A nemzeti park
igazgatósága gondoskodik a park értékeinek megismerhetõségérõl, anélkül, hogy a látoga-
tók megzavarnák az itt élõ állatokat.

1994-re a Földön 8 millió km2 terület lett védett, ami a szárazföldek 6%-a. (Ezek közül a
legnagyobb kiterjedésû Grönland jégtakarója.) Magyarország területének 2001-ben több
mint 20%-a állt természetvédelmi oltalom alatt (a Natura 2000 hálózathoz tartozó terüle-
tekkel együtt). A nemzetközi megállapodások közül a „Világörökségnek” és a Ramsari
Egyezménynek is résztvevõi vagyunk.

Ramsari Egyezmény (1971) a vizes élõhelyek – tavak, folyók, lápok – védelmérõl. Külö-
nösen a vízimadarak fennmaradása szempontjából fontos. Magyarország 1979-ben csatla-
kozott, 19 hazai élõhely védelmét vállalta.

A „Világörökség” (Párizs, 1972, Magyarországon 1985-tõl) pontos neve: Egyezmény a
világ kulturális és természeti örökségének védelmérõl. Mint a név is jelzi, az egész emberi-
ség szempontjából értéknek tartott épített vagy természeti kincsek védelmérõl gondosko-
dik. A programot felügyelõ alap (World Heritage Fund, WHF) Magyarországon például a bu-
dai Várnegyedet, Hollókõ faluközpontját, a pannonhalmi apátságot, a Hortobágyot és az
Aggteleki-karszt barlangjait vette föl a nemzetközi listára.

A védelem sokszor az emberi beavatkozás csökkentését vagy teljes kizárását jelenti. Ez
fontos például egy olyan madárfaj költõhelyén, amelyik nem tûri a zavarást. Máskor éppen
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a megfelelõ mûvelés – például a legeltetés vagy a rendszeres kaszálás – az, ami fenntartja az élõhely arculatát, társulásait s benne a védett
fajokat is.

A védett területek kijelölésekor sokszor a mûvelésre amúgy is alkalmatlan tájakra esett a választás. Ez gazdaságos, de természetvédelmi
szempontból nem hatékony megoldás. A területválasztásban ma figyelembe veszik a terület fajgazdagságát (beleértve a faj fölötti rendszer-
tani kategóriák sokféleségét), a bennszülött fajok (endemizmusok) és veszélyeztetett fajok elõfordulását és az életközösség-típusok sokféle-
ségét is. Szomorú tapasztalat volt, hogy sok faj areájának földarabolódása az elszigetelt populációk egyenkénti pusztulásával jár, míg az
eredeti populáció nagy eséllyel fönnmaradhatott volna. Ezért fontos a védett terület alakja, a részterületek helyzete és a kezelés szervezeti
kerete is. Néhány szempontot a 36. ábra mutat be.



5.2.5. A sokféleség védelme

Míg a XX. század elsõ felében fõként az egyes fajok vagy területek megtartá-
sa, megõrzése állt a természetvédõk érdeklõdésének középpontjában, az
1970-es évektõl a szemléletmód kezdett megváltozni. Az új irányzat gondo-
lati hátterét Darwin meglátása adta. Az evolúcióbiológusok tényként fogad-
ják el, hogy a fajok idõnként kihalnak, mások pedig létrejönnek. Ennek fel-
tétele azonban az életközösségek biológiai sokfélesége (diverzitása), hiszen
a természet csak a meglevõ sokféleségbõl tud válogatni, ez a társulások al-
kalmazkodóképességének forrása. A természetvédelemnek tehát nem el-
sõsorban egy-egy fajjal kell foglalkoznia (bár ez is fontos lehet), hanem fõ-
ként az életközösségek egészségének, természetességének megõrzésé-
vel, melynek egyik fontos jelzõje biológiai sokféleségük. Különös élességgel
vetik föl e kérdést az olyan sebesen terjeszkedõ „nulla diverzitású” rend-
szerek, mint a nagyüzemi hizlaldák vagy klónozott ültetvények.

Gazdasági szempontból a biológiai sokféleség egyik értéke a belõle nyer-
hetõ sokféle közvetlen haszon (például tûzifa, hal, hús, gyógynövények).
A sokféleség mint lehetõség is érték: egy fajgazdag esõerdõben például a jö-
võben találhatnak olyan növényeket, melyekbõl egy betegség megelõzésé-
hez alkalmas anyagot nyernek. Fontosabb ennél a társulás egészének mû-
ködésébõl eredõ „közvetett haszon”, amit fõként akkor érzékelhetünk, ha
ez a környezetszennyezés miatt kiesik, és kisebb-nagyobb katasztrófákat
okoz. Ilyen közvetett haszon a magashegyi és folyóparti erdõk szerepe az
árvízvédelemben, a talajban élõ társulások hatása a talaj termõképességé-
re, a sokféle rovar hatása a beporzás hatékonyságára vagy a nádasok víz-
tisztító szerepe. Túllépve a közvetlen vagy közvetett gazdasági hasznon, be-
látható, hogy a sokféleség – az egészséghez hasonlóan – önmagában véve is
érték. E gondolat hátterét a Gaia-elmélet adja: eszerint az egyed fölötti
szintek szervezettsége voltaképpen Gaia „szervezete”, ezt az egészséges
rendet írhatjuk le (többek közt) a diverzitás fogalmával, s ennek sérülését
jelzi a sokféleség csökkenése.
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36. ábra. A védett területek tervezésének szabályai (Standovár és Primack
könyve nyomán)
A) Egyetlen egységes terület elõnyösebb, mint több, azonos összterületû kis rész.
B) Több terület esetén az ökológiai folyosó (például egy folyó, „f”) megõrizheti az összeköt-

tetést.
C) Az emberi zavarástól szigorúan védett magterületet (m) elõnyös olyan csillapító vagy

pufferzónával (p) körbevenni, amely csökkenti a szegélyek felõl érkezõ káros hatásokat.
A pufferzónában hagyományos gazdálkodás, kutatás és természetjárás is folyhat. Ezt veheti
körül a települések olyan köre, ahol a fenntartható fejlõdés elve alapján gazdálkodnak.

D) A szervezetileg is egységes kezelés (régiók, nemzeti parkok) védelme hatékonyabb lehet,
mint az egyenként külön kezelt területeké.

egységes megõrzött összeköttetés
pufferzóna

és magterület együtt kezelt területek

Jobb

Rosszabb

egyenként kezelt területekazonos védettégizolált, távoliszéttagolt

f p
m

A B C D

A DIVERZITÁS FENNTARTÁSÁNAK
FONTOSSÁGA

← evolúció (Darwin) XXVII.2.

← az egészség mint feladat III.3.; XVIII.5

→ XXX.3.5.

← klónozás XXIII.4.2.; XXIV.2.

→ erdõgazdálkodás XXIX.5.3.3.

← puhafaligetek XXVI.2.4.3.

← nádasok XXVI.2.4.4.

← Gaia-elmélet XXVI.4.3.



A biológiai sokféleségrõl szóló riói egyezmény a modern természetvé-
delem fõ törekvéseit foglalja össze.
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A biológiai sokféleségrõl szóló egyezmény (Rio de Janeiro, 1992) fõ célja, hogy hozzájáruljon a biológiai sokféleség (diverzitás) megõrzé-
séhez és az abból nyerhetõ haszon igazságosabb megosztásához. Az aláírók kötelezettséget vállaltak arra, hogy nem okoznak határon túl-
nyúló szennyezéseket, a természetvédelem szempontjait beépítik saját nemzeti fejlesztési terveikbe, folyamatosan figyelik saját természeti
értékeik állapotát, és azonnal értesítik az érdekelt országokat, ha azok értékeit bármely veszély fenyegeti.

A résztvevõk környezeti hatásvizsgálatokat végeztetnek minden olyan beruházás esetén, mely országaikban fenyegetheti a biológiai
sokféleséget. Együttmûködnek a nemzetközi kutatási programokkal, és kölcsönös megegyezések útján lehetõvé teszik saját genetikai
forrásaikhoz (például a nemesítéshez szükséges vadon termõ fajokhoz) való hozzáférést, biztosítva az abból származó haszon igazságos
megosztását, a megõrzéshez fontos technológiák átadását is.

A 2010. évet az ENSZ a Biodiverzitás Nemzetközi Évének nyilvánította.

Az ember mint természetpusztító Az ember mint védõ és jóvátevõ

Vadászat, gyûjtögetés fõként a történelmi
idõkben
(a közvetlen megélhetés céljából)

A faj védelme (vadászatának tiltása vagy
korlátozása)

Vadászat, kitermelés fõként profitszerzés
céljából

Legális és illegális állat- és növénykereske-
delem (pl. a mai szõrmekereskedelem, hob-
bi- és kísérleti állatok begyûjtése)

Védelem anyagi érdekeltség miatt
(pl. a védett ragadozó által okozott kár meg-
térítése)
A kereskedelem szabályozása (pl. díszállato-
ké). Védett fajok kereskedelmét tiltó nemzet-
közi egyezmények (washingtoni szerzõdés)

Az élõhelyek tönkretétele és területük
csökkentése (erdõirtás, a mezõgazdaság
és az ipar területigénye), szétszabdalása.
Fajok behurcolása (ismeretlen versenytár-
sak, ragadozók, élõsködõk)

A termõhely védelme. Tájékoztatás-felvilá-
gosítás (pl. akciók, könyvek útján). Helyi
kezdeményezések, állampolgári „engedet-
lenségi” mozgalmak

Táplálékforrás vagy szimbionta partner
megszûnése, kipusztítása

Szaporítás mesterséges környezetben (állat-
kertek, botanikus kertek), majd visszatele-
pítés

Mérgezések: lég-, víz- és talajszennyezés
(pl. DDT)

A környezetszennyezés csökkentése.
Élõhely-rekonstrukció (az eredeti élõhely
jellemzõinek visszaállítása)

Summa

Kérdések, problémák

1. Az „egyenesen Afrikából” modellt többek közt mitokondriális törzsfa segítségével támasztották alá. Miért alkal-
masabb a mitokondrium DNS-e erre a célra, mint a sejtmag kromoszómáiban található?

2. Élõsködõknek vagy kompetitoroknak tekintsük-e a környezetünkben élõ „kártevõket”? Lehet, hogy néha
szimbionták is? Milyen esetben nehéz a határvonal meghúzása?

3. Mi lehet az oka, hogy a nagy járványok lezajlása után néhány nemzedékkel ismét védtelenné válhat egy-egy em-
beri populáció ugyanazon betegséggel szemben? Miért védtelenebbek ebbõl a szempontból az elszigetelt népes-
ségek, pl. Grönland lakói?

RIÓI EGYEZMÉNY



5.3. A Kárpát-medence történeti ökológiája

5.3.1 Megjelenik az ember

A Kárpát-medence történetében az emberi hatások közül döntõ volt az er-
dõk visszaszorítása, a vízrendezések, a legeltetés, a mezõgazdaság és a bá-
nyászat tájformáló hatása.

5.3.2. Víz és ember

A Kárpát-medence mélyebben fekvõ területeinek élõvilága a víz járásához alkal-
mazkodott: a folyók hatalmas árterei és a tavakhoz kapcsolódó mocsarak, lá-
pok miatt joggal nevezték az Alföldet „vadvízországnak”. Õseink tudták, hogyan
élhetnek együtt az áradó, majd visszahúzódó folyókkal. A falvak, városok,
szántóföldek és utak az árvizek által megkímélt magasabb térszíneken feküd-
tek. A folyók környékén fokos gazdálkodást folytattak: a mély fekvésû területe-
ket természetes vagy mesterséges eredetû fokokkal (csatornákkal) kapcsolták
a folyóhoz. Áradás idején a fokokon át alulról (a folyásirány szerint lentrõl) en-
gedték feltöltõdni a csatornarendszert, ami kitûnõ halivadék-nevelõ tavakat
táplált, és Európában példátlan halgazdagságot eredményezett. A csatorna-
rendszer egyúttal megkímélte az árvíz pusztító hatásától a falvakat is. A nyáron
apadó folyóba a fokokon át lassan engedték vissza a vizet, a felszabaduló terü-
leteken legeltettek, kaszáltak. A szétterülõ folyami hordalék biztosította a talaj
termékenységét. A fokos gazdálkodást hajómalmok sora egészítette ki. A víz
energiájával nemcsak a gabonát õrölték, hanem fûrészeltek, kovácsoltak is.

A fokos gazdálkodás megszûnéséhez több ok vezetett. A török uralom alatt
a fokok gondozását elhanyagolták, helyükön többnyire pangó vizes mocsarak
alakultak ki. Az erdõirtások miatt csökkenõ párologtató felület is hozzájárult
a talajvízszint emelkedéséhez. A pangó víz a sûrûn lakott területeken fokozta
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37. ábra. 450 m tengerszint feletti magas-
ságban fekvõ német tõzeglápból nyert
pollendiagram, mely az elmúlt 5000 év
változásait tükrözi
A történelem elõtti idõk fontos tanújelei a pol-
lenmaradványok. A virágporszemek felszíne
és alakja jellemzõ: jó mikroszkóp segítségével
megadható, hogy melyik fajtól vagy nemzet-
ségtõl származnak. Ezért ha találnak egy is-
mert korú mintát, amely megõrizte a pollen-
szemeket (például tavi üledékben vagy tõzeg-
lápokban), akkor azok eloszlásából – a
pollendiagramból – következtetni lehet az egy-
kori flóra összetételére. Szerencsés esetben e
pollendiagramok idõbeli sorba rendezhetõk.
Például egy sok ezer éves tõzeglápban minél
mélyebbre fúrunk, annál régebbi korok virág-
porszemeire bukkanunk. Ha ismerjük az
adott növények környezeti igényeit, az idõbeli
sor elénk tárja az éghajlat változását és az em-
beri tevékenység nyomait is. A fák virágporá-
nak fogyatkozása jelezheti az erdõirtásokat, a
gabonafélék pollenje a szántóföldek terjedé-
sét, a fûféléké a legeltetéses gazdálkodást.
A bemutatott grafikonon a bükk és a lucfe-
nyõ terjedése a klíma hûvösebbre fordulá-
sát jelzi. Az útifû taposott helyek gyomnövé-
nye, a lakott települések és az állattenyész-
tés terjedését mutatja.
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FOKOS GAZDÁLKODÁS

← folyók vízjárása VIII.4.3.; XXVI.2.4.

← középkori gazdálkodás V.1.4.

→ energiakrízis XXX.3.3.



a betegségek veszélyét (a vízrendezések megkezdése elõtt például a Bodrog-
köz lakóinak 40%-a maláriában szenvedett, a lecsapolások után e betegség
gyakorlatilag megszûnt). A XV. századtól a bányászat és üveggyártás fokozódó
igényei miatt hatalmas hegyvidéki erdõterületeket irtottak ki: ez az Alföldön
korábban ismeretlen méretû árvizekhez vezetett. A védekezésül épített gátak
a fokok lezárásával, a „mentett” (gáton túli) területek kiszárításával jártak. Ez
megkönnyítette a szárazföldi közlekedést és közigazgatást. A háborúk alatt a
bánáti és bácskai zabot szállították a hadsereg lovainak, amit legegyszerûb-
ben gátakról vontatott hajókkal lehetett megoldani. Ez is a fokok lezárásához
és a hajómalmok megszûnéséhez vezetett.

A folyószabályozási munkálatok Széchenyi István vezetésével Vásárhelyi
Pál tervei szerint indultak meg. Vásárhelyi a Tisza szabályozása során a víz
minél gyorsabb levezetését a kanyarok levágásával és legfeljebb 1000 mé-
ter széles ártér létrehozásával kívánta megoldani. Korai halála után az
1847-tõl kezdõdõ munkálatokat az olasz Pietro Paleocapa tervei szerint
folytatták. A nagyszabású munkálatok 1878-ra átformálták az Alföld ter-
mészeti képét. Hatalmas új termõterületek jöttek létre, ezek egy része
azonban hamarosan elszikesedett. Az árvizek gyorsabban levonultak
ugyan, de ha átszakadt a gát, a magasabb vízszint miatt romboló hatásuk
nõtt. A folyók halgazdagsága csökkent, a hatalmas ártéri erdõk töredékük-
re zsugorodtak. Az Alföld talajvízszintje közel hat méterrel süllyedt.

A XXI. században a vízgazdálkodás elõtt új feladatok állnak. Az Alföld
egyes területei süllyednek (1-6 mm/év). A Kárpátok erdõinek kivágása min-
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38. ábra. Hajómalom a Szamoson
A hajóhoz rögzített (alulcsapós) vízimalmok a
XIII. századtól kezdve terjedtek el. Ekkor Ma-
gyarország területén legalább 200 000 vízike-
rék dolgozott. Az utolsó hajómalom 1962-ben
szûnt meg, ma néhányat már helyreállítottak.
A vízimalmok visszaszorulása energiaválságot
okozott. A XVIII. századtól a gõzgépek mellett
szélkerekekkel kísérleteztek (1848-ban 50 szél-
malom mûködött az Alföldön).

39. ábra. Herman Ottó (1835–1914)
Polihisztor: a magyar pásztor- és halászélet, madárvilág és pókfauna nagy ismerõje, néprajz-
kutató, politikus. Nevéhez fûzõdik az Ornitológiai (Madártani) Központ megszervezése, a
magyar természetvédelem kezdete.

← a malária oka XIX.3.2.

← árvízvédelem VIII.4.

→ az energiaválság következményei
XXIX.5.3.3.

oldalág fõmeder szükségtározó

41. ábra. A Vásárhelyi-terv céljainak sematikus ábrázolása
Az alsó szaggatott vonal az áradások szokásos szintjét, a felsõ szaggatott vonal a nagy ára-
dások szintjét mutatja. Fekete kiemelés jelzi a megerõsítendõ és építendõ gátakat, a néhol
szükséges medermélyítést. Nyíl mutatja a szükségtelen, lebontható nyári gátakat.

40. ábra. Vásárhelyi Pálnak
(1795–1846), a hazai vízimérnöki
tudomány kiemelkedõ alakjának
szobra Szarvason
1819-tõl a Helytartótanács megbízásából meg-
kezdte a Tisza és a Körösök, majd a Duna víz-
rajzi térképezését. Munkájával és írásaival fel-
hívta magára Széchenyi István figyelmét, akit a
nádor királyi biztosi minõségben 1833 nyarán
bízott meg az Al-Duna-szabályozás végrehajtá-
sával. A feladat elvégzése érdekében Széchenyi
magával vitte Vásárhelyit angliai tanulmányút-
jára. 1840-ben az Akadémia rendes tagjává
választotta. 1843-ban készítette el a Duna és
mellékfolyói tengerszint feletti magasságának
meghatározását egységesen az Adria szintjére
vonatkoztatva. Az 1840-es évtized elején dúló
tiszai árvizek után a nádor meghagyta Vásár-
helyinek, hogy készítse el az árvizekkel legin-
kább sújtott Felsõ-Tisza vidékének vízszabá-
lyozási terveit. A Tisza-szabályozási terv a kor-
társak között heves vitákat váltott ki, s az
egyik ilyen vita alkalmával, amely Pesten, a
Tiszavölgyi Társulat választmánya elõtt zaj-
lott, Vásárhelyi rosszul lett, és még aznap éjjel,
1846. április 8-án elhunyt.



den eddiginél magasabb árvizeket okoz, amit csak tetéz az agresszív bá-
nyászati technológiák miatt fellépõ vízszennyezés veszélye (tiszai ciánka-
tasztrófa, 2000). A mélyebb területek védelme már nem oldható meg a gá-
tak vég nélküli magasításával. A Vásárhelyi-terv szerint a mély fekvésû
területeken szükségtározókat létesítenek, melyeket magas víz esetén el-
áraszthatnak. A víz tárolása segítséget jelent az aszályos idõszakban is.
Ahol szükséges, szélesebb és szabadabb lefolyást engednek a folyónak.
A tervet sokan félmegoldásnak tartják, és a fokos gazdálkodás felújítását
szorgalmazzák a kor új eszközeivel. Mivel a Kárpát-medence vízrajzilag
egységes, a hatékony szabályozás feltétele nemzetközi egyezmények elfoga-
dása és betartása is.

5.3.3. Erdõk régen és ma

Fás társulások a bükk-kor kezdetén hazánk területének nagyjából 85%-át
borították volna a táj adottságai szerint. A honfoglalás idején az erdõsült-
ség 60% lehetett, ezek egy része ritkás erdõssztyepp volt. Az erdõket a kö-
zépkorban vadászatra, legeltetésre, cserzõanyag gyûjtésére használták.
A legfõbb energiaforrás a vizek mellett az erdõ fája volt. A makkoltató ser-
téstartás miatt a ritkás erdõket félvad kondák járták. Az erdõt „élték”, azaz
felhasználták azt, amit nyújtott.

A belterjes állattartás (istállók, új fajták) elterjedése és az iparosodás nö-
vekvõ faigénye miatt az erdõk területe csökkent, gazdasági funkciója meg-
változott. A fõ cél a fa kitermelése lett. A XVIII. században duplájára növek-
võ népesség, a hajómalmok kiesése miatti energiahiány megnövelte az
igényt a gõzgépek iránt. (Európa második gõzgépét 1722-ben helyezték
üzembe Selmecbányán.) Mivel a rossz úthálózat miatt a szén csak néhány
városba jutott el, a gõzgépeket is fával fûtötték. A folyószabályozások meg-
pecsételték a legtöbb ligeterdõ sorsát is. A jobbágyfelszabadítás után sok
földmûves család erdõ formájában kapta meg igényelt legelõterületét, ezek
aztán hamarosan valóban legelõvé is váltak.

Az erdõterület százalékos aránya a honfoglalástól 1990-ig

895* 1800* 1925 1938 1950 1960 1970 1980 1990

% kb. 60 30 11,8 11,9 12,5 14 15,8 17,3 18,2

(A *-gal jelzett adatok a történeti Magyarország területére vonatkoznak)

Az erdõterület rohamos csökkenése szükségessé tette a tervszerû telepí-
téseket. Ezek a XVIII. század közepén a Bánságban kezdõdtek meg, fõleg a
mozgó homok megkötése céljából, majd a XIX. században a kopárrá vált
bányavidékek újraerdõsítésével folytatódtak. Trianon után Kaán Károly
(1867–1940) magyar erdész javaslatára indult meg az Alföld fásítása. Ma
Magyarország területén az erdõk nagy része mesterségesen telepített faül-
tetvény. Természetvédelmi szempontból fontos a természetközeli állapot-
ban megmaradt állományok védelme és kiterjesztése. Ezekben az erdõk-
ben nem folyik sem telepítés, sem fakitermelés: megmaradnak az idõs,
korhadó fák, melyek sok fajnak nyújtanak otthont és táplálékot. Emberi
hatástól mentes õserdõ ma már Magyarországon nem létezhet, hiszen a
nagyemlõsöket fogyasztó ragadozókat kiirtották, az állatállomány létszá-
mát a vadászat szabályozza.

Azokon a helyeken, ahol erdõgazdálkodás folyik, lényeges szempont a
fakitermelés módja. A szálaló gazdálkodás során egy-egy vágásra érett
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← erdõssztyepp VIII.5.3.2.

KÖZÉPKORI ERDÕGAZDÁLKODÁS

← gõzgépek VI.9.; XX.1.2–3.

← ligeterdõk XXVI.2.4.3.

MAI FELADATOK

ERDÕTELEPÍTÉSEK

← faültetvények XXVI.2.4.3.

← táplálkozási hálózatok XXVI.4.1.3.

FAKITERMELÉS



fát vagy facsoportot emelnek ki a többi közül. Ez a módszer kevéssé káro-
sítja az aljnövényzetet és a talajt, folyamatosan fenntartja az erdõ életkö-
zösségét. A tarvágás egy terület teljes faállományának kivágását jelenti
(„véghasználat”). Ez a gazdasági szempontból hatékony megoldás fõleg az
erõgépek megjelenése után terjedt el a XX. században, hiszen így azonos
életkorú, egészséges fák tömegét lehet gyorsan kitermelni. A túlságosan
nagy területû tarvágások azonban komoly károkat okoznak: lejtõs terüle-
ten megindul a talajpusztulás, fokozódik az árvízveszély, súlyosan károso-
dik a növény- és állatvilág, sõt a környezõ területek mikroklímája is meg-
változhat.

Természetvédelmi szempontból lényeges kérdés az erdõk felújításának
módja is. Legelõnyösebb a helyben termett magból származó természetes
újulat, mert ez megõrzi az eredeti genetikai sokféleséget. Hátránya, hogy
sokszor nincs elegendõ mag, például azért, mert a túlzottan nagy vadállo-
mány elfogyasztotta. A sarjerdõkben a kivágott fák tövébõl vagy gyökeré-
bõl törnek fel a sarjak, melyek genetikailag azonosak az anyanövénnyel.
Mesterséges felújítás során más helyrõl származó, gyakran vegetatív úton
szaporított facsemetéket telepítenek. Ilyenkor néha az egész faültetvény
egyetlen nemesített klónt képvisel, mely erdõnek már aligha nevezhetõ.
Ilyenek például a cellulóztermelés céljából telepített „papírnyárasok”.

Természetes erdõtípusok és mai maradványainak megoszlása
(a mai Magyarország területén)

Erdõ Természetes
vegetáció %

Mai %

Bükkösök 4 1,2

Gyertyános tölgyesek 10,5 2,4

Cseres tölgyesek 19,5 2,5

Meleg- és mészkedvelõ tölgyesek 3 0,8

Mészkerülõ erdõk 1 0,2

Fenyvesek 1,5 0,4

Erdõsszytyepp-tölgyes 23 0,4

Ligeterdõ 19 0,8

Láperdõk 4 0,2

A XVIII. századtól a mennyiségi pusztításon túl minõségi romlás is bekö-
vetkezett. Idegen tájak fajainak térhódítása miatt a ma faállománnyal borí-
tott területeknek csak 54%-án találunk õshonos fafajokat. A faültetvények
fajgazdagsága messze a hazai társulásoké alatt marad, gyakoriak bennük
az inváziószerûen terjedõ gyomok.

Az erdõgazdálkodással szorosan összefügg a vadgazdálkodás. Az erdõ-
ben eredetileg annyi vad élt, amennyit a terület el tudott tartani. A vadászat
megritkította a nagyragadozókat, az értékes trófeát adó patásokat viszont
védelmezik, télen etetik, így a vadállomány néhol „túltartott”, ami már ká-
rokat okoz. A természetszerû vadgazdálkodás olyan vadlétszámot tart
fenn, amennyit az adott helyen a természetes erdõ is el tudna tartani.
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← erózió VIII.4.

← árvizek okai VIII.4.4.

ERDÕFELÚJÍTÁS

← vegetatív szaporítás XXIV.2.2.

← „papírnyárasok” XXVI.2.4.3.

VADGAZDÁLKODÁS

← eltartóképesség XXVI.3.1.2.



A Kárpát-medence népeinek történetét megszabó emberi hatások közül
döntõ volt az erdõk visszaszorítása, a vízrendezések, a legeltetés a me-
zõgazdaság és a bányászat.

A vizes területeken a fokos gazdálkodást a XVIII. századtól a vízmér-
nöki beavatkozással szabályozott folyók adta lehetõségek szabták meg.

A bányászat elsõsorban az erdõirtásokkal és a felszín alatti vizek
szintjének csökkentésével befolyásolta a természeti környezet képét.

Az erdõ- és vadgazdálkodás a természetközeli erdõk arányának csök-
kenését, idegen eredetû fák elterjedését eredményezte. A mai célok
– összhangban a természetvédelem elveivel – részben a természeteshez
közelibb állapot visszaállítását és fenntartását szolgálják.
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Summa

1. A pollendiagramokból elsõsorban a szél porozta növények elterjedésére következtethetünk. Miért? A pollen
százalékos megoszlása egy pollendiagramban nem feltétlenül jelenti az illetõ növényfajok számbeli megoszlá-
sát is. Miért? Hogyan lehetne figyelembe venni ezt a szempontot is?

2. A 40. ábra pollendiagramja alapján mikor indult meg és mikor vált tömegessé a gabonatermesztés az adott vi-
déken?

3. Európa történelmében szerepet játszott egy lehûlés, mely a XVII. században érte el a csúcspontját („kis jégkor-
szak”). Látható-e ennek nyoma az 37. ábra pollendiagramján?

4. A hazai táj képét alapvetõen befolyásolja a talajvízszint magassága. Ez a XVIII. században emelkedett, a
XIX–XX. században pedig jelentõsen csökkent. Milyen emberi hatások játszottak közre a változásokban?

5. Miért okozták az erdõterületek csökkenését a vízrendezési munkálatok, a háborúk, a közigazgatás igényei, a
népesség növekedése, a politikai változások? Hogyan függenek össze ezek a tényezõk?

6. A Vásárhelyi-terv nevében a nagy magyar vízmérnököt idézi föl. Mi az, amiben e terv megegyezik Vásárhelyi el-
gondolásával? Miben áll szemben vele? Tekinthetõ-e a Vásárhelyi-terv a fokos gazdálkodás újjáélesztésének?

7. Milyen nehézségeket okozna ma a fokos gazdálkodás elterjesztése? Miért igényelne nemzetközi együttmûködést?
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Mandelbrot-fraktál (részlet)

A számítógép egyszerû formulák végtelen ismétlésével kimeríthetetlenül változatos alakzatokat hozhat létre.
E formák szépségét a hátterükben álló újszerû, mégis ismerõs világlátás adja. Századunk nagy kihívása,
hogy megtaláljuk-e az összhangot az általunk létrehozott virtuális világok sokasága és létezésünk valóságos
alapja közt.

LUCIFER

Nagyon vénûl az ember, hogyha már
Lombikhoz tér, midõn organizál. –
De hogyha sikerülne is müved,
Mi szörny lesz az, mi szótlan gondolat,
Szerelmi érzés, melynek tárgya nincs,
Lény, mellyet a természet eltagad,
Melyhez nincs ellentét, nincsen rokon,
Ha nem korlátozandja az egyén.
S honnan veendi ennek jellegét,
Elzárva külhatástól, szenvedéstõl,
Egy szûk üvegben kelve öntudatra?

TUDÓS

Nézd, nézd, hogyan forr, nézd, miként ragyog,
Itt-ott tünékeny alakok mozognak,
Ezen meleg, e jól elzárt üvegben,
A vegyrokonság és ellenhatás
Mind összevág, és kényszerülve lesz
Engedni az anyag kivánatomnak.
….

LUCIFER

A természet fûtõje vagy tehát csak,
A többit õ magában végezi. –

TUDÓS

De én szabom korlátit az üveggel,
S kivonszolom a rejtélyes homályból.

LUCIFER

Nem látok eddig még életjelet.

TUDÓS

El nem maradhat. Én, ki úgy kilestem
Az organizmus minden titkait,
Ki százszor boncolám az életet –

ÁDÁM

Hullát fogál fel csak mindannyiszor.
A tudomány sántán követi csak
A meglevõ ifjú tapasztalást,
S miként bérenc költõje a királynak,
Kész kommentálni a nagy tetteket,
De megjósolni hívatása nincs. –

TUDÓS
Mit gúnyolódtok, nem látjátok-é,
Egy szikra kell csak, és életre jõ? –

ÁDÁM

De azt a szikrát, azt honnan veszed?

Madách: Az ember tragédiája. Tizenkettedik szín



1. Jósolható-e a jövõ?

1.1. Laplace vak démona

A filozófia és a természettudományok közös meggyõzõdését fejezi ki
Démokritosz mondása: „Semmibõl nem lesz valami.” Más szóval a létezõk
létének oka van. A determinizmus filozófiai irányzata abból indul ki, hogy
az okok és okozatok láncolata szükségképpen teljes és szakadásmentes
(másként létezhetne valami, aminek nem volt oka). Ennek alapján képesek
a (természet)tudományok jövõbeli események elõrejelzésére, ez sikereik fõ
forrása és a megbízható tudás fõ ismérve. A múltból azonban csak egy
olyan föltételezett lény számára következik egyértelmûen a jövõ, aki az
okok mindegyikével tisztában van. Ezt az elképzelést fejezte ki Laplace hí-
ressé vált „démona”, akinek minden információ rendelkezésére áll a jelen-
rõl, ezért élesen látja a múlt valamennyi pillanatát, és tévedhetetlenül kö-
vetkeztet a jövõ összes eseményére. „Egy ilyen értelem – írta – egyazon kép-
letbe foglalhatná össze a világegyetem legnagyobb testeinek és legkönnyebb
atomjainak a mozgását; számára semmi nem lenne meghatározatlan és
szemei elõtt ott lenne a jövõ éppúgy, mint a múlt.” (Laplace: Filozófiai esszé
a valószínûségrõl, 1814.)

A huszadik századra több okból is megingott Laplace képzeletbeli démo-
nának tekintélye. Az egyik ok a „démon” vaksága a szervezõdési szintek-
kel szemben. Ha ez az elképzelt lény ismerné is az összes atom helyzetét és
mozgását, ettõl még nem értené, hogy azok milyen funkciót töltenek be a
magasabb szervezõdési szintek részeként. Nem látná a fától az erdõt, az
atomoktól az élõ sejtet, az egyes emberektõl a közösséget. Ha kiszámíthat-
na is mindent, nem értene semmit.

Föltéve, hogy Laplace démonának nem célja a „miért” megfejtése, talán
választ adhatna pusztán a „hogyan”-ra. Ha az általa vizsgált rendszer na-
gyon sok elembõl áll, akkor – bár az egyes elemek mozgását külön-külön
vélhetjük determinisztikusnak – a rendszer egészét mégiscsak az eloszlási
valószínûségek segítségével tudjuk leírni. Így gondolkodott Boltzmann, aki
a molekuláris káosz fogalmát bevezette, de eloszlási valószínûségekkel
számolt Mendel, aki a gének alléljainak megoszlását vizsgálta, vagy a dar-
wini szemléletet megújító populációgenetikusok is. A részecskefizika kop-
penhágai iskolája (Bohr, Schrödinger) aztán véglegesen szakított azzal az
elképzeléssel, hogy az „elemi egységek” helyzete és mozgása – akárcsak elv-
ben is – pontosan megismerhetõ lenne. Laplace démona – legyen bármily
nagy tudású – egyetlen pillanatban sem juthat tetszõlegesen pontos adatok
birtokába, így aztán sem a múlt, sem a jövõ nem tárulhat föl elõtte tetszõle-
ges pontossággal.

A természettudósok nagy része ennek ellenére úgy gondolta, hogy a de-
termináció elvét nem kell föladnia, csak alkalmazási területét kell korlá-
tozni. Kevés elembõl álló, nagyméretû testek (például bolygók) mozgását
továbbra is pontosan megadhatjuk, sok elembõl álló rendszerek esetén pe-
dig számolhatunk valószínûségekkel, és így is egyértelmû eredményt ka-
punk (például a felezési idõ ismeretében megmondhatjuk, hogy 1 mol
U235-bõl mennyi idõ múlva lesz 0,5 mol, noha egy-egy uránatom viselkedé-
sét nem tudjuk elõre jelezni).

E visszafogott, de még bizakodó nézetet már a XX. század elsõ felében
megtépázta néhány egyszerûnek tûnõ probléma. Egy inga mozgását például
(kis kitérések esetén) pontosan leírta Galilei. Hasonlóképpen ismert volt a
rugók rezgõ mozgását (kis kitérések esetén) leíró Hooke-törvény. Mi törté-
nik azonban, ha egy inga kötelét rugóval helyettesítjük, azaz összekapcsol-
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A MINDENTUDÓ „DÉMON”

← ókori atomelmélet III.5–6.

← szabadság és eleve elrendelés V.5.4.; 6.

← egy elmélet igazolása (pozitivizmus)
XXIX.3.2–3.

← múlt, jelen, jövõ (Augustinus) V.3.3.

← atomok kiszámíthatatlan útja
(Epikurosz) IV.7.2.

AZ ÉRTELMEZÉS NEHÉZSÉGEI

← Polányi az alaklátásról XIX.2.4.

← Naess az „erdõ szívérõl” XXVI.6.2.

← a 4 ok (Arisztotelész) III.9.1.

← Boltzmann gondolatmenete XX.2.3.

← Mendel módszere XXIII.1.2.

← populációgenetika XXVII.3.

← Koppenhágai iskola XXI.4.

ELÉRHETETLEN PONTOSSÁG

← Kepler-törvények VI.2.2.

← felezési idõ XX.6.5.

← inga lengése XIV.2.1.

← rezgés XIV.2.2.



juk az inga lengését és a rugó rezgését? A tapasztalatok szerint a fölfüggesz-
tett súly kis kitéréseknél szabályos periodikus vonalak mentén halad, egy
határérték fölött azonban különös, kiszámíthatatlan mozgásba kezd. Ha-
sonló kérdést vet föl a háromtest-probléma: kiszámítható-e akárcsak há-
rom (vagy több) égitest pályája, ha azok a gravitáció révén kölcsönösen be-
folyásolják egymás helyzetét? Ha az egyik égitest (például a Nap) tömege jó-
val nagyobb a másik kettõnél (például két bolygóénál), akkor a válasz
– bizonyos pontossági elvárások esetén – igen. Ha azonban a három égitest
tömege nem tér el jelentõsen, akkor a kezdeti feltételektõl függ, hogy pon-
tos elõrejelzést tudunk-e adni. E példákban az volt a meglepõ, hogy kevés
elembõl álló és általános érvényû törvények szerint viselkedõ rendszerek is
viselkedhetnek kiszámíthatatlan módon.

1.2. A számítógép és a kiszámíthatóság

A háromtest-probléma vagy a rugós inga mozgása megmutatta, hogy sok-
szor egyszerû rendszerek jövõbeli helyzetét sem számíthatjuk ki. A XX.
század második feléig mégsem ingott meg az elõrejelezhetõségbe vetett ál-
talános hit. Többnyire úgy vélték, hogy ha a teljes pontosságot nem érhet-
jük is el, legalább egyre közelebb kerülhetünk ahhoz. Ezt a reményt táplál-
ta a digitális számítógép megjelenése, majd elterjedése az 1950-es évektõl.
A számítógép (legalább elvben) lehetõvé tette korábban csak hozzávetõle-
gesen elemezhetõ folyamatok nyomon követését is, hiszen egy-egy mûvele-
tet könnyedén elvégzett ezerszer vagy milliószor is. Maga Neumann János,
a modern digitális számítógép szellemi atyja azonban látta a fölmerülõ ne-
hézségeket is. „Hamarabb fogjuk irányítani az idõjárást, mint elõre jelezni
azt” – nyilatkozta egy újságírónak az 1950-es években. A kijelentésben rejlõ
irónia ellenére Neumann együttmûködött azokkal a meteorológusokkal,
akik az idõjárás elõrejelzését, sõt irányítását tûzték ki célul. E kutatók tud-
ták, hogy az olyan bonyolult dinamikai rendszerek, mint a földi légkör, bi-
zonyos idõszakokban érzékenyen reagálnak akár kis hatásokra is, ám ta-
lán éppen erre alapozható az irányíthatóságuk. Ha ki tudnánk számítani a
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1. ábra
a) Jules Henri Poincaré (1854–1912)

A Bolyai-díjas francia matematikus, fizikus
és filozófus elsõként hívta föl a figyelmet a
determinált, de nem kiszámítható eredmé-
nyû folyamatok létére.
b) Rugós inga kétféle mozgásból

összetett kaotikus pályája

A pálya alakja egyértelmûen, de nem kiszá-
mítható módon függ a kezdeti feltételektõl.

rezgés

lengés

„Egy nagyon kicsiny, figyelmünket is elkerülõ okból meglehetõs méretû okozat származhat, amelyet már lehetetlenség észre nem ven-
nünk; s ekkor azt mondjuk, hogy mindez a véletlen mûve. Ha pontosan ismerjük a természet törvényeit és a világegyetem állapotát a kezde-
ti pillanatban, akkor pontosan jósolhatjuk ugyanannak a világegyetemnek az állapotát egy késõbbi pillanatban. De a kezdeti állapotot csak
közelítõleg ismerhetjük, s ez akkor sem lenne másként, ha már feltárult volna elõttünk a természeti törvények valamennyi titka. Ha e köze-
lítõ ismeret birtokában képesek vagyunk ugyanazzal a közelítéssel megjósolni a következõ állapotot, akkor minden teljesül, amit kívá-
nunk. … Ez azonban nincs mindig így; megtörténhet, hogy kis különbségek a kezdeti feltételekben nagyon nagy különbségeket támaszta-
nak a végsõ jelenségben. A jóslás így lehetetlenné válik.”

Poincaré: Módszer és tudomány (1924)

a) b)

MEGJÓSOLHATATLAN VISELKEDÉS

← gravitáció VI.8.

← a tudományfejlõdés pozitivista képe
XIX.3.1.

A SZÁMÍTÓGÉP ÍGÉRETE

← a földi légkörzés VIII.2.5.



nagy, determinált folyamatokat, mint például a ciklonok sodródását, ak-
kor a nem determinált pillanatokban célszerûen beavatkozva irányíthat-
nánk is azokat, például megfelelõ helyen és idõben esõt idézhetnénk elõ.
Maga Neumann nem sokáig foglalkozott konkrét meteorológiai kérdések-
kel, ám munkássága révén a természettudományok sok területén, így a
meteorológiában is elterjedt a számítógépes szimuláció módszere.

A szimuláció valamely valós jelenség utánzá-
sa különféle technológiák segítségével. A szimu-
láció hátterében mindig matematikai modell
áll. Mint minden modell, a számítógépes szimu-
lációs programok modellje is szükségképpen
egyszerûsít, ám éppen ez teszi alkalmassá a lé-
nyeg – a programozó által lényegesnek tartott
szempont – elemzésére. A szimuláció nem való-
ságos, hanem virtuális világban zajlik, de segít
elemezni a valóságos helyzeteket. Eredményei a
valóságról alkotott elképzeléseinket és azok
következményeit mutatják be, de a modell meg-
fogalmazásakor alkalmazott egyszerûsítések
miatt elõfordulhatnak torzítások is.

1.3. Megismételhetetlen rend: a káosz

Edward Lorenz kutató meteorológus az 1960-as években kezdett a földi
idõjárás számítógépes modellezésébe. Programját néhány egyszerû fölte-
vésre alapozta, az egyenletek a légnyomás, a hõmérséklet, a páratartalom,
a csapadékképzõdés közti kapcsolatot írták le. A program végrehajtása,
„futtatása” után az eredmény egy kiválasztott tényezõ – például a szélirány
– idõbeli változását mutatta, megadott kezdeti feltételek esetén. Bár a mo-
dell a valóság erõs leegyszerûsítésén alapult, sok tapasztalható jelenséget
mégis jól utánzott. 1961-ben egy téli napon Lorenz hosszabb sorozatot sze-
retett volna megvizsgálni, ezért rövidítéshez folyamodott: nem a számítógé-
pes program legelejérõl kezdte a futtatást, hanem a közepérõl. A rövidített
program kezdeti feltételeit az elõzõ kinyomtatott lapról olvasta le és gépelte
be. Mikor egy óra múlva visszatért, meglepve tapasztalta, hogy az új futta-
tás nem ismételte meg a korábbiak eredményét. A két görbe egy ideig köze-
lítõleg együtt mozgott, majd mind jobban eltértek, s egy hónapnyi modell-
idõ után már nem is emlékeztettek egymásra. Lorenz rájött, hogy nem a
számítógép hibásodott meg, hanem a begépelt számok tértek el egymástól.
A számítógép memóriája hat tizedesjegyig tárolta az információt, a papírra
– helykímélésül – csak három tizedesjegyet nyomtatott ki a gép. Lorenz ezt
a rövidebb, kerekített számsort gépelte be a második futtatásnál, feltételez-
ve, hogy az ezredrésznél is kisebb eltérés elhanyagolható. Mint kiderült, ez
nincs így: a kiinduló helyzet tetszõlegesen kis eltérései bizonyos feltételek
között nem enyésznek el, hanem gyorsan növekedni kezdenek. Az ered-
mény determinált (mert a számítógépes algoritmus egyértelmûen meg-
szabja), mégis megjósolhatatlan, mert ha a kezdeti feltételek bármilyen kis
mértékben térnek is el, a különbségek fölerõsödése miatt minden futtatás
más eredményre vezet. A kezdeti feltételek iránt érzékeny rendszereket,
melyekre jellemzõ, hogy ha a folyamatok bizonyos tartományokból indul-
nak, soha nem ismétlõdõek (aperiodikusak), Yorke javaslatára kaotiku-
saknak nevezik. Lorenz pillangóhatásnak nevezte el a kaotikus rendsze-
rek érzékenységét a kezdeti feltételek kis különbségei iránt. Bizonyos hely-
zetben egy pillangószárny rezdülése is olyan folyamatokat indíthat meg,
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2. ábra. Neumann János (1903–1957)
szobra a Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem parkjában
Neumann János (aki késõbb külföldön a
John von Neumann nevet használta) Buda-
pesten a Fasori Evangélikus Gimnázium-
ban, a Budapesti Tudományegyetemen,
majd Berlinben és Zürichben tanult vegyé-
szetet és matematikát. 1931-tõl az USA-ban
a Princetoni Egyetem professzora. A II. vi-
lágháború idején részt vett az atombomba-
programban, késõbb a keletkezõ lökéshul-
lámok bonyolult matematikáját tanulmá-
nyozta. Foglalkozott kvantumelmélettel,
halmazelmélettel és matematikai logikával,
nevéhez fûzõdik a játékelmélet megteremté-
se (1928), mely gazdasági és politikai dön-
téseket is befolyásolt. Az elektronikus szá-
mítógépek logikai tervezésében alapvetõ
gondolatait – a kettes számrendszer alkal-
mazása, memória, programtárolás, utasí-
tásrendszer – Neumann-elveknek nevezik.
Õ irányította az EDVAC – az elsõ olyan szá-
mítógép, amely a memóriában tárolja a
programot is – megépítését (1944–1952).
E számítógép továbbfejlesztett elmélete
alapján készülnek a mai computerek is. „Az
emberek azért vélik bonyolultnak a mate-
matikát, mert nincsenek tisztában az élet
bonyolultságával” – írta.

3. ábra. A kis különbségek
fölerõsödésének szemléltetése
A hegyvidéken a két ösvény kezdetben csak-
nem párhuzamosan fut. A terep sajátságai
miatt azonban távolságuk rohamosan nõ,
végül egészen más irányba vezet.

PILLANGÓHATÁS

SZIMULÁCIÓ

← Százszorszép bolygó XXVI.4.3.



melyek fölerõsödve tornádót idézhetnek elõ a Föld egy másik pontján. Az
idõjárás Lorenz modellje szerint tehát valóban befolyásolható, de aligha
irányítható: sem azt nem tudjuk, mi lesz a beavatkozás eredménye, sem
azt, hogy milyen lett volna a beavatkozás nélkül.

Lorenz figyelme a jelenség matematikai háttere felé fordult. Fölismerte,
hogy a jósolhatatlanság kaotikus rendszerek esetében nem véletlenszerûséget
jelent, hanem azt, hogy a rendszer egésze soha nem ismétli meg pontosan sa-
ját korábbi állapotait, azaz aperiodikus (nem ismétlõdõ) tulajdonságú. Ha
lenne olyan pillanat, melyben az idõjárás elemeinek minden állapota – a fel-
hõk, szélrohamok, esõk helyzete – pontos mása lenne egy korábbi állapotnak,
akkor az idõjárás viselkedése periodikus lenne. Állapotai újra és újra vissza-
térnének, azaz elvben elõre jelezhetõk lennének. Ez azonban nincs így. A nem
periodikus rendszereket matematikailag olyan egyenletek írják le, melyek
nem lineárisak, azaz az egyenes arányosságnál bonyolultabb összefüggéseket
fejeznek ki. Ha az ilyen egyenletrendszerek megoldásait az idõ függvényében
ábrázoljuk, soha nem ismétlõdõ mintázatot kapunk, melyben azonban mégis
szabályosság rejlik: az értékek mindig két határérték között mozognak.
A szabályosság szemléletesebbé válik, ha az eredményeket úgynevezett fázis-
térben, azaz a változók elvont terében jelenítjük meg. Egy háromváltozós
egyenletrendszer esetében a három változó (x, y, z) értékeit egy háromdimen-
ziós koordináta-rendszerben (fázistérben) ábrázolva a rendszer minden álla-
potát egy-egy pont jeleníti meg. A pontok egymásutánja ebben a térben egy
görbét ad. Ez a görbe nyugvó és stabil rendszer megzavarása után (például
egy húr megpendítését követõen) egy pont irányába tart, periodikus rendsze-
reknél (például bolygómozgásoknál) önmagába záródó görbét ad, kaotikus
rendszereknél viszont nem mindig záródik, de mindvégig egy burkolófelüle-
ten belül marad. Ez a burkolófelület (amelyet attraktornak, „vonzási terület-
nek” is neveznek) mintegy a változások gyûjtõmedencéje, amely elválasztja
egymástól a lehetséges és a lehetetlen állapotokat.
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4. ábra. A Lorenz-attraktor képe egy
háromdimenziós fázistérben ábrázolva
„Sohasem gondoltam az árapály-elõrejelzé-
sekrõl, hogy jóslatok volnának – tényekrõl
szóló állításoknak tartottam õket –, pedig
igenis jóslatok. Az árapály valójában éppoly
bonyolult, mint a légkör. Mindkettõnek van-
nak periodikus összetevõi: megjósolhatjuk
például, hogy a következõ nyár melegebb lesz
az idei télnél. De az idõjárással úgy vagyunk,
hogy köszönjük szépen, ezt már tudjuk róla.
Ami viszont az árapályt illeti, abban épp ez a
megjósolható rész érdekel bennünket; a meg-
jósolhatatlan rész kis hányadot tesz ki, felté-
ve persze, hogy nincs vihar.
A kívülálló, látván hogy néhány hónapra
elõre is egészen jól meg tudjuk jósolni az ár-
apályt, erre azt kérdezheti: miért nem tud-
juk akkor elõre megjósolni a légkör állapo-
tát is; hiszen az is csak egy nem szilárd hal-
mazállapotú közeg, nagyjából ugyanolyan
bonyolultságú törvényekkel. Nos, arra ju-
tottam, hogy ha egy fizikai rendszer nem pe-
riodikus viselkedésû, akkor – bármilyen le-
gyen is az a rendszer egyébként – a mozgása
mindig megjósolhatatlan.”

E. Lorenz

5. ábra
a) Edward Lorenz (1917–2008) amerikai matematikus, meteorológus, a káoszelmélet egyik megalapozója

Lorenz matematikusnak készült, ám a második világháború idején a légierõ idõjárás-elõrejelzõ csoportjához került. Az elõrejelzés gyakor-
lati nehézségei az elvi kérdések felé fordították figyelmét, és úgy döntött, hogy elméleti meteorológus lesz, ahol a számítógép segítségével
összekapcsolhatja az empirikus és a tisztán matematikai szemléletet. A híressé vált „pillangóhatás” kifejezés egy 1979-ben Washingtonban
tartott elõadásának címébõl származik: „Okozhat-e egy brazil pillangó szárnyának megmozdulása tornádót Texasban?”
b) Kaotikus mozgású vízikerék, melyet Lorenz matematikai modelljének szemléltetésére készített

A kerék mozgását a felsõ csapból befolyó és a vödrök nyílásain át kiömlõ víz együttes hatása szabja meg. Ha a fölsõ csapból csak kevés víz
folyik, a kerék nem mozdul meg, mert a víz rögtön távozik is a vödrök nyílásain. Ha a percenként beáramló víz mennyisége megnõ, a kerék
egyenletes körmozgásba kezd. Ha pedig még jobban megnyitjuk a csapot, a kerék megjósolhatatlan, kaotikus viselkedésûvé válhat. Ekkor a
forgás olyan gyors, hogy a vödröknek nincs idejük kiürülni, félig telten emelkednek föl a másik oldalon, és egy pillanatban megállítják,
majd visszafelé kezdik forgatni a kereket. Hosszabb idõszak alatt a forgás iránya sokszor megfordulhat, miközben sebessége sohasem ál-
landósul: ilyen állapotban elvben sem adható meg, hogy a kerék bizonyos idõ múlva éppen merre és milyen gyorsan fog forogni.

a) b)



1.4. A káosz tengere és a stabilitás szigetei

Az ökológia Odum és MacArthur nevével jellemezhetõ korszakának köz-
ponti fogalma a stabilitás és egyensúly volt. A kutatók föltételezték, hogy a
természetes rendszerek – legalábbis az emberi tevékenységtõl meg nem za-
vart formájukban – bizonyos nyugalmi állapotok felé tartanak vagy azok
körül mozognak (ilyen egyensúlyi állapot például a környezet eltartóké-
pessége vagy a zárótársulás, a szukcesszió stabil végpontja). Látszólag
Lotka és Volterra populációdinamikai modellje is ezt fejezte ki: a rókák
szabályozzák a nyulak számát, a nyulak a rókákét. A kibernetika általános
formában is magyarázta a nyugalmi állapotok jellemzõit a szabályozottság
és negatív visszacsatolás fogalmának bevezetésével. Még az evolúciós elmé-
letek is ebbõl indultak ki, hiszen ideális populációk egyensúlyi feltételei-
nek fokozatos feloldásával lendítették mozgásba az „evolúció gépezetét”.

A tapasztalatok, felmérések azt mutatták, hogy a sáskajárások vagy a
kanyarójárványok bizonyos rendszerességgel jelennek meg, azt azonban,
hogy az éppen soron következõ évben mi várható, senki nem tudta bizton-
sággal megadni. A kiszámíthatatlanságot hagyományosan a véletlenül föllé-
põ külsõ „zavaró hatásokkal” magyarázták, például az idõjárás változásai-
val vagy más élõlények fölbukkanásával. Robert May ausztrál matematikus
és biológus viszont arra gondolt, hogy a jósolhatatlan változásoknak belsõ
okai is lehetnek, melyek a faj genetikai sajátságaiból következnek, és ame-
lyeket talán a szaporodásukat leíró egyenletek is megmutatnak.

May kérdése az volt, hogy egy populáció nagysága hogyan függ szaporo-
dási rátájától. Számítógép segítségével elemzett egy korlátos növekedési
modellt. Miközben fokozatosan emelte a szaporodási ráta értékét, figyelte,
hogy egy idõ után milyen értékeket vesz föl a populáció létszáma. Bizonyos
szaporodásiráta-értéknél a görbe kettévált, ami azt jelenti, hogy az egyed-
szám periodikusan két érték közt kezdett ingadozni. A ráta értékét tovább
emelve újabb és újabb kettéágazási pontok jelentek meg – a létszám mind
bonyolultabb mintázatú kilengésekbe kezdett –, majd egy határon túl hirte-
len kaotikussá, azaz nem periodikussá vált. May azonban azt is észrevette,
hogy a káosz tengerében bizonyos értékeknél újra és újra fölbukkannak a
rend szigetei. Ezek olyan tartományok, melyekben ismét csak néhány meg-
engedett érték van, a rendszer tehát e sávokban újra kiszámítható módon
viselkedik.

A modell számítógépes elemzése azzal a tanulsággal szolgált, hogy a vé-
letlenszerûnek látszó ingadozások nem feltétlenül külsõ zavaró hatások
következményei, eredhetnek a rendszer kaotikus viselkedésébõl is. Ha a
rendszer mûködését a lineárisnál bonyolultabb összefüggések szabják
meg, akkor a káosz bizonyos tartományokban szükségképpen föl is lép.
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6. ábra A Robert May-féle stabilitási
zónák
A vízszintes tengely a szaporodási ráták ér-
tékeit, a függõleges a populáció létszámát
mutatja. Csillag jelöli a kaotikus tartomá-
nyon belül fölbukkanó rendezett szigetet
(tiltott zónát), ahol a lehetséges állapotok
száma ismét alacsony. Hasonló, de jóval
keskenyebb zónák egész sora figyelhetõ
meg, mind nagyobb nagyításban megmutat-
kozik, hogy ezek száma végtelen.

kettéágazási
(bifurkációs)
pont

két vagy több stabil állapot

kaotikus tartomány

EGYENSÚLYI MODELLEK

← szukcessziókutatás XXVI.3.3.

← szaporodási stratégiák XXVI.3.1.3.

← kibernetika XVIII.1.2.

← ideális populáció XXVII.3.1.

KÜLSÕ HATÁS VAGY BELSÕ ERÕK?

← populációdinamikai modellek XXVI.3.1.

KAOTIKUS LÉTSZÁMINGADOZÁS

← Kauffman az élõk káoszhoz közeli álla-
potáról XXVII.3.3.3.

*



A káoszelmélet kidolgozása új szemléletmódot hozott a természettudo-
mányok számos területén. A szívritmus ingadozásaitól a zebracsíkok ki-
alakulásán át a Föld mágneses pólusváltásainak ritmusáig vagy a járvá-
nyok rendszeres fölbukkanásáig sok ismétlõdõ, de mégsem periodikus je-
lenséget találtak, melyek magyarázatához segítséget adhat a káoszelmélet.

A káoszelmélet a történeti folyamatok értelmezését is átalakította. Régi
megfigyelés, hogy a történeti változásokban – akár a biológiai evolúció so-
rán, akár az emberi történelemben – a stabilitás idõszakait idõrõl idõre át-
csapási pontok szakítják meg. Ezekben a forradalmi szakaszokban kis ha-
tások is aránytalanul nagy választ váltanak ki, a rendszer érzékenyen rea-
gál akár egy-egy személy döntéseire is. A történeti folyamat egésze azonban
saját törvényeit követi, így – a XIX–XX. század uralkodó történelemszemlé-
lete alapján – az egyén szerepe legföljebb annyi, hogy fölismeri és követi e
törvényeket. A káoszelmélet szerint azonban az egyéni döntéseknek is
meghatározó jelentõségük lehet. Kaotikus rendszerek „történelmi fontos-
ságú” helyzeteiben a pillangóhatás miatt egy jelentéktelennek tûnõ ese-
mény is hosszú távon megszabhatja az események menetét. Így a káoszel-
mélet új megvilágításba helyezi az emberi szabadság kérdését is.

Arisztotelész úgy érvelt, hogy a földi mozgások az égitestek szabályos
körmozgását követik, ezért a „Hold alatti világ” – bár korántsem tökéletes –
szintén rendezett. A mai kutatók véleménye részben hasonló. Stuart
Kauffman szerint az élõvilág és az emberi társadalom is rendezett, de
káoszhoz közeli állapotot tart fenn. Bár az ember tudatosan csak most is-
merkedik a káosz elméleti tulajdonságaival, a természeti és társadalmi
szervezõdés szintjei, alkotói eleve ennek feltételei között bontakoztak ki,
együtt élnek vele. Kerülik, amikor belsõ rendjüket kívánják fenntartani, ki-
használják, amikor új lehetõségek után kutatnak – és áldozatai lesznek
pusztulásuk során.

1.5. Tört dimenziók: fraktálok

A matematika, bár nem természettudomány, a természet megismerésének
fontos eszköze. Belsõ fejlõdése újabb és újabb lehetõségeket biztosít a ter-
mészeti jelenségek leírásához. A görögök a geometria segítségével térké-
pezték fel az éggömböt és földgömböt. A geometria segítette Galileit, Bolyait
és Einsteint is gondolataik formába öntésében. A XX. század második felé-
ben új alakban fogalmazták meg a végtelen oszthatósággal kapcsolatos
ókori görög kérdést (atomelmélet), de a mikrokozmosz és makrokozmosz
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Azt, hogy a részletek bizonyos helyzetekben milyen fontosak lehetnek, jól példázza a régi mondóka:
„Egy szög miatt egy patkó elveszett,
egy patkó miatt egy ló elveszett,
egy ló miatt egy lovas elveszett,
egy lovas miatt egy csata elveszett,
egy csata miatt az ország elveszett!
Máskor jobban verd be a szeget.”

Michael Shermer történész részletesen elemzi az észak-amerikai polgárháború menetét, és megállapítja, hogy 1862-re igen kiegyenlítet-
té vált a helyzet. Akár az északiak, akár a déliek kerülnek fölénybe, önerõsítõ folyamatok indulnak meg, melyek az elõnyösebb pozíciójú fél-
nek tovább kedveznek, és a teljes gyõzelemig segítik. 1862. szeptember 13-án az északi McClellan tábornok 80 ezer fõs serege állt szemben
a déli Lee tábornok 50 ezer katonájával. E napon két északi közlegény megállt egy mezõn, és hátizsákjukat ledobva megpihentek. Ahogy el-
nyúltak a fûben, kis csomagra esett a pillantásuk. Három szivar volt benne. Már éppen el akarták dobni a csomagolást, amikor észrevették
a papír föliratát: 191. számú napiparancs. A déli hadsereg haditerve volt ez. A két közlegény – fölismerve a papír fontosságát – eljuttatta az
északiak tábornokához, aki az információ birtokában sikerrel állította meg Lee inváziós seregét Sharpsburg mellett. E döntõ csata után az
északiak mind több sikert értek el, a polgárháború menete az új irányban haladt tovább.

ÚJ ÉRTELMEZÉSI KERET

← szívritmus XVIII.3.2.4.

← pólusváltozások XI.2.4.

← járványok XXIX.5.1.2.

← minõségi változások (Hegel) XIX.1.4.

← tudományos forradalmak (Kuhn) XIX.3.4.

← emergencia XXVII.3.3.3.

← a szabadságról

• Aquinói Tamás V.5.3.

• Spinoza VII.3.3.

• az egzisztencialisták XIX.2.1.

• Bernard XVIII.1.3.1.

KÁOSZ ÉS KOZMOSZ

← Arisztotelész kozmosza III.9.

← öregedés és halandóság XXIV.5.2.

← nyílt rendszerek fejlõdése XX.3.3.4.

← a matematika fontossága I.2.4.; III.3.;
IV.2.; VI.4.

← éggömb, földgömb IV.4.2.

← relativitáselmélet XXVIII.4–5.



összefüggéseinek középkori tanítását is. Valóban igaz-e, hogy „kicsinyben
rejlik a nagy” (Madách)? A válaszadást, pontosabban egyfajta válasz szem-
léletes megjelenítését segítette a számítógép, hiszen képes egy egyszerû
mûveletet nagyon sokszor megismételni és az eredményt ábrázolni is.
A matematikai eszköztár egyik fontos új eleme a fraktálelmélet.

Elsõként (1883-ban) Georg Cantor német, majd Waclaw Sierpinski len-
gyel matematikus (1916) javasolt végtelenszer ismétlõdõ mûveletet egy
alakzat létrehozására. A „Sierpinski-szõnyeg” egy síkbeli ponthalmaz,
amely egy négyzetbõl származtatható a következõ eljárással: a négyzetet ki-
lenc egybevágó négyzetre osztjuk (a 7. ábrának megfelelõen), ezek közül a
középsõt eltávolítjuk, majd ezt a mûveletet újra végrehajtjuk a megmaradt
összes, azaz nyolc négyzettel, majd az eddig leírt lépéseket az egyre kisebb
négyzetekkel vég nélkül ismételgetjük. A végtelen sok négyzet eltávolítása
után megmaradó halmaz a „Sierpinski-szõnyeg”. Bizonyítható, hogy ha
egységnyi területû négyzetbõl indulunk ki, akkor az eltávolított négyzetek
összes területe is egységnyi lesz, azaz a Sierpinski-szõnyeg területe nulla,
ugyanakkor az eltávolított négyzetek kerületeinek összege az eljárás elõre-
haladtával minden határon túl nõ. Hasonló különös alakzatok (ponthal-
mazok) létrehozhatók síkban és térben is.

A Sierpinski-szõnyeghez hasonló formákat Benoît Mandelbrot francia
matematikus elemezte, számítógép segítségével részletesen vizsgálhatóvá
tette, és fraktáloknak (a latin fractus, tört szóból) nevezte el. A fraktálok
egyik jellemzõje az önhasonlóság: minden részletükben ugyanaz a rendezõ
elv, mint az egészben. Névadó tulajdonságuk pedig az, hogy nem jellemez-
hetõk a geometriában megszokott egész számú dimenzió segítségével.
A Sierpinski-szõnyeg például az egydimenziós vonal és kétdimenziós négy-
zet közti tartományban van, fraktáldimenziójának értéke lg8 / lg3 � 1,89.
A kiindulási alakzat és az eljárás módosításával másféle, még izgalmasabb
fraktálok hozhatók létre. Egy részük vég nélküli osztásokkal keletkezik
(mint a Sierpinski-szõnyeg), más részük, mint a hópehely, egy pontból ki-
indulva növekszik, újra és újra hasonló részletekkel gazdagodva.

Mandelbrot észrevette, hogy a fraktálok – matematikai érdekességükön túl
– izgalmas lehetõségeket rejtenek magukban a természettudományok, sõt a
filozófia és a mûvészetek területén is. A természet formái az euklideszi geo-
metria segítségével sokszor nehezen közelíthetõk meg, de hasonlítanak bizo-
nyos fraktálokra. Ilyenek a felhõk, a faágak, a hópelyhek, a vérerek vagy a lég-
utak elágazó rendszere, de emberi alkotások, például vasútvonalak hálózata,
zenemûvek vagy festmények is. A formai hasonlóságon túl mélyebb összefüg-
gést jelent, ha fölismerjük e hasonlóság közös okát. Ez néhány mûvelet sok-
szori megismétlése, mely számtalan önmagához hasonló, de mégsem azonos
alakzatot hoz létre. Így akár végtelenül bonyolult formáknak is lehet egyszerû
oka, pontosabban állhat a háttérben egy olyan egyszerû ismétlõdõ hatás, mely
megfelelõ körülmények között ilyen következményekkel jár. Ez a fölismerés
jó támpont a tudományok számra. Ha például a vérerek kialakulásának ma-
gyarázatát keressük, nem szükséges (és nem is lehetséges) annyi gént föltéte-
lezni, amennyi elágazást találunk az aortától a hajszálerekig. Érdemes viszont
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7. ábra. A Sierpinski-szõnyeg
létrehozásának elsõ lépései
Magyarázat a szövegben.

8. ábra. Karfiol
A természet formái sokszor széles tarto-
mányban azonos szervezõ elv ismétlõdésén
alapulnak. A képen látható zöldség felszíne
szabályszerû, ám mintázata nehezen írható
le az euklidészi geometria segítségével. Na-
gyon hasonlít viszont bizonyos fraktálok
szerkezetére.

← végtelen oszthatóság? III.6.1.; VII.3.2.

FRAKTÁLOK

← kolloidok felületnövekedése XII.9.

← preformáció – végtelenül kicsiny formák
VII.3.2.1.

ÖNHASONLÓSÁG

← Humán Genom Program XXIII.3.4.3.



egy vagy néhány olyan gént keresni, amely az anyagcsere bonyolult hálózatát
újra és újra hasonló szabály szerint szervezi.

A fraktálok elmélete és a káoszelmélet szorosan összefügg. Kaotikus rend-
szerek változását, növekedését, illetve az azt magába záró attraktort fraktálok
jelenítik meg, ezek mintegy az idõben megnyilvánuló káosz térbeli képei.

A jövõbeli események megadásához ismernünk kellene a jelen idõpilla-
nat eseményeinek pontos állapotát és a folyamatok irányát megszabó
törvényeket. Tetszõleges pontosságú információ birtokába azonban elv-
ben sem juthatunk, bonyolultabb rendszerek esetében pedig kaotikus
viselkedés léphet föl. Ekkor a kiinduló állapotok kis különbségei fölerõ-
södhetnek (pillangóhatás, E. Lorenz), ezért az eredmény nem adható
meg elõre. Bár a kaotikus jelenségek kiszámíthatatlanok, mégis deter-
mináltak, azaz bennük szabályosság ismerhetõ föl (attraktorok).

A fraktálokban rend és sokféleség belsõ egysége tárul föl, ami tám-
pont ahhoz, hogy megértsük azon jelenségek okát, melyek önmagukhoz
hasonló, de nem ismétlõdõ részekbõl állnak.
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9. ábra
a) Benoît Mandelbrot (1924–2010)

litván származású francia–amerikai

matematikus

A fraktálgeometriának (a tört dimenziók
geometriájának) egyik kidolgozója. A hábo-
rú alatt Franciaországban, majd 1958-tól
az USA IBM kutatóintézetében dolgozott.
b) A Mandelbrot-halmaz, az egyik

leghíresebb fraktál képe

Ez is önhasonló alakzat: részleteit kinagyítva
újra és újra azonos szervezõ elvet figyelhe-
tünk meg, anélkül azonban, hogy bármely
részlet is pontos mása lenne az egésznek.
A Mandelbrot-halmaz szó szerint végtelenül
változatos. Egy részletének nagyított képét a
fejezet nyitóoldalán láthatjuk.

Summa

a) b)

Kérdések, problémák

1. A hétköznapi szóhasználatban „kaotikuson” leginkább „véletlenszerûen változót” vagy „kiszámíthatatlant” ér-
tünk. Miben különbözik ettõl a káoszelmélet „káosz”-fogalma?

2. Milyen választ ad (ad-e választ) a fraktálok geometriája az ókorban a Zénón és Démokritosz által fölvetett kér-
désre: vég nélkül osztható-e az anyag vagy az oszthatóságnak határa van?

3. Leibniz monásza vagy a preformacionisták elképzelt „homunculusa” emlékeztet a növekvõ fraktálokra. Mi a
hasonlóság magyarázata?

4. Nevezzük a fázisteret, melyben a kaotikus (vagy periodikus) mozgásokat vizsgáljuk, ökológiai térnek (miliõ, niche,
lásd: XXVI.1.5. fejezet). Mi a biológiai jelentése ebben az esetben a dimenzióknak, és mit jelképez a görbe lefutása?
Miben változik a helyzet, ha nem egyetlen fajt, hanem egy életközösség fajainak együttesét vizsgáljuk ezen a módon?

5. Nincs két egyforma hópehely, noha mindegyik hasonló formát követ. Mi lehet a hópelyhek esetében az ok, ami
a hatszöges formát létrehozza, és mi magyarázhatja az egyes hópelyhek különbségeit?

6. Platón szerint a természet a szabályos mértani formákat követi, noha ez csak tökéletlenül sikerül. Alátámasztja
vagy cáfolja a káoszelmélet ezt a világképet? Nevezhetõ-e egy hópehely tökéletlen hatszögnek?

7. Olvassuk el újra Ádám és Lucifer vitáját az ember történelmi szerepérõl a XIX. fejezet elején! Melyik szereplõ-
nek adna igazat a káoszelmélet mai követõje?



2. Az értelem keresése

2.1. Természetes és mesterséges intelligencia

Gépeket, sõt programozható gépeket régóta készített az ember: ilyennek
tekinthetõ az állítható szerkezetû bütyköstengely és az ennek segítségével
mûködtetett harangjátékok, késõbb a szövõgép is. A XX. században, külö-
nösen a második világháború idején új kihívásokkal kellett szembenézniük
a fejlesztõ gépszerkesztõknek. Az angol légvédelemnek a német légi fölény
legyõzése céljából fokoznia kellett a találati pontosságot. A cél az volt, hogy
egy lövéssorozatban az egyes lövések egyre jobban megközelítsék, végül pe-
dig eltalálják az ellenséges repülõgépet. Ez a probléma vezette Norbert
Wienert a kibernetika – a vezérlés és szabályozás általános tudománya –
alapelveinek fölismeréséhez. A megoldás a gyakorlatban az ember és a gé-
pek (ágyú, radar, célzókészülék) együttmûködését igényelte. Mivel a né-
met pilóták is igyekeztek ügyes manõverezéssel kikerülni a lövéseket, a
küzdelem végeredményben kétféle, ember és technika alkotta rendszer kö-
zött zajlott: melyik képes gyorsabb visszacsatolások révén fölülmúlni a
másikat.

Hasonló, de még bonyolultabb problémát jelentett a háborús üzenetek
rejtjelezése (kódolása) és – a másik oldalon – a rejtjeles üzenetek megfejté-
se, a kód „feltörése”. A háború kimenetele szempontjából döntõ volt, hogy
ki és mikor értesül az ellenség valódi szándékairól. A német „Enigma” (és
az ahhoz hasonló japán) szerkezet mechanikus tárcsarendszer és elektro-
mos kapcsolók segítségével rejtjelezte az üzeneteket, ezeket ebben a kódolt
formában rádión továbbították a harcoló alakulatokhoz, ahol egy másik
szerkezet segítségével megfejtették (dekódolták) azt. Az angolok és ameri-
kaiak feladata az volt, hogy a lehallgatott üzeneteket megfejtsék. Maga az
Enigma gép rendelkezésre állt (egy elfogott német tengeralattjáróból), a
célravezetõ eljárást (algoritmust) kellett megtalálni.

A megoldásban kulcsszerepet játszott Alan Turing angol matematikus,
aki már 1936-ban úgy írta le egy számítási mûveletet végzõ ember – Turing
eredeti kifejezésével élve: computer – eljárását, mint egy gép által is elvé-
gezhetõ folyamatsort. A megoldás kiindulása a kettes számrendszer alkal-
mazása volt. A tízes számrendszer helyett a kettes számrendszerben felír-
va a számokat, mindössze két jel (ezeket jelölhetjük 0-val és 1-gyel) szüksé-
ges. A matematikai logikai mûveletek is két
állapotra (igaz, hamis) épülnek. A matematikai
alapmûveletek és algoritmusok leírása is
megtörténhet e két jel segítségével. Így a kétdi-
menziós papíron, tízes számrendszerben
megadott számok helyettesíthetõk egy lyuk-
szalaggal, melyen mindössze két jel (0 és 1)
segítségével adhatók meg kettes számrend-
szerben a bemeneti értékek és a végeredmény
is. Maga az algoritmus szintén leírható egy
kettes számrendszerbeli számsorral. A fel-
adat megoldása szempontjából lényegtelen,
hogy milyen kétállapotú rendszerek adják a
technika alapját, azaz hogy idegsejtek kapcso-
latai, mechanikus tárcsák vagy áramkörök
végzik-e el a mûveletet. Ha a gép véges számú
lépés után megáll, és megadja a helyes eredményt, akkor logikai értelem-
ben ugyanazt a mûveletet végezte el, mint a gondolkodó ember agya.
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10. ábra. Alan Turing (1912–1954)
angol matematikus, a számítógép-
tudomány egyik megalapozója
Elméleti munkái a programozásról, a mes-
terséges intelligenciáról, az idegi hálózatok-
ról és a matematika biológiai alkalmazásai-
ról szóltak. 1950-ben írta le az úgynevezett
Turing-tesztet, melynek lényege, hogy egy
embernek csak számítógép és monitor áll
rendelkezésére, hogy megállapítsa, a kérdé-
seire egy másik ember vagy gép válaszolt-e.
Ha nem sikerül eldönteni, a program „át-
ment a Turing-próbán”, azaz intelligensnek
tekinthetõ. A Turing-teszt gondolatát bírál-
ták, hiszen valószínûleg sok valódi ember is
„megbukna” rajta.

← programozható gépek XVIII.1.1.

← kibernetika XVIII.1.2.

EMBER ÉS GÉP EGYÜTTMÛKÖDÉSE

KÓDOLÁS ÉS DEKÓDOLÁS

← a genetikai kód megfejtése XXIII.3.2.7.

← ökológia: az indikációk megfejtése
XXVI.1.4.

← az emberi és az állati nyelv XVII.3.3.

← algoritmusok V.4.

COMPUTER

← logikai mûveletek III.11.



A Turing által elméleti úton megalkotott gépet (computert) az Egyesült
Államokban 1946-ban valósította meg elõször egy munkacsoport, melyben
nagy szerepe volt Neumann János magyar származású matematikusnak.
Az ENIAC gép utódai, a mai digitális számítógépek mára az egész világon
elterjedtek, és elektronikus hálózattá kapcsolódtak össze, mely megvál-
toztatta a modern ember életvitelét (világháló, internet).

A számítógép modellekre, felismert algoritmusokra épülõ programok
alapján sikeresen hajt végre sok olyan eljárást, melyet korábban az emberi
elme kizárólagos sajátjának véltek. Az orvosi szakértõi programok például
a beteg tüneteinek ismeretében megadják a legvalószínûbb diagnózist és a
célszerû terápiát. Az útvonaltervezõ programok a memóriájukban tárolt
térképek és a mûholdas helymeghatározó rendszer (GPS) adatainak se-
gítségével kiszámítják és megjelenítik a célhoz vezetõ legrövidebb vagy leg-
gazdaságosabb útvonalat. Az épülettervezõ programok térben jelenítik
meg a tervezett házat, a molekulaprogramok a vegyület alakját. Számító-
gép segítségével igazoltak olyan híres sejtést (nem bizonyított állítást), mint
a nagy Fermat-tétel. A legjobb sakkprogram pedig mára már legyõzte a
sakkvilágbajnokot is. E példákban a gépi program sikeresen modellezi az
emberi megismerés és problémamegoldás néhány módját. Mivel a célsze-
rû, sikeres emberi viselkedés intelligens, az ezt utánzó gépi mûködést
mesterséges intelligenciának nevezték el.

A mesterséges intelligencia gondolata fordulatot hozott a XX. század végi
és az ezredfordulót követõ kutatásokban. A pszichológiában megtörte a
behaviorizmus uralmát, hiszen hardverrel és szoftverrel, azaz idegrend-
szerrel és annak mûködéseivel magyarázta a viselkedést. Eszerint az élõ-
lény belsõ világának „fekete doboza”, fölnyitható, s ha belepillantunk, ott
gazdag és tagolt belsõ szerkezetet találunk. Ez a szemléletmód a megisme-
rés, megértés módját kutató alaklélektan, illetve az abból származó kogni-
tív pszichológia kibontakozásához nyújtott segítséget.

A mesterséges intelligencia programok sikertelenségei, zsákutcái is ta-
nulságosak. Máig sem sikerült például színvonalas fordítóprogramot ké-
szíteni, noha egy-egy nagyszótár és egyértelmû nyelvtani szabályrendszer
betöltése a gépi memóriába önmagában nem túl bonyolult feladat. A nyelv-
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MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

← földrajzi koordináták IV.4.3.; VIII.1.2.

← intelligencia XVII.3.2.

← „intelligens fémek” XXII.3.

A mesterséges intelligencia névadása 1956-ban volt, amikor a dél-angliai Dartmouth College-ban egy konferencián több kutató – Marvin
Minsky, Allen Newell, Herbert Simon, Claude Shannon és mások – megfogalmazták: az emberi intelligencia bármely jellegzetessége leírha-
tó úgy, hogy azt egy gép is utánozni tudja. Az irányzatot az elme kutatói funkcionalizmusnak nevezték el, arra utalva, hogy a mûködés meg-
értése szempontjából a folyamat eredménye, funkciója a lényeges, nem a megvalósítás konkrét módja. Az úgynevezett „gyenge mesterséges
intelligencia” elmélete a gépi programot modellnek tekinti, mely segít megérteni az emberi elme mûködésének néhány vonatkozását, és
megkönnyítheti munkánkat (például nagyobb memóriája és gyorsabb mûködése miatt). Az „erõs mesterséges intelligencia” hívei ennél to-
vábblépnek. Õk úgy vélik, hogy egy kellõen bonyolult gép maga is gondolkodik, sõt talán érzései is vannak. Ezen elképzelés szerint az embe-
ri gondolkodás nem több, mint információfeldolgozás, azaz szimbólumok szabályszerû kezelése (például számok összeadása vagy a lehet-
séges elõnyök és hátrányok összevetése egy adott helyzetben). Mivel ugyanezt elvégezheti egy számítógépes program is, a gép mûködése és
az ember gondolkodása lényegileg azonos. Eszerint a számítógép vagy az emberi agy felel meg a szerkezetnek (hardvernek), a gondolatme-
net pedig a programnak (szoftvernek). A szoftver ugyan nem mûködhet hardver nélkül (nincs „test nélküli gondolat”), ám ugyanaz a szoft-
ver különbözõ hardvereken „futtatható”, azaz a gondolataink sincsenek konkrét fizikai testhez kötve. Ez a gondolatébresztõ („futtató”) vi-
láglátás sok tudományos-fantasztikus történet, film ötletadója lett (2001: Ûrodüsszeia, Solaris, Mátrix, Avatar).

Érdekes eredményre vezetett a stratégiai játékprogramok készítése. Egyszerû játék (például az amõba) esetén viszonylag könnyû egy minden le-
hetséges lépést tartalmazó program (döntésfa) készítése. Bonyolultabb játék (sakk) esetén ez már lehetetlen a kombinációk szinte végtelen száma
miatt. Lehetséges viszont adott helyzetben két-három lépésre elõre kiszámolni valamely döntés elõnyös vagy hátrányos következményeit és ennek
alapján rangsorolni a lehetõségeket. Az ilyen elven mûködõ (úgynevezett heurisztikus) sakkprogramok szerkesztéséhez nem szükséges mesteri
szintû sakktudás, közülük a legjobb (az IBM Deep Blue nevû programja) 1987-ben mégis nyerni tudott Gari Kaszparovval, a sakkvilágbajnokkal
szemben. A siker titka az volt, hogy a Deep Blue másodpercenként több millió lépést elemez hibátlanul, amire az emberi agy nem is lehet képes.
Kaszparov viszont valóban gondolkodott, azaz gondolati sémákból fölépített stratégiát követett. E történet tanulsága, hogy az intelligencia részben
mennyiségi kérdés: nem mindegy, hogy milyen gyorsan jutunk eredményre. Ebbõl következik, hogy egy gép teljesítménye bizonyos helyzetekben fö-
lülmúlhatja tervezõjéét – akkor, amikor a gyorsaság és a memória kapacitása fontos tényezõ.

MI VAN A „FEKETE DOBOZBAN”

← behaviorizmus XVI.2.

← alaklélektan XVI.3.

← kognitív tudományok XVI.3.3.;
XXIV.5.2.3.

HASZNÁLAT = MEGÉRTÉS?

← hallgatólagos tudás XIX.2.4.



használat teljes szabálytérképe azonban (ma még) nem készült el. A sike-
res nyelvhasználathoz nemcsak szabályokra és szavakra van szükség, ha-
nem személyek kölcsönhatására, az élettapasztalatok ama eredményére
is, amit Polányi Mihály hallgatólagos tudásnak nevezett. Ez segít például
abban, hogy megtaláljuk az adott helyzethez illõ szófordulatot.

Az erõs mesterséges intelligencia alapföltevését sok tudós vonja kétség-
be. Megtámadta például John Searle filozófus „kínai szoba” hasonlatával
(1980). Searle nem fogadta el, hogy a szimbólumok sikeres használata
szükségképp ezen jelek megértését is jelenti. Elképzelte, hogy egy szobá-
ban ül, ahová idõnként kínaiul írt jeleket juttatnak be, õ pedig egy bonyo-
lult szabálykönyv utasításit követve „kezeli” azokat, azaz másféle kínai jele-
ket ír rá válaszul. Az eredményt kiadja az ajtón. Searle egy szót sem tud kí-
naiul, így nem érti, mit írt le, ám – ha a szabálykönyv helyes – válaszai
pontosak lesznek, azaz „átmegy a Turing-próbán”. Searle példázatával azt
kívánta szemléltetni, hogy a helyes program önmagában nem elég a jelek
megértéshez. Szemben a mesterséges intelligencia elsõ megfogalmazóival,
szerinte a gondolat és a test nem választhatók szét, a „szoftver” nem futtat-
ható máshol, csak a neki megfelelõ „hardveren”.

Searle kritikáját az evolúcióbiológia és ökológia eredményei is alátámasz-
tották. Minden élõlény szervezete saját környezetével áll összhangban. Test-
felépítésük és életmódjuk megszabja, hogy mit érzékelnek a külvilágból, és
mi az, ami ténylegesen hatást vált ki bennük. Tanult viselkedésük, és – ha
vannak – gondolataik sem öncélúak, hanem fennmaradásukat, a környeze-
tükkel való összhang fenntartását szolgálják. Egyetlen viselkedés, életmûkö-
dés sem magyarázható pusztán a mechanizmusával, ha nem értjük biológiai
feladatát, funkcióját is. A jel (szimbólum) eszerint aligha választható el jelen-
tésétõl: a valós biológiai és fizikai világtól.

A mesterséges intelligencia új irányzatai nem „fölülrõl lefelé” („top-bottom”) építkeznek,
inkább alulról fölfelé” („bottom-up”), azaz céljuk nem feltétlenül a legmagasabb idegi tevé-
kenység (a logikus gondolkodás) modellezése, inkább az egyszerûbb, de alakítható életmû-
ködések utánzása. Olyan gépek, illetve programok tervezésével foglalkoznak, melyek képe-
sek tanulni tapasztalataikból, kapcsolatot teremteni egymással, sõt az összekapcsolt szá-
mítógépek (processzorok) bonyolult hálózatokba is szervezõdhetnek (Blue Gene, IBM,
2005). E folyamatok eredménye nem mindig látható elõre. A tervezõk belsõ fejlõdést, alkal-
mazkodáshoz, evolúcióhoz hasonló jelenséget is utánozhatnak (engedhetnek mûködni) gé-
peik belsõ világában.

A nyugati civilizáció által létrehozott mind bonyolultabb környezetben az
ember egyre inkább rászorul a gyors információáramlás nyújtotta segítség-
re, a mesterséges intelligencia valamilyen formájára. Ahhoz azonban, hogy
ez segítség és ne veszélyforrás legyen, a gépek virtuális világát a valós világ
rendjében kell elhelyezni: a mesterséges mellett mindig használnunk kell
természetes intelligenciánkat is.

Kérdések, problémák
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11. ábra. Searle kínai szobája
A valós világtól elválasztott filozófus egy
szabálykönyv segítségével sikerrel manipu-
lálhatja a kínai jeleket, ám nem érti azok je-
lentését. Az ábrán a „vak” (mang) jelre az
utasítás szerint a vakírás (braille) jelét vála-
szolja.

12. ábra. Vadászó patkósorrú denevér
Ahány élõlény, annyi környezet, ahány kör-
nyezet, annyiféle reprezentáció. A valóságos
élõlények a valódi világban élnek, életmûkö-
déseik nem választhatók el testfölépítésüktõl.
A képen látható denevér rosszul lát, de az ult-
rahangokat is jól hallja, és ezek visszaverõdé-
se alapján tájékozódik a sötétben. Az ember
környezetét saját maga is alakítja, de a mes-
terséges környezet is része a természetesnek:
az ember is a valós világban él.

A „KÍNAI SZOBA”

1. A modern anyagtudomány ismeri az „intelligens fémeket” (lásd a XXII.3. fejezetben). Mi az elnevezés oka? Ha-
sonlít-e a fém „intelligenciája” a számítógép „mesterséges intelligenciájához”?

2. Hasonlítsuk össze a kõmûvesméh fészeképítõ viselkedését, Pavlov kutyájának nyálelválasztását és a csimpán-
zok problémamegoldó viselkedését (XVI.3–4. fejezet)! Melyik mondható intelligensnek vagy „intelligensebb-
nek”? Miért?

← élõlény és környezet egysége X.5.;
XXVI.1.



2.2. A távoli értelem keresése

Vannak-e az emberen kívül más értelmes lények is, s ha igen, kapcsolatba
kerülhetünk-e velük? A természeti népek mítoszaikkal válaszoltak erre az
õsi kérdésre, Giordano Bruno filozófiai alapon érvelt létezésük mellett,
C. G. Jung az emberi lélek transzcendencia iránti vágyával, bizonyos ar-
chetípusokkal magyarázta a „repülõ csészealjakról” és „földönkívüliekrõl”
szóló beszámolókat. Számtalan tudományos-fantasztikus regény és film
használta föl a témát. A természettudományok e téren három fõ kérdésre
keresnek választ. Egyrészt megbecsülhetõ-e a földihez hasonló élet és civi-
lizáció létrejöttének valószínûsége, másrészt elképzelhetõ-e a földitõl lé-
nyegesen különbözõ életformák vagy intelligenciák kialakulása, végül pe-
dig – ha léteznének ilyenek – mi módon szerezhetnénk tudomást róluk?
Elméleti fontosságukon túl e problémák azért érdekesek, mert – ha helye-
sen válaszolunk rájuk – mintegy kívülrõl mutatják meg saját létünk
korlátait, lehetõségeit és kockázatait is.

A Földön kívüli élet gondolata mögött az az elképzelés áll, hogy az élet
nem egyszeri és egyedi jelenség, hanem másutt is kialakult vagy kialakul-
hatott. Ezért az elsõ feladat annak a megbecsülése, hogy a Tejútrendsze-
rünkben hány erre „alkalmas” bolygó lehet. Frank Drake 1960-as gondo-
latmenete szerint a galaktika csillagainak száma ismert (kb. 250 milliárd,
azaz 2,5·1011). Közülük csak azok jöhetnek számításba, melyek nem ket-
tõs vagy hármas csillagok, ezért a Naprendszerhez hasonló stabil bolygó-
rendszerük lehet. A bolygók közül csak néhánynak alkalmas a hõmérsék-
lete a földihez hasonló élet kialakulásához. Ha némelyiken kialakult is az
élet, azoknak csak egy töredékében fejlõdött értelmes civilizáció, és még
e képzeletbeli civilizációknak is csak egy része képes vagy kíván kom-
munikálni velünk. Végül az sem lényegtelen, hogy egy-egy feltételezett ci-
vilizációnak mennyi ideje van arra, hogy üzeneteit (például rádiójelek
formájában) kibocsássa. Drake lényegében találgatáson alapuló becslé-
se néhány tízezer civilizációval számol. A csillagok számához képest ez
nem nagy érték, mégis az élet számára alapvetõen barátságos univer-
zum képét erõsíti. Mások, például Jáki Szaniszló sokkal több megkö-
tést tart lényegesnek (például egy Jupiter típusú bolygó és Hold típusú
nagyméretû hold védõ és árapálygerjesztõ jelenléte, a kõzetlemezmozgást
lehetõvé tevõ vasmag), ennek alapján más bolygókon az élet kialakulásá-
nak valószínûsége a nullához közelít. Ez a gondolatmenet viszont a „ritka
Föld” elképzeléssel vág egybe, miszerint a Föld és rajta az élet egyedülálló
jelenség az univerzumban (az elnevezés P. Ward és D. Brownlee Rare
Earth címû könyvére utal).
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3. A behavioristák „válaszoló- és tanulóautomatáknak” látták az élõlényeket, elutasítva a „lélek” vagy a „megértés”
fogalmát. Milyen szempontból áll szemben ezzel a modellel a kognitív pszichológia, illetve a mesterséges intelli-
gencia? Mi az, amiben folytatja a behaviorista hagyományt?

4. Stanley Kubrick 2001: Ûrodüsszeia címû filmjében a Jupiter-expedíció ûrhajóját vezérlõ HAL szuperszámító-
gép meghibásodik, ám saját hibáját nem ismeri föl. A két ûrhajós megpróbálja kikapcsolni a hibás gépet, HAL
viszont ezt fölismerve igyekszik elpusztítani a két ûrhajóst. Mibõl vehetõ észre, ha egy számítógép vagy ha egy
ember hibázik? Mi az alapja a belátásnak és a javítás képességének?

5. A számítógépes fordítóprogramok elsõ típusai néha tréfás eredményre jutottak. Egy angol–orosz programba a
Biblia alábbi mondatát gépelték be (angolul): „A lélek kész, de a test erõtlen.” Az orosz fordítás (magyarul) így
hangzott: „A vodka jó, de a hús vacak.” Mi az oka a tévedésnek? Miért kerüli el az ember (általában) az ilyen tí-
pusú hibát?

FÖLDÖNKÍVÜLIEK?

← G. Bruno filozófiája VI.3.3.

← C. G. Jung a csészealjakról XVII.2.4.

← az élet keletkezése a Földön XXIX.1.2.3.

← a Naprendszer bolygói XXVIII.1.2.1.

← az antropikus elv XXVIII.3.4.2.

← a Hold szerepe XXVIII.1.2.4.

← a mágneses tér szerepe XI.2.4.

„RITKA FÖLD”



Elméleti szempontból talán legérdekesebb az értelmes üzenetek fölis-
merésének kérdése. Élet vagy értelmes élet nyomait többször vélték fölfe-
dezni bolygónkon kívül, ám e következtetéseket mindeddig nem sikerült
meggyõzõen alátámasztani. A SETI (Search for Extraterrestrial Intelli-
gence, Földön kívüli Értelem Kutatása) program 1961-ben indult meg, az-
zal a céllal, hogy földön kívüli civilizációk jeleit keresse. A föltevés az volt,
hogy e távoli értelmes „ágensek” talán rádióhullámok útján küldenek üze-
neteket. Sokszor észlelnek más galaxisokból érkezõ, ritmikusan változó
erõsségû hullámokat (az ezeket kibocsátó égitesteket pulzároknak, „lükte-
tõknek” nevezik), ám ezek ritmusában sem találták távoli intelligencia bi-
zonyítható nyomait. Valójában – még ha észlelnénk is valamely különös
mintázatot az univerzum bármely részletében – kérdés, hogyan dönthet-
nénk el, hogy az valóban az értelem jele-e. A távoli intelligenciák keresése –
hasonlóan a mesterséges intelligencia kutatásához – végeredményben saját
értelmünk megértésére ösztönöz.

Kérdések, problémák
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13. ábra. Giovanni Schiaparelli rajza
a Mars-csatornákról (1877)
Az elképzelt óriási csatornák feladata a
Mars vizének elvezetése lett volna a sarki te-
rületekrõl a Mars lakott egyenlítõje felé.
A jobb távcsövekben a csatornák nem lát-
szanak, kiderült tehát, hogy csak a várako-
zás irányította képzelet mûvei voltak.

14. ábra. A „Föld-lakók üzenete”
A Naprendszer határán túlra küldött ûrszon-
da falára szerelt aranytáblán a két meztelen
„Föld-lakó” képe mellett a hidrogénmolekula
modellje, a Naprendszer bolygói és a Földrõl
elindított ûrszonda pályája látható. A szer-
kesztõk szerint egy más világból származó
lény a tábla alapján mindenképpen fölismer-
né, hogy értelmes üzenetet olvas.

1. Vessük össze a Ritka Föld íróinak és a SETI-program résztvevõinek elképzelését Giordano Bruno világlátásá-
val és a középkor geocentrikus képével! Milyen kapcsolatok és különbségek fedezhetõk föl?

2. Hasonlítsuk össze Schiaparelli Mars-csatornáinak rajzát Hastoeker homunculusával (VII.3.2.1. fejezet)! Mi
volt az elvárás, ami a két esetben a téves megfigyeléseket okozta? Megszûnt-e az elvárás gondolati háttere a téve-
dés fölismerése után?

3. Hol vannak? – kérdezte az atomfizikus Fermi egy beszélgetés során, amikor azt fejtegették neki, hogy a Földön
kívül számtalan értelmes civilizáció létezik. Milyen lehetséges válaszok adhatók Fermi kérdésére?

4. Lovelock a földi légkör összetétele alapján gondolt arra, hogy a bolygók légköre utalhat az élet jelenlétére
(XXVI.4. fejezet). Mire alapozta érvelését? Lehetnek-e hasonlóan biztos jelei az intelligens életnek is?

5. A 14. ábrán látható „Föld-lakók üzenetét” nehezen fejthetnék meg olyan elképzelt lények, akik egészen más test-
fölépítésûek, így nem érthetik meg az emberi alakok jelentését. Tervezzünk olyan táblácskát, mely a szerintünk
lényeges üzenetet adja fajunkról és gondolatainkról! Tételezzük föl elõször, hogy az üzenet vevõi ismerik az angol
vagy magyar nyelv szabályait, de nem alakult ki körükben a mienkéhez hasonló formális matematika. Hogyan
változna az üzenet, ha csak matematikai szimbólumokra kellene hagyatkoznunk, nyelvi segítség nélkül?

A földitõl lényegesen különbözõ életformák megítélése attól függ, mit tartunk az élet lényeges, jellemzõ tulajdonságainak. Gánti Tibor,
Manfred Eigen vagy Stuart Kauffman modelljei elvontságuk ellenére csak a lehetõségek szûk körét engedik meg. Noha szerintük a megfele-
lõ körülmények között szükségképpen létrejön valamilyen életforma, ám éppen ezek a megfelelõ körülmények tûnnek igen ritkának az uni-
verzumban. Az önreprodukáló automaták Neumann-féle modellje viszont elvben lehetõséget ad arra, hogy egy fejlett civilizáció – ha már lét-
rejött – ezek segítségével sokszorozza meg üzenetei hatékonyságát.

SETI-PROGRAM

← a csillagászat eszközei XXVIII.1.1.

← rádióhullámok XV.3.7.3.

← „istenérvek” V.5.

← Paley érvelése XXVII.1.3.

← a „Kínai szoba” XXX.2.1.



2.3. Fölismerhetõ-e a tervezettség?

Az újkori természettudományok „nagykorúvá válásának” fontos pillanata
volt a célokságtól (teleológiától) való elszakadásuk. A „cél” fogalma ugyanis
sokszor egyszerûen a tudatlanság vagy a haszonlesés leplezésére szolgáló
szó volt. A „mindent magyarázó” célszerûséget szellemesen gúnyolta ki
Voltaire Candide-jában:

A mechanizmus (az arisztotelészi hatóok) megismerése minden tudo-
mány törekvése, ám semmi nem zárja ki, hogy a mechanizmust valaki
vagy valakik egy cél érdekében használják föl. A cél (az arisztotelészi
telosz) fogalma aligha kerülhetõ ki az emberi viselkedések magyarázata-
kor. Sok szakma vagy tudomány sikere éppen ezen alapul (politika, gé-
pek szerkesztése, programozás, rejtjelezés). Voltaire kritikája tehát nem
érinti az alapkérdést: ha nem ismerjük magát a tervezõt, mibõl ismerhetõ
fel, illetve mikor zárható ki a tervezettség, a célszerûen létrejött rend?
William Dembski amerikai matematikus-filozófus szerint az értelmes ter-
vezettség jeleit kutatva a mérnöki eljárás fordítottját kell elvégeznünk.
A mérnök valamely cél elérése érdekében tervez, a folyamat eredménye
egy összetett, rendezett tárgy (vagy annak formája, tervrajza). A tervezett-
séget kutató számára viszont az eredmény, az összetett tárgy (vagy forma)
adott, ebbõl kell következtetnie arra, hogy az tervezett-e vagy sem.
Dembski megjegyzi, hogy a tervezettség fölismeréséhez nem kell feltétle-
nül tudnunk az elkészítés vagy tervezés lépéseit. (Egy Stradivari-hegedû
esetében például nyilvánvaló a szándék, ismert a készítõ neve is, de a ké-
szítés módja titok maradt.) Ami fölismerhetõ, az az összetett és célra
irányuló – Dembski kifejezésével: komplex és specifikált – információ.
„Összetett” vagy „komplex” minden olyan tárgy vagy jelenség, mely igen
kis valószínûségû, azaz számtalan, egyaránt lehetséges eset közül az
egyetlen. Egy ötven betûbõl álló jelsor például igen kis valószínûségû, hi-
szen – ha 30 betûs jelkészletbõl indulunk ki – a szóközöket nem számítva
3050-féle eset közül az egyetlen. Ötven, egymás után sorakozó betû még-
sem utal feltétlenül intelligens tervezettségre, hiszen a billentyûket talá-
lomra is leütögethette valaki. A másik föltétel, a célra irányultság (specifi-
káltság) azt jelenti, hogy a tárgynak vagy folyamatnak elõzetesen (az adott
megfigyeléstõl függetlenül) értelmezhetõ funkciója van. A betûsor esetén
ez a szavak, illetve a mondat értelme, melyre a szavakat olvasva ráisme-
rünk. Egy óránál ilyen az idõmérés képessége, egy szobornál lehet például
a modellként szolgáló személy arcához való hasonlóság. A véletlen létre-
hozhat önmagában komplex, de nem célra irányuló alakzatot (ilyen egy
hosszú, értelmetlen betûsor) vagy egy önmagában specifikált, de kevéssé
komplex alakzatot is (ilyen egy néhány betûbõl álló értelmes szó) – ám a
komplex és egyúttal specifikált alakzat (például egy Petõfi-vers egy sora)
már nem lehet a véletlen mûve. Az ilyen típusú információ nem eredhet a
semmibõl („nincs ingyenebéd”), hanem csak értelmes forrásból, ezért a
terv léte mindig a tervezõre utal.
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Pangloss a metafizikával vegyes teológiát s a kozmológiával kapcsolatos kretinológiát tanította. Remekül tudta bizonyítani, hogy nincs
okozat ok nélkül, hogy ebben a lehetõ legeslegjobb világban a nemes báró kastélya a legeslegszebb várkastély, s hogy a nemes báróné a bá-
rónék legjobbika.

– Bizonyos – mondta – s kimutatható, hogy nem is lehetnek másképp a dolgok, mert ha már mindennek célja van, minden, ugyebár,
szükségképpen a legeslegjobb célért is van. Orrunk például azért van, hogy legyen min hordani a szemüveget, s lám ezért is hordunk szem-
üveget. Lábunk láthatólag arra való, hogy nadrágot húzzunk rá, ezért is van nadrágunk. A kövek arra termettek, hogy szépen megfaragják
õket, no meg persze, hogy kastélyokat építsenek belõlük; ezért is van õméltóságának ilyen gyönyörû kastélya…

Candide, avagy az optimizmus. Elsõ fejezet

← teleológia (Arisztotelész) III.9.1.

← a világ rendje a skolasztikában V.5.4.

← tudattalan hatóerõk XVII.1–2.

← Darwin magyarázata XXVII.2.

← rejtjelezés XXX.2.1.

OKOZAT OK

KÉTFÉLE INFORMÁCIÓ

← valószínûség a termodinamikában
XX.2.3–4.

← funkció az organikus rendszerelmélet-
ben XX.3.3.4.

← a genetikai információ eredete XXIX.1.



Dembski az intelligens tervezettség (intelligent design) mozgalom
képviselõjeként amellett érvel, hogy a természetben, különösen a biológiá-
ban számtalan olyan testrésszel vagy mûködéssel találkozunk, mely rész-
leteiben nem mûködõképes (nem hordoz célra irányuló információt), csak
egészében az. Ilyenek például a Michael Behe által egyszerûsíthetetlenül
összetettnek nevezett molekuláris gépezetek (baktériumcsilló, a véralvadá-
si fehérjék kaszkádsora). Ezek szerintük nem jöhettek létre kis véletlen lé-
pések sorozatával. Bár Dembski nem tagadja a mutációk és a szelekció lé-
tezését, ezek szerepét a mennyiségileg gyarapítható tulajdonságok létreho-
zására és a hibás változatok kiszûrésére korlátozza (például egy állati
populációban a bunda fokozatos vastagodása lassan hidegre forduló kör-
nyezetben).

Az intelligens tervezettség Dembski-féle elképzelésével szemben több el-
lenérvet is fölvetetettek. A „hiányok Istenének” elképzelése teológiai csap-
da. Ekkor a Tervezõ (Isten) fogalmát csak arra használják föl, hogy a tudás
hiányát (a még nem ismert mechanizmusokat) pótolják a segítségével. Az
intelligens tervezés mozgalom hívei azonban úgy érvelnek, hogy a tervezett-
ség fölismerése nem a tudás hiányát, ellenkezõleg, új típusú tudás meglétét
jelenti. A tervezettség állítása egy szándék megnyilvánulásának fölismeré-
sét jelenti, nem pedig az azt létrehozó mechanizmus tagadását.
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15. ábra. A tervezettség fölismerése W.
Dembski szerint
A 9 betûs halmazból (középen) sokfélekép-
pen állhat össze kompex, de értelmetlen be-
tûsor (lent). (A szóközöket nem számítva ez
több mint 40 millió lehetõség.) Elképzelhe-
tõ, hogy véletlenül rövid, értelmes szavak
állnak össze, ekkor az információ specifi-
kált, de nem komplex. Ha például véletlen-
szerûen csak három betût emelünk ki e be-
tûkészletbõl, a „kék” szó megjelenésének
esélye elég nagy, kb. 1% (fent). A komplex és
egyúttal specifikált információ (a teljes vers-
sor) csak a tervezõ, jelen esetben az író ér-
telmével magyarázható. A verssor értelmét
a vers egésze, az abban betöltött szerepe
adja meg.

16. ábra. Gyûrt szerkezetû üledékes
kõzetek (balra) és kõhalmok (jobbra) a
dalmát tengerparton
A kövek nem véletlenszerû eloszlása lehet a
tervezés jele. Biztosan azonban csak akkor
állíthatjuk ezt, ha az elrendezés funkcióját (a
célra irányuló információt) is fölismerjük
bennük. Ez a jobb oldali kép esetében az eró-
zió megakadályozása és a termõterület föl-
szabadítása. A bal oldali képen látható forma
kialakulásának módját (mechanizmusát) le-
írja a földtudomány, ám nem tudunk arról,
hogy bármilyen funkciója lenne. Ezért – ren-
dezettsége ellenére – önmagában nem utal
egy tervezõ intelligencia szándékaira.

← intelligens tervezettség és evolúcióelmé-
let XXVII.3.3.3.

← az evolúció populációgenetikai modellje
XXVII.3.

← mennyiségi jellegek XXIII.1.3.

A „HIÁNYOK ISTENE”?

← Comte a pozitív tudásról XIX.3.1.

← Kálvin a predesztinációról V.6.2.



Az egyik alapvetõ nehézséget a célra irányulás fölismerése jelenti, hiszen
könnyen eshetünk az utólagos jelentéstulajdonítás csapdájába (ahogyan
Pangloss érvelt az orr célszerûsége mellett a Candide-idézetben). Ha azonban
olyan világképbõl indulunk ki, mely rendezett, és rendszerek egymásba ágya-
zott hierarchiájából áll, akkor a funkciók föltételezése nem önkényes és nem
is hiba, sõt éppen ez irányíthatja sikerrel a kutatást. A „szemétnek” gondolt
DNS-szakaszokról például kiderült, hogy mégis van feladatuk, a Gaia-elmélet
híve pedig keresheti légköri nitrogéngáz vagy a dimetil-szulfid szerepét a Föld
hõmérsékletének szabályozásában. Ezek a kérdések föl sem merülhetnének,
ha nem fogadnánk el a magasabb szervezõdési szint létét.

Az intelligens tervezés ellen teológiai érvek is fölsorakoztathatók. Gánóczy
Sándor római katolikus hittudós szerint ez az irányzat ugyan a modern tudo-
mány nyelvét használja, ám hátterében a Biblia látásmódjától idegen istenkép
rejlik. „Bár az Írás szerint Isten az egyedüli Teremtõ, nem hasonlítható olyan
gyártóhoz, aki minden gyártmányát egyedül és teljesen kész állapotban gyárt-
ja le. Sokkal inkább a lehetõségek teremtõje, amelyeket teremtményei, hívá-
sára válaszolva és általa ajándékozott önerejükbõl, öntervezve, önszervezve,
öntörvényi módon fejlõdve, alakulva válnak valósággá” – írja. Az élõlények,
különösen az emberek nem azonosíthatók a gépi szerkezetekkel vagy progra-
mokkal, így belsõ rendjükbõl sem lehet levezetni egy tervezõ szándékait. Az
ember szabadsága autonóm belsõ törekvésein és a véletlen lehetõségek fölis-
merésén alapul, különösen kaotikus vagy káoszközeli állapotban.

Mindez azonban hierarchikusan rendezett világban nem jelenti a rende-
zettség vagy értelem tagadását. Az élõk világában az autonómia viszonyla-
gos, hiszen minden szint egy magasabb szervezõdési szint része. Ami egy
adott szervezõdési szinten véletlen esemény, magasabb szint felõl nézve
elõbb-utóbb valamilyen funkciót nyer. Az értelem nem közvetlenül, hanem
az evolúció folyamatában tárul fel. Ebbõl az következik, hogy természettu-
dományos és biblikus teológiai alapról is hibás az evolúció tényét tagadó
elmélet. Vitatható és kutatható viszont az evolúció iránya, módja, és mind-
ezen folyamatokban kereshetõk az értelem jelei is.
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← Darwin és Wallace vitája XXIX.4.2.3.

← szervezõdési szintek XX.3.3.4.

← az emberi DNS XXIII.3.4.3.

← Gaia-elmélet XXVI.4.3.

← a szervezetrõl Spinoza és Livius
XVIII. mottó

TEOLÓGIAI ÉRVEK

← párbeszéd-teológia XIX.2.3.

← önszervezõdés XXVII.3.3.3.

← homeosztázis és autonómia XVIII.1.

→ az autonómia lehetõségei XXX.3.4.

FÖLTÁRULÓ ÉRTELEM

← alaklátás és értelemadás XIX.2.4.

17. ábra. A „hiányok istenének”
csapdája
A hatóok és a célok egymást kizáró szembe-
állítása oda vezet, hogy a mechanizmus hiá-
nyos ismeretének pótlására használjuk a
szándékot (tervezettséget), a szándék hiá-
nyos ismeretének pótlására pedig a mecha-
nizmust. Az ellentmondás megszûnik, ha a
két látásmódot egymás kiegészítõjének te-
kintjük. (W. Blake és M. C. Escher grafikái-
nak fölhasználásával)



3. A modernitás végnapjai

3.1. A Föld és az ember

A Föld a mitikus világlátásban nõi istenség, az élet nevelõje és pusztítója.
A Földanya képe metaforaként újult meg Lovelock Gaia-hipotézisében.
E világmagyarázat szerint Gaia önfejlesztõ és önszabályozó rendszer, mely
kiveti magából mindazt, ami egészségét és fejlõdését veszélyeztetné.

A Biblia elsõ könyve rendezett kertként, Paradicsomként mutatja be a
természetet. Mivel Isten teremtõ akarata hozta létre, értelem és szándék
nyilvánul meg benne. A teremtett világ Isten ajándéka az embernek: a Kert
mûvelése feladatunk és lehetõségünk. Az elsõ emberpár azonban megízlel-
te a jó és rossz tudásának gyümölcsét, azaz mérlegelni kezdték, hogy saját
szemszögükbõl mi az elõnyös és mi a hátrányos. Az emberiség történelme
ezen eredendõ bûn következményeinek története, melyben részleges tudá-
sunkat és részérdekeinket próbáljuk érvényesíteni. E sikerekben és ku-
darcokban gazdag folyamat egyik állomása a modern (nyugati) tudomány
megjelenése.

A Föld a modern természettudomány szemszögébõl bolygó, termodina-
mikailag nyílt rendszer, melyen az életet fõként a Napból érkezõ rendezett
energia (negatív entrópia) folyamatos áramlása tartja fenn. Az élõlények
ökológiai igényeiknek megfelelõen és idõben változó mintázat szerint (evo-
lúció) részesülnek az energiának és rendezettségnek ebbõl az áradatából.
Az ember kivételes helyzetét az magyarázza, hogy tudása révén folyamato-
san és hatékonyan változtatja saját környezetét és ezzel lehetõségeinek kö-
rét. A XX. század végére sokan jutottak arra a következtetésre, hogy a kör-
nyezetrombolásnak vagy szennyezésnek mondott folyamat valójában az
ember kitörési kísérlete az õt megtartó összefüggések közül.

A környezet terhelése szoros összefüggésben áll az ökológiai lábnyom fo-
galmával. Mértéke Paul Ehrlich nyomán az alábbi formulával jellemezhetõ:

I = P × A × T,

ahol I = a környezetet terhelõ teljes hatás (impact), P = a populáció létszá-
ma, A = az egy fõre esõ fogyasztás, T = a technológia módját, mikéntjét ki-
fejezõ tényezõ. A válsághelyzet (krízis) lényege Ehrlich szerint az, hogy az
ember teljes környezetet terhelõ hatása ma sokszorosan meghaladja a kör-
nyezet eltartóképességét. Jelenleg a Föld tartalékait zsákmányoljuk ki,
ezek azonban gyorsan fogynak. Az I értéke nem lehet tetszõlegesen nagy.
Ezért nyugati (fogyasztói) létformánk hosszú távon nem tartható fenn.

A földi népesség növekedésének üteme ugyan a XXI. század elejére kissé
mérséklõdött, de még mindig robbanásszerû. A technológiai korszerûsítés
ugyan csökkentheti a fajlagos környezeti terhelést, ám az összesített terhe-
lést ez nem feltétlenül mérsékli (ha például a kisebb fogyasztású autókból
sokkal többet vásárolnak, az összes autófüst mennyisége nõni fog). Ezért a
túlélés érdekében a nyugati társadalmak polgárainak változtatniuk kell
egyéni fogyasztási szokásaikon is. Ez nem elsõsorban fogyasztáskorláto-
zást, hanem értékválasztást jelent. A változtatás ezért nem csak ökológiai
kérdés, sok tudományág, a természet-, a bölcseleti és a mûszaki tudomá-
nyok kapcsolatát és kritikus mérlegelését igényli.

A probléma két irányból közelíthetõ meg. Kérdés egyrészt, hogy az em-
ber által közvetlenül létrehozott környezet hogyan illeszthetõ a természet
(a nem ember által teremtett világ) rendszerének keretei közé, másrészt az,
hogy saját személyiségünk hogyan találhat értelmet és autonómiát ezen ke-
retek között.
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FÖLDANYA

← Gaia-elmélet XXVI.4.3.

← rendszerezett világ XXX.2.3.

← ökológiai niche XXVI.1.5.

← „a kicsi szép” XXVI.5.2.

← nyílt rendszerek szervezõdése XX.3.

← produkcióbiológia XXVI.4.1.1.

A KÖRNYEZET TERHELÉSE

← ökológiai lábnyom XXVI.5.4.

A KRÍZIS OKA

→ technikai megoldások XXX.3.3.

← az értelemre irányuló kérdés (Frankl)
XVII.2.5.1.



A városok jövõjének kutatásában az együttmûködés igénye különösen
égetõ, mivel a XXI. század kezdetén – a történelemben elõször – már több
ember él városokban, mint vidéken.

3.2. Városok

Az emberi közösségek földi léptékû változásai közül a városodás az egyik
legnagyobb hatású.

A városok nagy része a történelemben szakrális hely köré épült, egy nép,
egy tájegység arculatát magán viselve fejlõdött, vonzotta környezetébõl az
embereket, az anyagi és szellemi javakat, értékeket. A várfal biztosította és
szimbolizálta a város természettõl elkülönült, magába záródó jellegét, a fa-
lakon túl kezdõdött a „természeti táj”. Ma a térbeli határok elmosódnak,
együttmûködõ városhálózatok zárják közre az egyre zsugorodó „urbani-
zált” tájat. Fölbomlott a város és falu (vidék) sokszínû, kiegyensúlyozott
együttélését biztosító munkamegosztás és egymásra utalt kapcsolat. A vá-
ros lakóit friss zöldséggel, gyümölccsel ellátó termõterületek helyét a távoli
forrásokból érkezõ javak elosztását szervezõ logisztikai központok foglal-
ják el. Hagyományosan a belváros piacterein bonyolódott a kereskedelem,
ma a nagyvárosokat bevásárlóközpontok gyûrûje veszi körül, tõlük kissé
távolabb a hulladéktemetõk és szemétpiramisok jelzik a városlakók fo-
gyasztásának hatósugarát. A várospolitika sokszor az „autók érdekeit”
tartja szem elõtt, így kiszolgálja és gerjeszti az egyre növekvõ forgalmi lehe-
tõségeket. A városok megváltozott térszerkezete tükrözi polgáraik élet- és
értékrendjét.

Napjainkban a városok élete, növekedése, arculata kevésbé függ a ter-
mészeti adottságoktól. Az elektromos áram országos hálózaton keresztül
érkezik, a szállítás és az informatika új lehetõségei sokkal közvetettebbé
tették a városok természeti erõforrásokra való utaltságát. A városodás és a
városias életforma az energiahordozók, a nyersanyagok, a talaj, a felszíni
és felszín alatti vizek korábban nem tapasztalt koncentrált fölhasználását
hozta magával. A nagyvárosok lakóinak növekvõ fogyasztását és kényelmét
egyre nagyobb és egyre távolabbi területek környezeti terhelése fedezi.

A város egyik tanújele annak, hogy az ember nemcsak alkalmazkodik a
természeti adottságokhoz, hanem azokból „világot” alakít maga köré, hogy
abban otthonosan és biztonságosan élhessen. E településforma a spirituá-
lis, gazdasági szükségleteken túl egyedülálló új formákat teremtett a benne
élõk érintkezésének, közösségi párbeszédének. A gazdag kapcsolatok kö-
zül kiemelkedik, hogy Európa nagy városai adtak helyet a legtöbb közép-
kori egyetemnek, majd a XVIII. századtól a tudományos közéletet szervezõ
intézményeknek is. Napjainkban az emberi érintkezés egyre inkább a vir-
tuális valóság csatornáin keresztül bonyolódik. A „virtuális valóság” kifeje-
zés elfogadottsága mutatja, hogy korunk érzés- és gondolatvilága milyen
szorosan kötõdik a televíziók és az internet által formált és közvetített vilá-
gokhoz. Nemcsak a pszichológusokat, de a várostervezõket is foglalkoztat-
ja az a kérdés, hogy vajon a realitás álarca mögé bújt virtuális világot
mennyire tudja fékezni vagy ellensúlyozni az ember legõsibb lényébõl faka-
dó közvetlenség iránti igény.

A világ nagy városai által teremtett gondokra különbözõ tudományterü-
let kutatói együttmûködve keresik a megoldást. A hulladékelhelyezés leg-
alább annyira földtani, mint társadalmi szempontú kérdéseket vet föl. Az
emberi szervezetet érõ nyári hõstressz kezelése orvosi és építészeti felada-
tot is jelent. Az építészetben a természetes alapú építõanyagok elõtérbe he-
lyezése, tetõkertek, zöldtetõk kialakítása az ökologikus látásmód újraho-
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← szent tér I.1.

← a természetvédelem problémái
XXVI.6.1–3.

← a nitrogén körforgásának zavarai
XXVI.4.2.

← a környezeti kár fogalma XXVI.5.

A „VIRTUÁLIS VALÓSÁG”
LEHETÕSÉGEI

← a filozófia születése III.1.

← egyetemek V.5.1.

← tudós társaságok VII.1.

← változatos életpályák XVII.3.4.

← megküzdési stratégiák XVIII.5.3.1.

← stressz és nyugalom XVIII.3.2.8.

KIÚTKERESÉS



nosodását mutatja. A megújuló energiaforrások fölhasználása iránt mutat-
kozó új igények a fölhasználóhoz (városi közösségek) közeli, helyi
energiahasznosító mûveket (szélkerék, napelemek, kollektorok, földhõ-
energia) részesítik elõnyben.

3.3. Energiakrízis

A középkor munkaerõhiánnyal küzdött, ami ösztönözte az izomerõ helyet-
tesítését szolgáló leleményes találmányok megalkotását. Európa-szerte ví-
zimalmok és szélkerekek mûködtek, a tengert vitorlás hajók szelték.
A helyzet a XIX. század közepétõl fokozatosan megváltozott: a problémát
mára inkább a munkanélküliség és az energiaforrások szûkössége jelenti.
További gond, hogy az energiaigény nem akkor és ott jelentkezik, ahol és
amikor az energia rendelkezésre áll.

A fölhasználható energiának végsõ soron háromféle forrása lehet: a Nap
sugárzása, a Föld belsõ hõje és a Hold mozgása. Az energiaforrások
aszerint is csoportosíthatók, hogy megújulnak-e, vagy véges készletként
állnak rendelkezésünkre. A megújuló energiaforrásokat folyamatosan és a
fölhasználás ütemében képes pótolni a természet. Ilyen a nap, a szél, az ár-
apály és az élõlények szolgáltatta energia is (amennyiben lehetõvé tesszük
a pótlást, például új fákat ültetünk a kivágottak helyett). A nem megújuló
energiaforrások – a szén, a szénhidrogének és a hasadóanyag-készletek –
korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre, és vagy nem keletkeznek,
vagy létrejöttük sebessége elenyészõ fölhasználásuk mai üteméhez képest
(földgáz, tõzeg). A Nap energiájából származik a szélenergia, a folyóvizek
és tengerek áramlása, az élõlények energiája (kivéve a mélytengeri hátsá-
gok különleges életközösségeit), a fosszilis energiahordozók kémiai ener-
giája (szén, földgáz, kõolaj) és az ebbõl nyerhetõ elektromosság, a vízbõl
napfény segítségével elõállított hidrogéngáz kémiai energiája.

A napmelegtárolók (napkollektorok) a Nap sugárzó hõjét közvetlenül
meleg víz formájában hasznosítják.
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A francia August Bernard Mouchot Afrikában 1864-ben „naperõgépet” tervezett. Ez a berendezés egy 5 m átmérõjû tükörrel mûködött,
és percenként 2,5 t vizet szállított. Martin Wagner német építész 1931-ben a „Das wachsende Haus” (A növekvõ ház) pályázaton mutatta be
tervét. Ezen egy üvegréteg védi a külsõ falakat az idõjárás hatásaival szemben, egyben köztes teret is képezve, amely csökkenti a
hõveszteséget, és a besugárzott napenergiát hasznosíthatóvá teszi. A napkollektorokat mára kiterjedten használják fûtésre és melegvíz-el-
látásra olyan országokban is, ahol a napfényes órák száma viszonylag csekély.

18. ábra. Napenergia közvetlen
hasznosítása fõzésre (München,
Deutsche Museum)
Erõs napsütésben a készülék fél óra alatt
fölforralja a lábos vizét. A használati meleg
víz elõállítása napenergiás rendszerekkel
már ma is gazdaságosan megoldható.
A használati melegvíz-készítés energiaigé-
nye egy négytagú családnak kb. 5000 kWh
évente. Egy 4-6 m2 kollektorfelületû beren-
dezéssel ennek az energiamennyiségnek
mintegy 70%-át megtakaríthatjuk.

19. ábra. Napmelegtárolók
(napkollektorok) Vác belvárosában

← szerzetesség V.1.4.

← elektromos hálózat XV.2.4.4.

ENERGIAFORRÁSOK

← a Nap sugárzása XXVIII.1.4.

← árapály VIII.3.2.1.

← szénhidrogének keletkezése XII.3.2.

← a Nap sugárzásának szerepe
(Arisztotelész) III.9.4.

KOLLEKTOROK



A napelemek (szolárcellák) a napfényt elektromos energiává alakítják át.

A szélkerekekkel a szél mechanikai energiáját vagy közvetlenül haszno-
sítják (például õrlésre), vagy elektromos áramot termelnek a segítségével.
A mai szélkerekek néhány országban már jelentõs mennyiségû áramot ter-
melnek, ám mûködésük a széljárás változékonysága miatt eléggé kiszámít-
hatatlan, és esztétikailag sem illeszkednek mindenfajta tájhoz.

A Föld belsõ tartalékaiból ered a földhõ, a vulkáni mûködések és utó-
mûködések energiája (termálvíz), a radioaktivitásból és esetleg a fúzióból
fölszabadítható energia. Ismereteink szerint a Föld belsõ hõje két forrás-
ból származik. Kisebbik része a Föld kialakulásakor esett csapdába, a na-
gyobbik hányada a hosszú élettartamú radioaktív izotópok bomlásakor
szabadul fel. A Föld belsõ energiájának (geotermikus) elsõ gyakorlati alkal-
mazása a XIX. században kezdõdött Itália középsõ területén, ahol az elsõ
földhõvel mûködõ elektromos generátort is üzembe helyezték 1904-ben.
A geotermikus energiának a többi megújuló energiaforráshoz képest nagy
elõnye, hogy csekély ingadozású, megbízható, stabil forrás. A XX. század
második felében kifejlesztett technikai eljárások egyre nagyobb hõkivo-
nással egyre több elektromos áramot tudnak nyerni. Terjednek az egyedi
lakóházak és háztömbök fûtésére használt hõszivattyús berendezések.
A zárt csõvezetékben keringõ hõszállító folyadék (a hûtõszekrény mûködé-
séhez hasonlóan) a 20-150 m mélységben lévõ 14-17 ºC-os közeg energiá-
jával téli fagyos idõben fût, a nyári hõségben hût. Nagy lehetõséget rejt,
hogy a földkéreg átlagos hõmérsékleti gradiens (2,5-3 ºC/100 m) hazánk-
ban kétszer magasabb. Részben ennek köszönhetõ a termálvizeink gyako-
ri elõfordulása, melyeknek energiája közvetlen elektromosáram-nyerésre
nem használható magas oldott ásványi tartalma miatt (korrózió).

A Hold mozgása okozza (nagyobbrészt) az árapályt. Árapályerõmûvek a
Föld néhány pontján mûködtethetõk gazdaságosan, ott, ahol az apály és
dagály közti szintkülönbség elég magas.

Az élõlények a legrégebben fölhasznált energiaforrások, részben az álla-
ti és emberi erõ (igavonás, õrlés), részben anyagaik fogyasztása és elégetése
révén. Utóbbi lehetõséget használja ki a fával, tehéntrágyával vagy energia-
fûvel való fûtés éppúgy, mint a cukorrépából elõállított bioetanol. Ezek az
eljárások hosszú távon is fenntarthatók lehetnének, ha gondoskodnánk a
mennyiségi utánpótlásról (legalább az elégetett fa és a fölhasznált üzem-
anyag energiatartalmát helyettesítõ tömegû erdõ felnövekedésérõl) és arról
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A francia Alexandre Becquerel 1839-ben jött rá arra, hogy a réz-oxid világítás hatására elektromos áramot termel. Charles Fritts
1880-ban szelénbõl, majd 1954-ben az amerikai Calvin Fuller, Gerald Pearson és Daryl Chapin szilíciumból készítette el az elsõ napeleme-
ket. Az 1960-as és 70-es években a napelem-technológiában elért jelentõs fejlõdés hajtóereje az ûrrepülés kutatásfejlesztése volt. Ma már
sok szerkezet fedezi energiaigényét napelem segítségével (zsebszámológépek, karórák, rádiótelefonok). Magas ára miatt viszont a napfény-
bõl nyert elektromos áram többnyire még nem versenytársa más energiaforrásoknak. Az is probléma, hogy a szükséges igen tiszta szilícium
elõállítása maga is energiaigényes, és a klórtartalmú melléktermékek miatt jelenleg még környezetszennyezõ is. Összességében egy nap-
elem elõállítása több energiát igényel, mint amennyit a kész elem mûködése során megköt. A hatékony és környezetkímélõ elõállítás techni-
káját kutatják.

Másik lehetõség a mélységi kéreghõ kinyerése, a „forró száraz szikla” (hot dry rock) eljárás. 3-6 km mélységben a kéreg hõmérséklete
elegendõ a gõzturbinák meghajtásához, mivel azonban ebben a mélységben víz ritkán található, egy csõvezetékrendszer leszálló ágában
nagy nyomással hideg vizet pumpálnak a forró szikla belsejébe. A szétrepesztett sziklába szivárgó forró víz a felszálló furatot elérve kiszi-
vattyúzható. Figyelemre méltó a bázeli geotermikus erõmû 2006-os indításakor nyert tapasztalat. A svájci város szeizmikus szempontból
nyugodt hely, a próbaüzem alkalmával észlelt földmozgások (M = 3,4) miatt a beruházást leállították. Az ember természetátalakító tevé-
kenysége (bányászat, mélyfúrás, víztározók építése) a földkéregben mozgásokat vált/válhat ki, a megújuló energiaforrások hasznosításakor
is elengedhetetlen a reális kockázatok mérlegelése. Jelenleg a Föld legnagyobb, ipariáram-termelésre használt geotermikus erõmûrend-
szerének (The Geysers, USA) csökkenõ teljesítménye arra hívja föl a figyelmet, hogy a geotermikus energia sem kimeríthetetlen forrás.

NAPELEMEK

← félvezetõk XXI.5.2.

SZÉLKERÉK

FÖLDHÕ

← a bolygók keletkezése XXVIII.1.3.

← radioaktív bomlás XXI.6.6.

HÕSZIVATTYÚ

← mûködésének elve XX.1.3.

← korrózió XI.4.7.2.

ÁRAPÁLYERÕMÛ

← etanol XII.4.3.1.

← alkoholos erjedés XIII.3.1.1.



is, hogy az eljárás ne szegényítse el se az élõvilágot, se az emberi közössége-
ket. Sajnos e feltételek jelenleg nem teljesülnek: a nagyüzemi mezõgazda-
ság minden fajtája „energiafaló”, az „energiaerdõk” fajgazdagsága nem
mérhetõ az eredeti erdei tárulásokéhoz, az energiafû termesztése pedig
tönkreteszi a talajt. Még súlyosabb gond, hogy a növények energiacélú ter-
mesztése az emberek táplálása elõl vonja el a termõföldet, ami a szegény
országok új típusú kizsákmányolásához vezethet. A közlekedés energiaigé-
nyén ez a módszer legfeljebb enyhíthet: ha az összes jelenlegi termõterüle-
ten bioetanolt állítanának elõ, az is csak a jelenlegi üzemanyag-szükséglet
10–20%-át fedezné.

Az energiakrízis megoldásának leghatékonyabb módja a takarékosko-
dás, például az új, hatékony hõszigetelési technikákkal vagy a régi módsze-
rek újrafelfedezésével. Így a rendkívül pazarló légkondicionálást jól pótolja
a fák lombja, a redõny és a ház ésszerûen kialakított szellõzési rendszere.
A közlekedés jelenlegi gyakorlata biztosan fenntarthatatlan: a tömegközle-
kedés ésszerû fejlesztése, életmódunk megváltoztatása nem kerülhetõ el.

3.4. Autonóm ház és autonóm közösségek

A nyugati típusú modern és globalizált társadalomban a XX. század végére
befejezõdni látszott a társadalmak atomizálódása, egyénekre szakadása.
Európa lakói sokszor a legszûkebb környezetükben is függõvé váltak a glo-
bális energia-, vízellátó, elektromos, közlekedési, hulladékszállító, élelmi-
szer-ipari és gyógyszeripari rendszertõl. Ezzel egyidejûleg azonban megin-
dult az ellentétes irányú törekvés is. Az egyének és a helyi kisközösségek
igyekeztek kivívni részleges autonómiájukat, nemcsak szellemileg és po-
litikailag, hanem gazdasági és ökológiai szempontból is. A táj adottságai-
hoz illeszkedõ, az adott közösség ökológiai lábnyomát nem meghaladó gaz-
dálkodási mód természetes módon vezet az autonóm, együttmûködõ egyé-
nekbõl álló közösségek szervezõdéséhez, a nemzeti hagyományok
ápolásához, a javuló közbiztonsághoz, a testi és lelki egészség állapotához,
azaz a fenntarthatósághoz. Ezeket a jelenségeket jól mutatja az autonóm
ház megvalósításának módja (Ertsey Attila nyomán).
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20. ábra. Légkondicionáló
berendezések tömege Split történelmi
belvárosában, a Diocletianus korabeli
oszlopok között
A légkondicionálás ma a fûtéssel összemér-
hetõ mennyiségû energiát emészt föl. Pedig
a megfelelõ szellõzés és jó hõszigetelés a túl-
hevülés ellen is hatékonyan véd.

21. ábra. „Parkolj, és utazz tovább!”
Autóparkoló és kerékpártároló a
verõcei vasútállomásnál
A környezet terhelését jelentõsen csökkenti
a tömegközlekedés használata, a személyi
közlekedés eszközei ekkor csak a helyi igé-
nyeket szolgálják.

A hagyományos (azaz XX. századi átlag európai) házak évente és négyzetméterenként 300-400 kWh energiát használnak fel. Az úgyneve-
zett passzív házak esetében ez az érték 15 kWh/m2/év alá csökken. Az aktív ház a kiegészítõ energiaforrások (nap, szél) fölhasználásával át-
lagos fogyasztásánál több energiát termel, így a hálózatba energiát juttat vissza.

Az autonóm ház fenntartói nemcsak az alacsony energiafogyasztásra ügyelnek, hanem az áramellátást, a vízháztartást, a szennyvízkeze-
lést és a hulladékgazdálkodást is összhangba hozzák a környezõ természet lehetõségeivel. A fûtést fõképp napkollektor látja el, meleg vizét
is a Nap adja, amit egy faelgázosító kazán vagy biobrikett-kandalló egészít ki. A Nap az éves hõigény háromnegyedét fedezi, a fafûtés a továb-
bi egynegyedét. Az áramellátást a tetõn lévõ napelemek és szélmotor biztosítják, elõször csak 12 voltról. A kisfeszültség tévét, rádiót, lám-

A BIOENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK
VESZÉLYEI

← faültetvények XXVI.2.4.3.

← ökológiai lábnyom XXVI.5.4.

← a fenntarthatóság programja XXVI.5.3.

← egészség-betegség XVIII.5.

FENNTARTHATÓSÁG



Az autonómia összefügg a szelíd technológia használatával. A szelíd
technológia elnevezés a hetvenes években Németországban született meg.
Célja, hogy a technika erejét arra a szintre korlátozza, ameddig az elõidé-
zett pusztulást a természet megújulóképessége be tudja gyógyítani. Átte-
kinthetõ és uralható technológiákat keres, vissza kívánja szerezni az em-
ber elvesztett pozícióját a gép felett. Az Autonóm Ház önellátó ugyan, de az
autonómia nem önellátást, hanem az önálló szervezõdés lehetõségét je-
lenti. A szelíd technikák ugyanis helyiek (decentralizáltak), ám nagyobb
méretben is alkalmasak az együttmûködésre. A helyi szervezõdések (pél-
dául energiatermelés) megjelenésével a monopóliumok hatalma visszaszo-
rul, az önigazgatás erõsödik. A következmények szellemi szinten is meg-
mutatkoznak. Az Autonóm Ház lakói esélyt kapnak a természeti-kozmikus
összefüggésekbe való visszahelyezkedésre; e technikák nagyobb léptékû
megvalósítása során átfogóbb összefüggésekre derül fény: az energiát hely-
ben termelik, a vizet helyben gyûjtik, itt is tisztítják és használják. A folya-
matok összekapcsolnak a gazdálkodással, a tájjal, melytõl a közvetettség
elszakított bennünket. Az újból megtalált összefüggések révén arányok sej-
lenek föl: egy élhetõ világ körvonalai.

Ertsey Attila: Az Autonóm Ház címû munkája nyomán

Az autonóm ház és életforma a természeti rendszerekbe illeszkedés
technikai lehetõségeit teremti meg. Ennek feltétele, hogy a benne élõk is
autonóm személyiségek legyenek.

3.5. A fogyasztói létformától az egészségig

Paul Ekins brit közgazdász olyan kulturális irányultságként írja le a fo-
gyasztói szemléletet, amelyben „egyre több és több termék és szolgáltatás
birtoklása és használata a fõ kulturális törekvés, és az emberek szerint a
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pát, hûtõszekrényt, vízszivattyút mûködtet, és tölti az akkumulátort. A többi fogyasztóhoz már 220 voltos váltóáram kell. Ezt egy inverter
alakítja át a 12 voltból. Az esetleges áramfelesleget a rendszer visszatáplálja a hálózatba. A bevételbõl származik a minimális, de szükséges
tüzelõ ára. A napelemes áramellátás ma még a luxus, de a napelemek ára folyamatosan süllyed.

Víztakarékos technikai megoldásokkal (például 3 liter vízzel öblítõ WC, avagy vízöblítést teljesen nélkülözõ komposztáló toalett, a mosó-
gép használt vizének WC-öblítésre való újrahasznosítása, esõvízgyûjtés) elérhetõ, hogy az ivóvízfogyasztás a felére csökkenjen. Valójában
csak ivásra, ételkészítéshez és a fürdéshez van szükség ivóvízre. A kibocsátott szennyvíz nádgyökérzónás helyi tisztítóba jut. A nád ellátja a
szennyvíztisztító telepek levegõztetõberendezéseinek szerepét: szárán át oxigént visz a gyökerei közé.

Az autonóm ház lakói kevés szemetet termelnek. A szelektív hulladékgyûjtõ konténerek egyikében gyûlik a szerves hulladék, amely rög-
tön a komposztálóba vagy komposzttoalettbe kerül. Az éghetõ hulladék a kályhában végzi. A ház egésze lehetõleg megújuló anyagokból
épül: fa és vályog, parafa és újrahasznosított mûanyag, növényi olajokból-gyantákból és méhviaszból készült favédõ szerek.
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21. ábra. Autonóm ház fölépítésének
terve (Ertsey Attila nyomán,
módosítva)
1. jó hõszigetelésû fal (épülhet vályogból),
2. hõszigetelõ üveggel ellátott elõtér (k = 0,4
W/m2K), 3. naphõgyûjtõ (síkkollektor),
4. fûtés és melegvíz-készítés hõcserélõ tartá-
lya (bojler), 5. napelem (szolárcella), 6. szél-
kerék, 7. a termelt áram hálózatra vissza-
táplálása (kétirányú áramellátás), 8. világí-
tás energiatakarékos izzóval, 9. fafûtésû/fa-
elgázosító kazán, 10. esõvízgyûjtõ tartály
(öntözésre), 11. esõvízciszterna (WC-hez,
mosáshoz), 12. víztakarékos WC, 13. kom-
posztáló illemhely (víz nélkül), 14. szenny-
vízülepítõ, 15. nádgyökérzónás szennyvíz-
tisztítás, 16. szerveshulladék- komposztáló,
17. válogató (szelektív) hulladékgyûjtés,
18. biogazdálkodás (a fák gyümölcseinek és
nyári árnyékának felhasználása, vegyszer-
mentes zöldségtermesztés)

SZELÍD TECHNOLÓGIA

← természetes és mesterséges intelligencia
XXX.2.1.

← a „kicsi szép” XXVI.5.3.

← mikrokozmosz–makrokozmosz III.3.;
IV.6.1.; V.7.4.

FOGYASZTÓI SZEMLÉLET

← alternatív közgazdaságtan XXVI.5.3.



személyes boldogsághoz, társadalmi státuszhoz és nemzeti sikerhez vezetõ
legbiztosabb út”. A fogyasztói szemlélet Földünk szinte minden országá-
ban egyre terjedõ kulturális minta, mely annyira részévé vált életünknek,
hogy nehezen ismerjük föl, hogy kulturális képzõdmény. A legtöbb társa-
dalomban a kultúra elemeit – a nyelv, a szimbólumok, normák, hagyomá-
nyok, intézmények – átformálta a fogyasztói szemlélet. Az emberek érték-
rendje is átalakult, kulturális normáink egyre inkább termékek és szolgál-
tatások megvásárlását helyezik a középpontba. A köznyelvben az ember
kifejezés megfelelõje a fogyasztó lett.

Donella Meadows környezettudós a fogyasztói szemlélet paradigmájának
elemzésekor négy alapfelvetésre irányítja a figyelmet. Minél több dolog birtok-
lása teszi boldoggá az embert, a folyamatos növekedés jó, az ember független
a természettõl, melynek forrásai alapvetõen arra valók, hogy azokból az em-
ber saját szükségleteit kielégítse. Az üzleti élet, a politika, a tömegkommuni-
káció és az oktatás ilyen irányú beállítottsága szinte észrevétlenül zajlott le és
vált elfogadottá. A társadalmi intézmények közül a média az egyik legfõbb haj-
tóereje a fogyasztás ösztönzésének. A tömegkommunikációs csatornák a sza-
badidõ eltöltésének uralkodó eszközei lettek, számítások szerint az emberek
ébren töltött idejének harmadát, felét kitöltik, a közvetlen személyes kapcso-
latok helyébe lépve. Egy televíziós személyiség e folyamat jelentõségét így látja:
„Ha a társadalmon uralkodni akarunk, nem a bíróságait vagy a hadseregét
kell ellenõrzés alá vonni, csak annyit kell tenni, hogy a közszájon forgó törté-
neteket ellenõrizzük. Márpedig a tévé és az újságok azok, amelyek a legtöbb
történetet a legtöbbször és a legtöbb embernek elmondják.”

Az USA-ban élõ John F. Kavanaugh jezsuita teológus úgy látja, hogy a tu-
dás maga is adásvétel tárgyát képezõ árucikké lett, az iskolák, egyetemek
termékeket elõállító gyárakhoz válnak hasonlóvá, az emberi tudás techni-
kai intelligenciává zsugorodott. Az új emberkép a személyiség fejlõdésé-
nek, kiteljesedésének helyébe a fogyasztást és a piacképességet állítja.
A belsõ élet elvesztése, a bensõséges kapcsolatok széthullása fölemészti az
elkötelezõdésre való képességünk alapjait. Különös, hogy miközben a val-
lási hagyományok elvilágiasodnak, a fogyasztói életvitel elemei szakrali-
zálódnak: a vásárlás, a felhalmozás, a sosemvolt szükségletek kielégítése
és ezek megszerzése fedezeteként a munka. Az ember végtelenre irányuló
vágyakozása a „termékek” fogyasztásában elégül ki.

A fogyasztói kultúra emberképét vizsgálva Romano Guardini olasz szár-
mazású német teológus a lépték- és mértékvesztés összefüggésére hívta föl
a figyelmet. Szerinte a mértéktelenség nemcsak a teremtést fenyegetõ ener-
giapocsékolásban, a számtalan betegséget okozó fogyasztási tébolyban, a
tartós stresszel járó munkamániában jelentkezik, hanem a perfekcióra, az
abszolút biztonságra, a teljes ellátásra, az egészség abszolút garanciájára, az
élet tökéletesen sikeres megvalósítására való törekvésben is. A túlhajtott
embernek nincs helyes mértéke önértékelésében, és elveszíti korlátai iránti
érzékét is. Így keletkezik a „szuperember” mítosza, aki mindig fitt, mindig
„mûködik”, akinek nincsenek gyenge pontjai. A tökéletességnek ezt az esz-
ményét „pogány ideálnak” nevezi André Louf francia teológus. Ez a törekvés
azt fejezi ki, olyanok akarunk lenni, mint az Isten, ember voltunkat, töré-
kenységünket tagadva. A fogyasztói világot éltetõ egyén gyakran csak gyenge-
ségének állandó letagadásával vagy gyógyszerekkel képes elviselni az ellent-
mondást a hamis eszmények és személyes gyengesége közt.

Az egészség-betegség fogalmak fogyasztói szempontú átértékelõdésének
is tanúi, szenvedõi vagyunk. E fogalompár éppúgy helyet kapott a termé-
szeti népek mitikus világlátásában, mint a görög orvoslás hagyományain
alapuló európai orvoslásban. A görög mitológia szerint Aszklépiosz két lá-
nyával õrködött az emberek egészsége felett, Hügeieia az egészséggel,
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← mémek terjedése (Dawkins) XIX.1.6.

← paradigmák (Kuhn) XIX.3.4.

NÉGY ALAPFELVETÉS

← a növekedés korlátai XXVI.3.1.2.; 5.2.

← teremtésvédelem XXVI.6.3.

← reklám és propaganda XVII.3.3.

TUDÁS–ÁRU

← Feyerabend a tudományról XIX.3.5.

← a szent és a profán (Eliade) I.1.

← történeti tudás és mûveltség
(Németh L.) XIX.3.6.

LÉPTÉKVESZTÉS

← „ismerd meg önmagad” (Szókratész)
III.7.2.

← megküzdési stratégiák XVIII.5.3.1.

← elfojtás, felettes Én (Freud) XVII.2.2.

PANAKEIA URALMA

← Püthagorasz tanítása III.3–4.



Panakeia a betegséggel foglalkozott. A nyugati orvostudományban az új-
kortól Panakeiáé volt a fõ szerep, legeredményesebben a fertõzõ betegsé-
gekkel, járványokkal szemben sikerült felvenni a harcot. A modern társa-
dalmakban új típusú betegségek léptek fel: a halálozási statisztikákat a ci-
vilizált életmóddal (táplálkozás, mozgásszegény életmód) és a szennyezett
környezettel szorosan összefüggõ halálokok vezetik (szív- és érrendszeri
betegségek, rák, krónikus betegségek). A XXI. században – a WHO elõrejel-
zése szerint – a legsúlyosabb egészségügyi feladatot a lelki eredetû betegsé-
gek (feloldatlan stressz, depresszió) kezelése jelenti majd.

A fogyasztói létben élõ ember szívesen gondolja, hogy az egészség alanyi
jogon jár, vagy pénzért megvásárolható, technikai eszközökkel fönntartha-
tó, sõt komolyabb orvosi segédletekkel, jobb gyógyszerekkel javítható. Sze-
mélyes felelõsségét a tudományra, az egészségügyi ellátórendszerre és a
biztosítótársaságokra hárítja.

Walter Bortz, a Stanford Egyetem orvosprofesszora szerint az egészség-
ügy jelenlegi gyakorlata gyakran csak a betegségtünetek mérséklésére ter-
jed ki. A két legjellemzõbb terápia, a mûtét és a gyógyszeres kezelés kép-
telen meggyógyítani a fogyasztói életmódból következõ bajokat (szív- és ér-
rendszeri betegségek, cukorbaj, mozgásszervi és idegi eredetû zavarok).
Pénzügyi számításokra hivatkozva állítja, hogy a megelõzés nem kifizetõdõ
az államnak (illetve a befektetõknek), a betegség viszont igen. (A „legfejlet-
tebb” fogyasztói társadalmakban a nemzeti össztermék 15–20%-át az
egészségügyi ellátórendszer és a gyógyszeripar „állítja elõ”.) A helyzet fo-
nákságát jellemzi, hogy az Amerikai Egyesült Államokban nem a kohók és
az olajfinomítók a legnagyobb szennyezõk, hanem a kórházak.

Kedvezõ jelek is mutatkoznak. Az orvosképzésben egyre nagyobb hang-
súlyt kap a környezet és az emberi viselkedés egészséget meghatározó sze-
repe. Az ipari orvostudomány környezeti lábnyomának mérséklésére nem-
zetközi szervezetek jöttek létre. A hagyományos gyógymódok (természet-
gyógyászat, akupunktúra, reflexológia, jóga) az orvostudomány nyugati
útjától függetlenül összegyûlt tapasztalatokkal egészíti ki a gyógyítás gya-
korlatát. A Hippokratész és a késõ középkori orvostudomány tanítását föl-
elevenítõ dietetika a test és a lélek természetes igényeinek megfelelõ élet-
módot állítja a középpontba. Galénosz szerint a dietetika hat összetevõje a
környezet (fény és levegõ), az étel és ital, a mozgás és nyugalom, az alvás és
ébrenlét, a nemiség és kiválasztás, valamint az emóciók (a lélek szenvedé-
lyei). A mértékletesség és rendszeresség nemcsak a lélek nyugalmát, ha-
nem a test egészségét is õrzi. Az egészség azonban nem végcél, hanem a tel-
jes élet megvalósításának egyik eszköze, a Biblia és a Korán szerint Isten
ajándéka. Ezen értelmezés szerint az egészség és az esetleges betegség is
lelki feladat. Akinek meg kell tapasztalnia saját vagy mások betegségét, fo-
gyatékosságát, az szembesül emberi korlátainkkal, a megértett tünetek az
önismeret forrásává válhatnak. Például a magas vérnyomás figyelmeztet-
het arra, hogy nézzünk szembe belsõ konfliktusainkkal, a túlzott elvárá-
sok és önnön képességeink különbségével.
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← küzdelem a fertõzések ellen XVIII.4.1.

← a lelki élet zavarai XVII.2–3.;
XVIII.5.3.2.

← stressz XVIII.3.2.8–9.

← áltudományok vagy alternatívák XIX.3.7.

TÜNETKÉPZÉS, TÜNETKEZELÉS

← cukorbetegség XVIII.2.3.2.

← kockázat és betegség XVIII.5.2.

AZ EGÉSZSÉG MINT FELADAT

← ökológiai lábnyom XXVI.5.4.

← akupunktúra XVIII.5.3.3.; XIX.3.

← emóciók XVII.3.1.; XVIII.3.2.9.

← egészséges táplálkozás XIII.5.4.

← alvás–ébrenlét XVIII.3.5.2.

← az álom mint jelzés XVII.2.2–4.

← részlegesség és megfosztottság (skolasz-
tika) V.2.4.
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ô„Mit is jelent megszerkeszteni a civilizációnk leltárát vagy kritikai szemléjét?

Azon kellene lennünk, hogy egészen pontosan feltárjuk azt a csapdát, amely miatt 
az em ber saját mûveinek rabszolgájává lett. Honnan lopakodott be a tudattalan a 
módsze res gondolkodásba és cselekvésbe? A vademberi életbe menekülni: a restség 
megoldási kísé rlete.
Meg kell találnunk újra magában abban a civilizációban, amelyben élünk, az eredeti 
szö vet  séget a szellem és világ között.”
     Simone Weil: Jegyzetfüzet / Algebra
     (Fordította: Jelenits István)

„Az értelem átlátszóvá teszi a dolgokat a szellem számára. De ami átlátszó, azt nem 
lát juk. Az átlátszatlant látjuk az átlátszón keresztül, azt a sûrûséget, amely rejtve volt 
ad dig, amíg az átlátszó nem volt átlátszó. Vagy a porszemeket látjuk az ablak üve
gen, vagy a tájat az üveg mögött, de sohasem magát az üveget. Letörölni a port is 
csak azért érdemes, hogy láthassuk a tájat. Az értelemnek csak azért kell kifejtenie a 
hatá sát, hogy elér jen a titokig, a bizonyíthatatlanig, ami maga a valóság. A meg nem 
értett elrejti a megérthetetlent, éppen ezért szükséges kiküszöbölni.”
   

Simone Weil: Jegyzetfüzet / Az értelem és a kegyelem
     (Fordította: Bárdos László)
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