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Rákos Péter
az MTA külső tagja

Multilaterális megközelítés: 
álsajátosságok és félreértések

leleplezése
A külföldi felsőfokú magyaroktatás 

peremhelyzetének némely sajátosságai

Elhangzott: 2000. május 5-én

Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ezen a fórumon és ilyen tekinté
lyes hallgatóság előtt kaptam lehetőséget a bemutatkozásra. A székfoglaló 
nem dogmatikus műfaj, nem vélném valószínűnek, hogy sajátosan erre a 
célra kiszemelt témára készült tanulmány, inkább úgy sejtem, hogy a friss 
sütetű tag eddigi s eztán eljövendő munkásságára jellemző valaminő szakmai 
jellegű megnyilatkozás.

Amikor székfoglalómnak nem is címét, hanem inkább jellegét úgy fogal
maztam meg, hogy „mit lendíthet egy külhoni tag?”, máris ellentmondásba 
kerültem önmagámmal, mert hiszen ez itt nem a Külső Tagok Fóruma, s 
nem is tartanám eleve célszerűnek és ildomosnak, hogy az I. Osztály tagjai 
ilyen esetleges szempontok alapján válasszák meg értekezésük tárgyát, még
sem lehet székfoglalóm tárgyát külhoniságom tényétől különválasztani.

„A külföldi felsőfokú magyaroktatás mint a kutatás ösztönzője s egyszer
smind tárgya” cím nem holmi általános pedagógiai vagy didaktikai aspektu
sokat takar.
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Nem mindig vesszük ugyanis számba a tudatosság kellő fokán, hogy a hun
garológia, mely itt, a magyarságtudomány metropolisában, a fejlett és nagy
mérvű munkamegosztásnak köszönhetően inkább a magyarságismereti témák 
és tárgyak összességét jelenti, a határon túl egy kissé más értelmet kap: ott a 
hungarológia alapegysége maga a hungarológus, kinél a hungarológiai elvárá
sok összefutnak. Igazi munkamegosztás itt nincsen: ennyivel vagyunk szegé
nyebbek, igaz, hogy néha ennyivel gazdagabbak is. Vajon előfordul-e Magyar- 
országon, hogy akit Liszt Ferenccel vagy Bolyai Jánossal kapcsolatban érdekel 
valami, az ELTE valamelyik irodalomtörténeti tanszékén vagy a MTA Iroda
lomtudományi Intézetében keressen útbaigazítást, ahelyett, hogy valamely 
illetékes zenetörténeti vagy matematikai intézethez vagy tanszékhez fordulna? 
Magyarország s nemcsak épp Magyarország határain túl ez természetes: ha 
valaki egyszer hungarológus, értsen a magyarokhoz! Kutatói serénykedésünket 
és oktatói munkásságunkat ez a körülmény ennélfogva természetszerűen 
meghatározza. Mint oktatók sem hagyatkozhatunk arra, hogy nem vagyunk 
egyben felsőfokú -  s ne legyünk gőgösek -  népszerűsítő szinten is információs 
központ. Mi több, hallgatóinkból verbuválódó demonstrátorainkat, segéd
könyvtárosainkat is legkésőbben már a második évfolyamtól kezdve arra kell 
felkészítenünk és szoktatnunk, hogy az efféle kérdésekre, ha ügyeletük 
során őket kapja drótvégre a tudakozódó egyén vagy intézmény, nem válaszol
hatják azt, hogy „nem az ő asztaluk”, hanem bizony helyt kell állniuk. 
A kompjuterizált éra áldásai ebben a viszonylatban nem könnyebbséget jelen
tenek, legfeljebb másféle tájékoztató reflexeket. Példáink közkeletűek: 
Magyarországra utazó államférfiak (titkárnőinek) ismétlődő tudakozódása, 
mely kapcsolattörténeti mozzanatok alkalmasak tárlatok megnyitásán vagy akár 
csúcstalálkozók alkalmával, épp ott és épp akkor, említésre, s ez nemcsak szak
mai jártasság, hanem tudományos etika kérdése is, hiszen nemcsak történelmi 
ismereteink vannak szüntelen mozgásban, hanem történelemszemléletünk is. 
Vagy egy másik példa: váratlan vendég, író vagy művész érkezése előtt egy órá
val kétségbeesett kérdés a fogadó intézmény részéről: jóllehet annyit tudnak, 
hogy ki ő, és merre van hazája, de miről híres? Mit alkotott? Hogyan ejtik? 
Tartsa a vonalat, vagy hívjon öt perc múlva. Más válaszra se mentség, se lehe
tőség, kedves demonstrátorunk: e pillanatban ez a te asztalod.

De ehhez még hozzászámítandó egy sajátosan bilaterális szempont is: té
mánk cseh-magyar vonatkozásban értendő. Az emberi egyetemességen, uni
verzalitáson, globalitáson belül vannak részleges, bilaterális viszonylatok is -  
kettő sincsen egyforma! - , s korábbi írásaimban más sokszor körvonalaztam, 
melyek e bilateralitásnak az egyszeri és megismételhetetlen vonásai: két re
gionálisan vagy areálisan szomszédos, de genetikusán semmiképpen sem
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rokon nemzet szinte meghökkentő összemérhetősége, egyezései a különbö
zésben: tudományos felfedezéseknek, de legalábbis felismeréseknek a szó jó 
értelmében vett melegágya.

Mindezek előrebocsáttatván, felolvasom mondanivalóm érdemi részét, 
mely szerkezetileg egy triptychon alakját ölti, de vétessék olybá, mintha a 
fentebb vázolt alaphelyzet három, csak látszólag elszigetelt epizódja ötvöződ
ne itt egybe, nem művi úton, hanem szervesen: egy tőről fakadnak, egymás
hoz konvergálnak, egyazon tanulsággal szolgálnak. Az említett bilateralitás, 
sőt multilateralitás jegyében való oktatás anyagában természetesen előkelő 
hely ju t Comeniusnak, a világhírű pedagógusnak, ki, megvallom, egyénileg 
is szívügyem, de ezen túlmenően nem szakterületem, nem is kutatási terüle
tem: a nemrégeni négyszáz éves jubileum alkalmával, mi tagadás, egyete
mem utasítására lettem botcsinálta komeniológussá egy időre. A Károly 
Egyetem reprezentatívnak szánt jubileumi kötetében reám osztották ki azt a 
feladatot, hogy megírjam a Comenius és a magyarok témájú fejezetet. Haszta
lan hajtogattam, hogy Magyarországon szép számmal vannak nálam avatot- 
tabb és hivatottabb komeniológusok, a Károly Egyetem ragaszkodott ahhoz, 
hogy ezt a kulturális feladatot saját erőivel lássa el. Mi alkalmasabb cím ju t
hatott volna eszembe, mint hogy a tanulmány címében Comeniusra alkal
mazzam azt, mit ő maga másokról írt le egyik híres sárospataki beszédében: 
„genti cuique splendorem addit”, minden nemzetnek, ahol csak megfordult, 
díszére válik, s nem volt nehéz bizonyítanom, hogy mi, magyarok jól sáfár
kodtunk örökségével. S itt jön az epizód, a filozófia történetének egy közis
mert mozzanatával s egy talán kevésbé ismert csattanóval.

a) Tehát: a filozófia történetén úgyszólván vörös fonálként húzódik végig 
egy híres mondat, mely latinul így hangzik: „Nihil est in intellectu, quod 
non fuerit prima in sensibus”, vagyishogy semmi sincsen értelmünkben, ami 
nem volt meg már előbb érzékleteinkben. (Az olyan variánsok, mint erat- 
fuerit, prima-antea, sensu-sensibus nem jelentősek.) A mondás filozófiai je 
lentése világos: egyértelműen „szenzualista” alapállás, mely elveti a velünk 
született ideák, az ideae innatae elméletét, és úgy fogja fel az emberi értel
met, mint valami tabula rasát, eredetileg beíratlan fehér papirost, passzívan 
befogadó viasztáblát stb. A gondolatot megtalálhatni már az antikvitásban, 
például Platón Theateitoszíban vagy Arisztotelésznél is. Ami azonban jelenleg 
érdekel, maga a mondat, éppen így, latinul, s éppen ebben a megfogalmazás
ban. Alább kiderül, miért.

Valamely szívós félreértés folytán számos filozófiai kézikönyv és nyomuk
ban a filozófiai köztudat is makacsul John Locke-nak tulajdonítja az idézett 
tétel szerzőségét, ami egyébiránt nem meglepő, mert ebben a formájában

3



Rákos Péter

valóban összhangban van Locke okfejtésével. Mindazonáltal meg kell valla
nom, hogy jómagam sehol sem leltem fel Locke-nál ezt a mondatot, semmi
képpen sem azokon a helyeken, ahol ezeket a kérdéseket tárgyalja főművé
ben, s állandóan úgyszólván körülötte forgolódik. Természetesen arra sin
csen negatív bizonyosságom, hogy soha sehol nem mondotta ki. Kitűnő 
kollégáim, neves és jeles prágai s nemcsak prágai filozófusok arra a kérdé
semre, honnan ered e mondás, habozás nélkül rávágják, hogy Locke-tól, 
ezzel is tanúságot szolgáltatva szakértelmükről. A szakember tévedései oly
kor köztudottan meggyőzőbben igazolják jártasságát, mint a helyesen azono
sított egyedi tények. Hogy egy kis kitérőt engedjek itt meg magamnak: a kez
dő Petőfinek vannak olyan sorai („A dal magasztos enyh a szívnek/ midőn 
hullámzó vére forr”), amelyeket Kölcseynek tulajdonítani tévedés, a szakem
ber azonban ebben az esetben Jó l tévedne”, hiszen a kiforratlan, fiatal költő 
jobban hasonlít elődeihez, mintáihoz, mint későbbi, érett önmagához. De 
vissza témánkhoz: hogy tehát Locke leírta-e vagy sem az inkriminált monda
tot, máig sem tudom, bizonyos ellenben, hogy nem ő a szerzője. Fölöttébb 
csodálkoztam, amikor említett, általam faggatott kollégáim megzavarodtak, 
de hiszen még a jó  hírű Brockhaus-lexikon 1993-as kiadása is Locke-nak 
tulajdonítja a tételt. Számomra e percben eléggé világosnak látszik, ki a 
felelős a félreértésért: Leibniz az, a neves német kartéziánus filozófus, ki 
Locke-kal polemizálva 1704-ben olyasfélét talált írni, hogy „amennyiben 
Locke szerint semmi sincs az értelemben, ami nem volt meg már előbb az 
érzékekben, a magam részéről hozzáfűzöm: hacsak nem maga az értelem, 
nisi ipse intellectus”. E méltán elhíresült szellemes replika csempészte bele 
alkalmasint a filozófia történetébe Locke szerzőségének balhiedelmét.

Szó szerint ott szerepel ellenben ez a mondat Comenius Orbis Pictus 
című, Sárospatakon keletkezett s első ízben 1658-ban Nürnbergben publi
kált világhírű művének előszavában. Mellesleg magánál Descartes-nál, 
ugyancsak polemikusán idézve, már 1637-ben, a Discours de la Méthode-ban 
is. A komeniológusok természetesen valamennyien ismerik Comenius Lát
ható világát, s meg lehet érteni, hogy nem tulajdonítottak a szóban forgó 
mondatnak különösebb jelentőséget: nem minden komeniológus foglalko
zik behatóbban a filozófia történetével, még kevésbé várható, hogy a filozó
fiatörténet művelői tüzetesebben tanulmányozzák Comeniust. Annyi azon
ban nyilvánvaló, hogy az ominózus szentencia első előfordulása sokkal 
korábbi időkben keresendő: ha nem már a preszokratikusoknál (például 
valamelyik szofistánál, atomistánál, sztoikusnál vagy epikureusnál), akkor 
Arisztotelész után esetleg latinra fordított arab vagy zsidó filozófusoknál, 
kiknek tudvalévőén jelentős részük volt Arisztotelész átmentésében a közép
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korba. De épp így gyanakodhatunk a patrisztika vagy a skolasztika valamely 
nem is túlságosan jelentős képviselőjére. Maga a mondás ugyanis nem olyan 
természetű, hogy ne mondhatta volna a kérdéskörbe beavatottak közül úgy
szólván bárki is. Am egyvalakiről bizonyosan tudjuk, hogy leírta. Aquinói 
Szent Tamás, az „angyali doktor”, csakhogy nem a Summa Theologicaban, 
hanem a Questiones de veritate című műve II. fejezetének III. 19. pontja alatt: 
„Praeterea nihil est in intellectu quod non sit prius in sensu.”

Szükségtelen tisztelt hallgatóságom előtt ecsetelnem, milyen jóleső érzés 
volt számomra, amikor néhány évvel ezelőtt a IV. Magyar Hungarológiai 
Kongresszuson (melynek tárgya a magyar kultúra és a kereszténység volt), 
éppen Nápolyban volt alkalmam elmondani Comeniusnak szentelt előadá
somat, beleszőve ezt az említett epizódot s szinte ujjal mutathatni azokra a 
helyekre, hol Roccasecca szülöttének, Nápoly neveltjének agyában ez a gon
dolat érlelődött.

Forrására Tamás nem hivatkozik, ám, mint jeleztük, nem is valószínű, 
hogy ő fogalmazta meg először a tételt pontosan ebben a formában. Nem is 
hinném, hogy a szerzőség, illetve az első előfordulás egykönnyen megállapít
ható volna. Volt azonban legalább egy szerény és szorgalmas, bizonyára nem 
kimagasló jelentőségű magyar tudós, aki nemcsak Comeniust olvasta, hanem 
a filozófia történetét is, felfigyelt erre a mondatra, s nyilván azzal a nemes 
szándékkal, hogy ezzel is öregbítse a Magyarországon járt jeles vendég 
hírét-dicsőségét s iránta érzett hálánkat, lábjegyzetben hozzáfűzte: „Mint 
látjuk, Comenius 37 évvel az Essay Concerning Human Understanding meg
jelenése előtt megfogalmazta és kimondta Locke híres tételét [s itt követ
kezik az inkriminált mondat latinul s az Orbis Pictus első magyar nyel
vű kiadása alapján magyarul is: „Nincsen penig semmi is az értelemben, 
hogyha az előtt nem volt az érzékenségben.”] (Rácz Lajos: Comenius Magyar- 
országon. 1931.)

b) Következzék hát a második epizód, melynek központi szereplője Ema
nuel Chalupny, a cseh szociológia legkimagaslóbb képviselője, voltaképpen a 
cseh szociológia megalapítója és a cseh nemzeti karakterológiának mindmáig 
legnevezetesebb kutatója, több alapvető idevágó témájú monográfia szerzője. 
Nevét mindmáig tisztelet övezi. Magyarul tudtommal csak Dobossy László 
írt róla érdemlegesen (Két haza között. 1981, 97. o.), teljes joggal vonva két
ségbe eredményeit ugyanolyan megfontolások alapján, melyeket magam is 
osztok, csupán az idők során az adott célnak és témának megfelelően kibőví
tettem és pótoltam. S itt helyénvalónak érzem, hogy közbeiktassak egy meg
jegyzést. Az alább csupán vázlatosan ismertetendő tudományos „epizód” lé
nyegesen bővebben adatolva és kifejtve bennefoglaltatik egy készülő kis
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könyvemben, mely a pozsonyi Kalligram kiadásában minden valószínűség 
szerint már az idei könyvhéten megjelenik; oly hamarosan, hogy nem is 
annyira „elébevágok”, mint inkább ,jelzem”.

Chalupny a cseh közéletben is aktívan részt vevő tudós volt, eredményeit 
olykor vitatták, polemizáltak velük, de érdemleges elvi kritikát tudomásom 
szerint nem kapott. Publikációi hosszú sora 1907-től 1935-ig terjed. Az elsőt, 
akkor még csupán egy füzetnyi terjedelműt, A  cseh nemzeti jelleg címmel tette 
közzé. Noha becsületesen felsorolja előfutárait, értekezését egy új szaktudo
mány megalapozójának önérzete hatja át. Az említett tanulmány voltaképpen 
csak első része a teljes műnek. Három évvel később Nemzeti feladat címmel 
követte a második rész.

A rákövetkező évtizedekben azonban egész sor korszakalkotó történelmi 
fordulat állt be. A Csehszlovák Köztársaság létrejötte után Chalupny úgy 
találta, hogy könyvét át kell dolgoznia. így keletkezett A  csehszlovák nemzeti 
alkat című könyve, melynek negyedik kiadását még egy függelékkel is meg
toldotta, melyben más európai nemzetek alkatát is elemzi, főképp a némete
két. Az átdolgozás elsődleges célja azonban az új politikai helyzet szentesítése 
volt: a cseh nemzetből „csehszlovák nemzet” lett, e tekintetben Chalupny 
rendíthetetlen híve volt az ún. „csehoszlovakizmusnak”, de mivel azért tuda
tában volt annak, hogy ez nem csekély ellenzésbe ütközhet, s főleg, hogy az 
új „csehszlovák” nemzetfogalomban a „cseh nemzet” és a „szlovák nemzet” 
fogalma nem mosódhat teljesen egybe, valami olyan ködös elképzelést tett 
magáévá (korántsem ő egymaga!), hogy a cseh nemzet és a szlovák nemzet 
együttesen alkotják a csehszlovák nemzetet. Ezért azt iparkodott leleménye
sen bizonyítani, hogy a cseh és a szlovák alkat -  szó szerint! -  azonos, míg 
ellenben a szlovák alkat diametrálisan különbözik a magyartól. Az alkatok 
ilyetén összeadása és kivonása különösnek hathat, de Chalupny lefelé is 
„tagolt”: a „cseh nemzeti jelleg”-ről szóló könyvével szinte egyidejűleg tette 
közzé a „délcseh” jellegről szóló tanulmányát. Nem nehéz persze átlátni, 
hogy egy „délcseh jelleg” tételezése megkérdőjelezi a „cseh nemzeti alkat” 
fogalmát -  egyébiránt hasonlóképpen, mint ahogyan Farkas Gyula, Hamvas 
Béla és mások tájelméletei nemhogy igazolnák, inkább kétségessé teszik egy 
összmagyar nemzeti alkat létezését.

Chalupny, ha nem említi is, voltaképpen egyetért a francia Louis 
Cazamian maximalista követelményével, aki az abszolút nemzeti sajátosságot 
arra korlátozza, ami egy és csakis egy nemzet jellemzője, elvágva ezzel az utat 
egy finomabb, árnyaltabb nemzeti karakterológia felé, melyben az össznem- 
zeti jelleg az azonosságok és különbözőségek szintéziséből jön létre, s fejest 
ugrik egy rendkívül nyakatekert spekulatív sémába.
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Chalupny ugyanis a cseh nemzeti alkat fő vonásait a nyelvből szeretné 
levezetni. Okfejtésének úgyszólván a legelején kinyilatkoztatja, hogy a cseh 
nemzet rendkívüli zenei fogékonysággal rendelkezik. Ám annak ellenére, 
hogy ezt külföldön is „mindenki tudja”, kevesen vonják le belőle a nyelvre 
vonatkozó következtetést, hogy ti. „minden cseh szó egyben zenei ütem”. 
Minthogy pedig a hangsúly a csehben mindig a szó első szótagjára esik, a 
szóhatár, úgymond Chalupny, egyben szükségképpen ütemhatár is. „Ilyen 
hangsúly csak a csehben van, más nyelvekben nem létezik.” Megleltük hát a 
kívánt sajátosságot: íme valami, amiben a cseh nyelv és a cseh nemzet az 
összes többitől különbözik. (Tegyük hozzá, hogy mindenesetre az összes 
többi szláv nyelvtől is, kivéve persze a szlovákot, de az Chalupny szerint egy
beértendő. Innen már gyerekjáték levezetni azt az ötletes konstrukciót, 
melynek végkövetkeztetése, hogy a cseh nyelvben éppúgy, mint a cseh alkat
ban, a döntő szerep az ,,anticipáció”-é.)

Chalupny első gondja tehát kimutatni ezt a sajátosságot magán a nyelven: 
egész összefüggő nyelvészeti (vagy talán inkább nyelvészkedő?) értekezést 
kerekít ki, mely a bizonyító eljárás során mozgósítja a kortárs és régebbi 
tekintélyeket: Dobrovskyt, Safaííkot, Gebauert stb. Ma már nem is igen vol
na értelme ezzel részletesebben foglalkoznunk, de az illusztráció kedvéért a 
fentebb jelzett ismérven kívül hadd említsünk még kettőt, melyek érhetően 
felkeltették a figyelmemet! A felsőfokot, figyelmeztet Chalupny, a cseh nem 
toldalék segítségével képezi, hanem afféle szóeleji előtoldalékkal, praefixum- 
mal. A másik példája ugyancsak a szintaxis körébe vág, de úgy gondolom, 
inkább lexikális, mint mondattani jelenség: a „némám nie” (semmim sincs), 
tehát a tagadó jelentés már az igealakban ki van fejezve, ellentétben a német
tel, aki azt mondja „ich habe nichts”, azaz semmim van.

S itt már tisztelt hallgatóságom joggal elvárhatja, hogy mondjam ki kere
ken, amire azonnal felneszeltünk, de kérem türelmüket, még egy rövid 
retardáció erejéig egy kis elvi és módszertani kitérőnek érzem itt szükségét.

Idestova száz évvel ezelőtt, majd utóbb a közelmúlt század derekán heves 
harcok dúltak a magyar verselméletben a magyar vers ritmusa, pontosabban 
a magyar versritmus körül. A konzervatív, a század közepén már hagyomá
nyosnak tekinthető álláspont képviselője, Horváth János elmélete szerint a 
magyar ritmus „zenei fogantatású”, amennyiben -  ellentétben a jövevény 
versidomokra jellemző „verslábakkal” -  izochrón ütemekre tagolódik. Ma
gyar pedig ez a ritmus azért, mert minden előzetes oktatás nélkül „minden 
magyar gyermek lelkében előre zeng”. Horváth, a művelt tudós, természete
sen tudta, hogy a világnyelvekben mások a prozódiai adottságok. Csehül 
azonban nem tudott, mint ahogy persze Chalupny sem igen tudott magya
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rul, nem sejthette tehát, hogy a cseh nyelv prozódiai sajátosságai majdhogy
nem (noha nem teljesen!) azonosak a magyaréival: olyanok, amilyeneknek 
Chalupny leírta, és utóbb a csehek egyik legnagyobb írója, Karel Capek a 
cseh gyermeki rigmusokon demonstrálta. S most már valóban itt a helye, 
hogy leszögezzük: a felsőfokot a magyar éppúgy előképzővel alkotja, mint 
a cseh, s lényegében úgy fejezi ki a tagadást is. íme, egy jellegzetesen 
közép-európai „tévedések vígjátéka”: két fejlett kultúrájú nemzet értelmiségi 
elitje egyaránt jól tájékozódik a világban, de nem is néz, nem is lát a szom
szédságba, a kerítésen túlra, s ez az öntudatlan fölényesség (vagy közöny?) a 
melegágya az „álsajátos” illúzióknak. Nemcsak az derült ki, hogy a német 
nyelvtől való különbözés nem cseh privilégium: Chalupny elmélete mind
ezek után arra is feljogosítana, hogy a cseh és a magyar alkat között legalábbis 
valamelyes rokonságot feltételezzünk.

Hátravan még, hogy beszámoljunk arról, melyek azok a cseh alkati tulaj
donságok, amelyek Chalupny szerint a „nyelvi anticipáció” jelenségének a 
megfelelői. A történelemre alkalmazva elméletét, megtudjuk, miért voltak a 
szlávok közül éppen a csehek azok, akik elsőkként s legmesszebbre hatoltak 
el nyugatra: anticipáló, nyughatatlan természetük hajtotta, űzte őket a túlné
pesedett őshazából egyre tovább. Ne csodálkozzunk ezen: egy olyan nép, 
amely feltehetően kényelmi okokból a kiejtés szempontjából legnagyobb 
artikulációs nehézséget, ti. a mássalhangzó-torlódásokat a legszívesebben a 
szó elejére teszi, mert -  véli Chalupny -  „szeret minél hamarabb túlesni a 
dolgok nehezén”, nyilván történelme során is ilyesféleképpen fog viselkedni.

Ezek a spekulatív fontolgatások nőnek azután, ahogyan matematikus kol
légáink mondhatnák, „minden határon túl” a könyv átdolgozott későbbi 
változatában, A  csehszlovák nemzeti alkatban. A nyelv itt is fő kritérium, 
Chalupny azonban, némileg következetlenül, továbbra is tartja magát az 
oksági folyamat irreverzibilitásához: a nyelv nem oka, csupán tünete, tükre a 
nemzeti alkatnak. Arra nézve, vajon nem ellenkezőleg a nemzeti alkat for
málja-e a nyelvet, nem kapunk semmiféle határozott eligazítást, jóllehet egy 
módszeresen dolgozó tudóstól elvárhatnánk, hogy ezt a kérdést legalábbis 
felvesse.

Mindez különös „rövidzárlatokhoz” vezet, de száz szónak is egy a vége: a 
cseh természet Chalupny szerint flegmatikusán áll hozzá mindenhez, majd 
szangvinikusan fellobban, s utána ugyanolyan gyorsan lelohad. Melyik 
magyar gimnazistának ne jutna itt eszébe a „szalmaláng”, melyet Széchenyi a 
magyar nemzeti alkat egyik legjellegzetesebb vonásaként emleget?

A fentebb mondottak jobbára ama bizonyos sajátosan cseh, minden más 
nemzetétől eltérő karaktert iparkodnak körülírni. De említettük már, hogy a
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harmincas években Chalupnyt két új körülmény is ösztönözte, hogy 1907- 
ben írt művét átdolgozza és kibővítse. 1932-ben még csak az a szempont 
vezérelte, hogy a cseh nemzeti alkatot az új államalakulat használatára cseh
szlovákká fogalmazza át, a szlovák alkatot, hogy úgy mondjuk, bedolgozza a 
cseh nemzetfogalomba, magyarán: a cseh nemzetet kibővítse a szlovák nem
zettel. Ez már az 1932-es kiadásban megtörtént. Az eljárás átlátszó. Termé
szetesen továbbra is a nyelv maradt a kiindulópont. Chalupny itt -  szembe
helyezkedve a „csehellenes” beállítottságú szlovákokkal -  Trávnícek pro
fesszorra hivatkozik mint szaktekintélyre, ki arra a „minden kétséget 
kizáróan helytálló” következtetésre jutott, hogy „a szlovák nyelv genetikailag, 
azaz eredetét tekintve és fejlődése folyamán is mindvégig azonos a cseh 
nyelvvel”. Eddig még tudósunk (voltaképpen joggal) szilárd talajt érez a lába 
alatt, hiszen -  miért is nem jutott ez eszébe már huszonöt évvel korábban! — 
a szlovák hangsúly „alapjában” valóban ugyanolyan, mint a cseh. Ami ezután 
következi, az már csak a negyedszázaddal korábban létrejött ködkép folytatá
sa és fokozása. Abból, hogy a természetes beszédhangsúly a szlovák irodalmi 
nyelvben is (nem így a nyelvjárásokban!) az első szótagra esik, szükségkép
pen következik a szlovák nemzeti alkat anticipációs irányultsága is, vagyis az 
alábbi következtetés: „Ez már önmagában is cáfolhatatlan bizonyítéka a szlo
vák és a cseh nemzeti alkat alapvető azonosságának.” „Azonos”, ez nyilván 
úgy értendő, hogy egyazon nemzetnek csupáncsak egy alkata lehet, s még 
csak nem is „egyforma” alkata, ez kevés, mivel egyforma csak két különböző 
dolog lehet, míg „azonos” csupán egyetlen dolog önmagával -  éppen ezt 
nevezzük identitásnak. De alkalmasint még a lehető legmesszebbre menő 
konszenzus sem fogadtathatná el a szlovákokkal, amit Chalupny épít bele 
imidzsükbe, miszerint a szlovák alkat nemcsak éppoly anticipációs jellegű, 
mint a cseh: ebben a tekintetben „a szlovákok csehebbek, mint maguk a cse
hek”.

Ezzel azonban Chalupny gondjai nem értek véget. Miután egészében véve 
könnyedén és minden skrupulus nélkül adoptálta a szlovák nemzetet a cseh 
nemzet kebelébe, el kell még határolnia a magyar nemzettől, annál is inkább, 
mert a hosszú történelmi együttélés valóban nem egy közös jegyet is hagyott 
nekik örökül. A nyelvvel itt nem lehetne érvelni, Chalupny, mint tudjuk, ezt 
nyilvánvalóan nem is tehette. Ezért a természeti környezet, a miliő hatására 
hivatkozik. Minthogy Szlovákia hegyvidék, még inkább az, mint Csehország 
vagy Morvaország, Magyarország azonban síkföld, Chalupnynak ez kapóra 
jön. Mivel a síkság nyomasztóan hat a cseh és szlovák hegylakók kedélyére 
(ebben ugyan lehet kételkedni, de lehet benne igazság is, azt azonban kár 
volna említés nélkül hagyni, hogy Petőfiben, kinek vitathatatlanul szlovák
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származását éppen szlovák részről szüntelenül hangsúlyozták, az Alföld ró- 
nasága egészen más -  mondjuk csak ki: ellentétes! -  érzelmeket keltett), a 
magyar nemzeti alkat „diametrálisan különbözik mind a cseh, mind a szlo
vák alkattól”.

c) Ez volt a másik példám, s most még a beharangozott triptychon harma
dik része, ezt már rövidebben. A fenti két epizód annyiban függ össze egy
mással, hogy mindkettő ékesen bizonyítja: a peremhelyzetű kutató vagy 
oktató, légyen bár csak egyetlen bilaterális viszonylat bennfentesebb ismerő
je, könnyebben ju t hozzá, hamarabb figyel fel sok olyan jelenségre, amely 
peremhelyzetéből következőn szembeötlőbb. Példáim közül a második még 
„messzehordóbb”, általánosabb tanulságú. A peremhelyzetű szakmabéli 
fokozottabban fogékony arra a jelenségre, amelyet „álsajátosságnak” szoktam 
nevezni. Sokszor és kedvtelve élek ezzel a szóval, a terminologizálás leple
zetlen szándékával. A Magyar Tudomány idei első száma Lehorgasztott fejjel 
címmel közölte Solymosi Frigyesnek a „magyar pesszimizmusra” vonatkozó, 
fölöttébb gondolatébresztő és hasznos körkérdését, azzal a várható ered
ménnyel, hogy a magyar egyfelől pesszimista, másfelől nem az, az egyik 
ilyen, a másik olyan. Temérdek adalékot találunk itt (is) arra, mily sok olyan 
vonást tulajdonítunk saját nemzetünknek, melyeket más nemzetek úgyszin
tén sajátjuknak vallanak, anélkül, hogy csak sejtenék is, hogy más nemzetek 
is maguknak vindikálják. Az egyik ilyen álsajátos téveszme, hogy az „és még
is” optimizmusa jellegzetesen magyar sajátosság. Nem kárhoztathatom ezt a 
tévhitet, mert magam is ludas vagyok benne: Vörösmarty, Madách nyomán 
így tanítottam magam is. Üdítőbb cáfolatot képzelni sem lehet, mint ami
lyennel Borzsák István szolgál az említett ankét leglakonikusabb glosszájá- 
ban. „Elismétlem Carl Spitteler svájci író egyik ismert könyvének zárószava
it” -  olvassuk itt. -  „Mein Eierz heisst Dennoch!” Könnyen mondhatta, 
jegyzik meg erre csüggedésre hajlamos honfitársaink, hiszen svájcinak szüle
tett, mi pedig veszélyesebb -  huzatos -  tájára Európának. Nos: a svájciaknak 
is akadt elég bajuk az évszázadok során, mégis boldogultak, mert a hegyeiken 
kívül eszük is volt hozzá.”

S most még, végezetül, egy általánosabb eszmefuttatás. Valamennyien ért
jük és méltányoljuk, hogy a külföldi magyar szakemberek ily magas szintű és 
mérvű bevonásának egyik aspektusa egy tudományon is túli, nemzeti érdekű 
megfontolás, mégpedig gáncsolhatatlan indíttatású megfontolás. Ezt azért 
mondom itt külön nyomatékkai, mert ennek előtte évtizedekig különféle 
tisztségeket viseltem a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaságban, ahol ép
pen ellenkezőleg magyar érdekből kellett lépten-nyomon hangsúlyozni, 
hogy „magyar” és „hungarológus” két különböző fogalom, hogy egy nem
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zetközi magyar hungarológiai társulás tagjai nem szükségképpen magyarok, s 
mi sem kötelezi őket a magyar kultúra érdekvédelmére. Visszájára fordítva az 
Ady idézte berthelot-i szentenciát, a tudósnak lehet hazája, a tudománynak 
nincsen.

Valaha, jóllehet semmiképpen sem szándékozom magamat vagy bármelyi
künket Hunyadi Mátyás nagy királyunkhoz mérni, féltréfásan, vagyis tehát 
félkomolyan említettem meg valamelyik történész gondolatát, miszerint 
Mátyás azért kívánta megszerezni a cseh koronát, azaz meghódítani Csehor
szágot, hogy azzal megerősödve könnyebben győzködhessen a törökkel 
(vagy kivel-mivel). Ha biceg is a hasonlat, a jelkép talán világos. A külföldön 
működő magyar vagy hungarológiai munkahelyek számára elsőrendű fon
tosságú kérdés, hogy bele tudjanak épülni az illető ország tudományos és 
szellemi hálózatába, s ott a tőlük telhető legnagyobb súllyal iparkodjanak 
képviselni kicsiny szakterületük tekintélyét. Ez elsődleges módszertani fel
adat. „Földrajzi szélességük és hosszúságuk” adottságait, peremhelyzetüket 
kiaknázva egy reménybeli általánosság vagy egyetemesség szintjére emelked
ni, offenzív kutatási és oktatási koncepcióra törekedni. A németek híres 
romanisztikai iskolája, a „Vossler-Schule”, azaz Kayser, Spitzer, Auerbach 
stb., olyan világviszonylatban is elismert, de hadd ne túlozzak: legalábbis 
ismert és elismert teljesítményeket produkált a maga idejében, melyek elmé
leti síkon egyenrangúak vagy talán valamely sajátos nézőpontjuknak köszön
hetően kiemelkedők is tudtak lenni. Nem kívánnék ily nagyralátó célokat 
sugalmazni, de azért nem árt, ha ez az elv benne él idegdúcainkban.
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Tanulás és memória 
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Elhangzott 1995. december 13-án

A neurobiológia az elmúlt évtizedekben hihetetlen fejlődésen ment 
keresztül. Köszönhető ez annak is, hogy a különböző országokban ezt a 

programot nemzeti programnak hirdették meg. így az Amerikai Egyesült 
Államok ezt az évtizedet Az Agy Évtizedének deklarálta, amelyhez Magyar- 
ország is csatlakozott.

Az elmúlt évtized eredményeiből csak néhányat szabadjon kiemelni. Erre 
a periódusra esik az a felismerés, hogy a klasszikus transzmittereken túlme
nően jó  néhány kis molekulájú vegyület szerepel mint ingerületátvivő. Erre 
a periódusra esik a most már százat is megközelítő kis molekulájú peptidek 
jó  részének, a neuropeptideknek izolálása a központi idegrendszerből. Ezek 
lokalizációjának feltérképezése a különböző idegrendszeri struktúrákban. 
Ezekhez az eredményekhez tartozik a transzmitterek receptorainak izolálása, 
karakterizálása, a különböző receptor-altípusok felismerése, a sejten belüli 
szignalizáció mechanizmusának részletei stb. Ezeket azért emeltem ki, mert 
munkánk során ezekkel a problémákkal kerültünk kapcsolatba.

Pontosan 20 évvel ezelőtt Szegedre kerülve, magammal víve azokat a gon
dolatokat, amelyek Pécsett a Lissák Kálmán által vezetett Élettani Intézetben 
akkor még Endröczi Elemér munkacsoportjában elsajátítottam, egy olyan új 
problémakör elindítására nyílt lehetőségem, amelynek igazából Szegeden 
nem voltak hagyományai.

Az itteni erős endokrinkutatási irányzat elsősorban a probléma felvetésé
ben is az endokrinmegközelítést sugallta, nevezetesen, hogy a hormonok
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milyen módon befolyásolják az idegrendszer működését. Az anyagi lehetősé
gek, az intézet akkori felszerelése nem tették lehetővé, hogy költséges bioké
miai irányba fejlesszem a meginduló kutatást, de a Pécsről magammal hozott 
magatartási módszertani ismeretek és azok kevésbé költséges volta meghatá
rozta kutatási lehetőségeinket. így kerültem kapcsolatba azzal a probléma
körrel, hogy a hormonok közül is elsősorban a peptidhormonok idegrend
szeri hatásaival foglalkozzunk. Időközben vagy inkább menetközben derült 
ki, hogy ezek közül jó  néhány a központi idegrendszerben nemcsak elő
fordul, hanem ott is szintetizálódik. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy ezek ideg- 
rendszeri hatása várhatóan különbözik a már megismert perifériás hatá
soktól.

A kérdés az volt tehát, hogy ezek a neuropeptidek milyen szerepet játszanak 
az idegrendszer működésében. A repertoár meglehetősen széles volt, hiszen a 
klasszikus feltételes reflexes mechanizmusok tanulmányozásán kívül foglal
koztunk ezen neuropeptideknek a táplálékfelvételre kifejtett hatásával, az alko
hol és a kábítószerek toleranciájának és függőségének kiépülésében, ill. azok 
befolyásolásában betöltött szerepével, a lokomócióban, a fájdalomküszöb meg
határozásában, az egyes neurotranszmitterek anyagcseréjére kifejtett hatások
ban, a neuroendokrin rendszer különböző aspektusaira való hatásban, mint a 
stresszmechanizmusban, a szorongás- és félelmi reakciókban stb.

Ebből a munkából, amelyből az elmúlt két évtizedben több száz közlemé
nyünk született, és tucatnál több minősítés készült el, szabad legyen kiemel
ni egy kis részt, amely a tanulás és memória neurohumorális szabályozása 
kérdéseivel foglalkozik, mint azt székfoglalóm címe is jelzi.

Az agy alapvető adaptatív sajátossága, hogy nemcsak képes a külvilág inge
reit, felfogni, azt transzformálni, hanem egyben elraktározni is. Azok a nem
zetközi próbálkozások, amelyek azt kísérelték meg megoldani, hogy melyik 
vagy melyek azok az agyterületek, amelyeknek a tanulás- és memóriafolya
matokban kizárólagos szerepük lenne, sikertelennek bizonyultak. Ugyancsak 
sikertelenek voltak azok a próbálkozások is, amelyek egy meghatározott 
anyagban -  fehérjében -  vélték felfedezni azt a szubsztrátumot, engrammát, 
amelyben a memória raktározódik.

Mi a jelenlegi helyzet? Nem kívánok a különböző tanulási teóriákba 
bonyolódni. Inkább talán leegyszerűsítve a jelenlegi álláspontokat összegez
ni, természetesen kiválasztva a sok elképzelés közül azokat, amelyek szá
momra is legelfogadhatóbbnak tűnnek.

Az agyba kerülő információ nem egy kizárólagos agyterületben rögzül, 
hanem egy neuronális hálózatot aktivál, amely természetesen más és más 
neuronláncolatot reprezentál a tanulási folyamattól függően. Ezért tanulásról
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általában beszélni nagyon nehéz, mert más a tanulás mechanizmusa egy féle
lemre felépített, mint egy jutalmazó típusú tanulásnak. Még az azonos tanu
lási szituációban is változik a tanulás eredményeképpen létrejött memória
rögzülés a beható inger erőssége szerint. Közismert, hogy egy telefonszám 
meghallása, ha azt nem ismételjük rövid időn belül, kioltódik, elfelejtjük 
(rövid idejű memória). Ugyanakkor egy nagy emocionális töltéssel rendelke
ző esemény, pl. egy haláleset egyszeri átélése, egész életre tartó emléknyo
mot hagy. Ahhoz, hogy egy folyamat rögzüljön, a beható ingernek ismétlőd
nie kell. Az ismétlődések hatására a neuronális kapcsolatok száma gyarapo
dik, és ez az, ami megteremti a hosszan tartó memóriát. Repetitio est mater 
studiorum -  mondták a régi bölcselők. Erről próbáljuk nap mint nap oktatá
sunk kapcsán hallgatóinkat meggyőzni. Ha ez nem sikerül, akkor jön a 
kényszer-repetíció, egy megismételt vizsga formájában. Az is közismert, 
hogy olyan ingernek, amelynek nincs vagy gyenge az emocionális töltése, 
hatása nagyon nehezen rögzül. Mint oktatónak azzal is szembe kell néznem, 
hogy egy tét nélküli vizsgára nehéz felkészülni. Minél nagyobb a tét, a 
stressz -  persze bizonyos határok között -  annál inkább aktiválja a stressz- 
hormonok felszabadulását, és ez elősegíti a memóriafolyamatok rögzülését. 
Cinikusan azt is lehetne mondani, hogy egy diák akkor tudna legjobban fel
készülni a vizsgára, ha azt mindjárt az utóvizsgával kezdené. A memória rak
tározásában természetesen vannak kitüntetett helyek, mint pl. az agykéreg, 
de a szubkortikális struktúráknak mint a limbikus rendszer egyes alkotóinak 
vagy akár a kisagynak is fontos szerepe van. Az ismétlések hatására nő a 
neuronális kapcsolatok száma. Ez egyértelműen fehérjeszintézissel függ 
össze. Fehérjeszintézis-gátló kezelésével amnézia hozható létre [1], de 
ugyanilyen amnézia indukálható C 0 2 belélegeztetésével [2] vagy elektro- 
konvulzív sokkal [3],

A kérdés további része, hogy hogyan épül ki a kapcsolat, milyen 
neurohumorális anyagok vesznek részt a neuronális kapcsolat kiépítésében. 
A kutatók ilyen szempontból két csoportra oszthatók. Egy részük a klasszi
kus neurotranszmitterek szerepét hangsúlyozza, míg mások a neuropepti- 
deknek tulajdonítanak fontos szerepet.

Az általunk használt, félelemre épített feltételes reflexes tanulás lényegé
ben két elhárító magatartásra épült. Az egyik az aktív elhárító magatartás 
tanulása, amelyben a fényingert követően az állatot a lábán keresztül egy 
enyhe áramütés éri. Az elhárítás alatt az állatnak fel kell ugrania egy padkára. 
Itt vizsgálható a tanulás sebessége, de vizsgálható a megtanult jel rögzülésé
nek intenzitása is, nevezetesen, hogy az állat milyen gyorsan felejti el a meg
tanult jelet [4].
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A másik a passzív elhárító magatartás, amelyben az állatnak a természetes 
fénykerülő magatartását kell leküzdenie azáltal, hogy emlékszik arra, ha a 
számára kedvező sötét térfélbe megy, akkor áramütés fogja érni [5], 

Ezeknél a vizsgálatoknál egy további problémát kellett tisztázni. Ha egy 
peptidhormon hatását vizsgáljuk, akkor a következő lehetőségek kínálkoz
nak. Ha a peptid a periférián szabadul fel, és valamilyen tanulási folyamatot 
befolyásol, vagy javítja, vagy rontja azt, akkor attól függően, hogy az bejut-e 
az agyba, lehet a hatás centrális vagy perifériás. A nagyobb molekulájú 
neuropeptidek csak nagyon kis mértékben jutnak át az agy-vér gáton. Ha a 
hatás ilyenkor is jelentkezik, akkor a következtetés az, hogy a hatás a periféri
ás idegrendszer közvetítésével ju t be az agyba. Ha bejut az agyba az informá
ció, akkor ez természetesen hathat közvetlenül, a neuronális circuitra, de 
hathat azokra az idegrendszeri funkciókra is, amelyek a tanulás felépítésében 
szerepet játszanak, amelyek emocionális töltéssel vagy javítják, vagy rontják a 
tanulást. Ilyenek a figyelem, a motiváció, az ingerküszöb változása, a félelem 
stb. Saját vizsgálatainkban a kérdést úgy tettük fel, hogy nézzük meg, az agy
ban képződő neuropeptidek milyen hatást váltanak ki. Kikerülve az agy-vér 
gátat, a neuropeptidet közvetlenül az oldalsó agykamrába juttattuk, lehetőleg 
a feltételezett fiziológiás dózistartományban.

Ezen az alapon a neuropeptideket két nagy csoportba oszthattuk: ame
lyekkel a tanulási és memóriafolyamatokat erősíteni lehetett, azaz javították a

tanulást, a mnemonik peptidek 
(I. táblázat), a másik kisebb cso
port, amelyek bizonyos körül
mények között rontották a tanu
lást, az amnéziás peptidek (2. táb
lázat).

Azokkal a peptidekkel, ame
lyek a tanulást javították, több
nyire ki lehetett védeni az 
elektrokonvulzív sokk által létre
hozott amnéziát is [6, 7, 8].

Vazopresszin
ACTH

Memóriát javító peptidek

CCK
Somatostatin
ß-T yr-melanotropin
Glutaurin
CGRP
ANP
BNP
CNP 2. táblázat
Caerulein Amnéziát okozó peptidek
Phe-Ile-Tyr-His-Ser-Tyr-Lys
GH-RH
NPY

Oytocin
LH-RH
FMRF-amidAngiotenzin II
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Tanulás És memória neurohumDrális szabályozása

Ezek a vizsgálatok tehát arra mutattak, hogy magában az agyban termelő
dő peptidek képesek voltak közvetlenül a központi idegrendszeren keresztül 
a tanulási és memóriafolyamatokat befolyásolni. Kérdés, hogy ez farmakoló- 
giás hatás-e, vagy ezek a peptidek endogén módon közvetlenül is befolyásol
ják a tanulást. Ennek bizonyítéka az, ha a peptidnek létezik antagonistája, 
akkor az antagonista az endogén képződött pepiid hatását kivédi, tehát a 
tanulást rontja. Ha a peptid ellen termelt immunsavóval az endogén peptidet 
neutralizáljuk, lényegében hasonló hatást tudunk kiváltani [9, 10].

Saját vizsgálataink arra mutattak, hogy ezen peptidek többségének a hatá
sát, legalábbis amelyeket eddig teszteltünk, antiszérummal ki tudtuk védeni, 
bizonyítva azt, hogy a hatás, amelyet az exogén neuropeptidtől láttunk, az 
nemcsak farmakológiás volt.

A következő kérdés az volt, hogy vajon a peptid hatásához szükség van-e a 
teljes molekulára, vagy az agyban lévő számos peptidáz hatására lebomló 
peptidfragmentum is elegendő a biológiai hatás kiváltásához. Ez azért is fon
tos, mert a kisebb fragmentumok penetrációja az agyba jelentősen jobb 
lehet, és így a biológiai hatás akár erősödhet is. De lehetőség van arra is, hogy 
a hatás minősége is változzon. A periférián felszabaduló hormon lehasadásá- 
val a kisebb molekula könnyebben átjut az agy-vér gáton, és kifejtheti a bio
lógia hatást centrálisán. Erre vonatkozóan is szeretnék példát bemutatni. Az 
atrialis natriuretikus peptid (ANP) teljes magatartási hatásához nem szüksé
ges a teljes molekula (3. táblázat)[ 11],

3. táblázat
a-rANP és rokon vegyületek hatása a passzív elhárításos tanulás memória

rögzítésére [ 11]

Peptid Állatszám Elhárítás látenciája 
(s)

Aktivitás
(%)

Szignifikancia

a-rANP,_2Í( (30) 182 ±  4 100 ★

rANPW7 (11) 168 ± 2 92 ★

rANP 5_28 (12) 188 ±  2 103 ★

hANP 10_28 (8) 175 ±  1 96 ★

hANP 15_28 (8) 158 ± 9 87 ★

hANP20_28 (12) 113 ± 2 62 NS

rANP7_23 (10) 172 ± 11 94 ★

rANP)7_23 (10) 120 ± 9 66 NS
hANP ,_28 (12) 226 ± 18 124 ★
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Peptid Állatszám Elhárítás látenciája
(s)

Aktivitás
(%)

Szignifikancia

pBNP ,_32 (14) 204 ± 9 112 ★

pBNP7_32 (8) 207 ± 7 114 ★

*vs kontroll (19) 101 ± 7

A következő kérdés az volt, hogy vajon ezek a neuropeptidek közvetlenül 
hatnak-e, és mint transzmitterek fejtik-e ki a hatásukat, vagy a hatás neuro- 
moduláción, azaz más közvetítő rendszeren pl. neurotranszmittereken 
keresztül érvényesül-e. A kérdés megközelítéséhez indirekt módszert alkal
maztunk, nevezetesen különböző típusú receptorblokkolókkal kezeltük elő 
az állatokat, és azután vizsgáltuk az egyes neuropeptidek hatását. Ha a neuro- 
peptid által kiváltott hatást sikerült az egyes receptorblokkolók olyan kis 
mennyiségével kivédeni, amelyek önmagukban még magatartási hatást nem 
mutattak, ez bizonyítékul szolgált arra, hogy az illető neuropeptid magatartá
si hatásában milyen neurotranszmitter működött közre mint mediátor. 
Ezekre a hatásokra is szeretnék példát hozni (4. táblázat).

4. táblázat
Neuro transzmitterek szerepe a különböző neuropeptidek memóriát rögzítő hatásában

DA a-adr. /3-adr. ACH 5-HT GABA OP NO
ANP[12] + — — 4- - — - 4-

BNP[13] + + 4- + — — - 4-

CNP[141 4- — — 4- - - - 4-

CGRP[ 151 — ± — ± - 4- 4-
Bombesin + — — - - - - -

PACAP116] ± ± — - — 4-
Rövidítések magyarázata DA = dopamin, a-adr. = alfa-adrencrg, /?-adr. = béta-adrenerg,
ACH = acetilkolin , 5-HT = szerotonin, OP = opiát, NO = 
4- = erőteljes hatás, ± = gyenge hatás, -  nincs hatás.

nitrogén-monoxid,

Ezekből a vizsgálatokból egyértelműen kiderült, hogy bár a különböző 
neuropeptidek hatása egyirányú, azaz javította a memóriakonszolidációt, 
azonban a mögöttük lévő mediáció lényegében eltérő, különböző. Az egyes 
neuropeptidek specifikus szerveződésének a lényege éppen az, hogy abban 
különböző neurotranszmitterek vesznek részt.

Ezek után önként adódott a kérdés, hogy vajon az antiamnéziás hatásban 
milyen mediáció vesz részt. A következő táblázat erre is ad példát (5. táblá
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zat). Egyugyanazon pepiidnek a memória- és amnéziás hatásában is van 
különbség, de különbség van az egyes peptidek antiamnéziás hatásában köz
reműködő neurotranszmitter-mechanizmusokban is. Amikor az első peptid 
által modulált neurotranszmitter-hatással kapcsolatos adatainkat bemutattuk, 
azt meglehetős szkepszissel fogadták. Azóta magától értetődővé vált, hogy a 
neuropeptidek hatásában transzmitter-mechanizmusokat is vizsgáljanak.

5. táblázat
Neurotranszmitterek szerepe az egyes neuropeptidek antiamnéziás hatásában

DA a-adr. /J-adr. ACH 5-HT GABA OP
ANP 4 — + 4 — — —

BNP 4 + + 4 ± — —

CGRP - + 4 4 ± — 4
Bombesin + - — — — —

A rövidítések magyarázatát 1. a 4. táblázatban.

Az eddigi vizsgálataink lényegét az alábbiakban lehetne összefoglalni:
1. Az agyban képződő neuropeptidek képesek a félelem által modulált 

tanulási folyamatokat befolyásolni, vagy javítani, vagy rontani azt.
2. Képesek az elektrosokk által létrehozott amnéziát kivédeni.
3. A neuropeptid hatásához nem szükséges a teljes molekula.
4. A neuropeptideknek a tanulásra és memóriafolyamatokra kifejtett hatá

sa neurotranszmitterek közvetítésével jön létre, és ezekben a folyamatokban 
a neuropeptidek elsősorban mint neuromodulátorok vesznek részt.

A továbbiakban egy olyan új problémáról kívánok beszámolni, amely ered
ményeit a székfoglaló idejében még nem publikáltuk, de tudományos rendez
vényeken egy részük már szerepelt. Ez a nitrogén-monoxidnak (NO) mint 
transzmitternek a lehetséges szerepe a tanulási és memóriafolyamatokban.

Az elmúlt öt évben kezdődött az az intenzív kutatás, amely a nitro
gén-monoxidnak mint lehetséges transzmitternek a szerepével foglalkozik, 
és ez jelenleg is az idegrendszeri kutatások érdeklődésének előterében áll. 
Garthwaite [17], Snyder [18], Moncada [19] és mások munkája nyomán 
vált ismertté, hogy a központi idegrendszerben nitrogén-monoxid képződik, 
és ennek szerepe lehet mint transzmitternek a szinaptikus kapcsolatok kiala
kulásában és így a tanulási és memóriafolyamatokban.

A nitrogén-monoxid L-argininből képződik a glutamát preszinaptikus fel- 
szabadulására, amely aktiválja mind az AMPA, mind az NMDA poszt- 
szinaptikus receptort. Ennek hatására Ca lép be a sejtbe. Ez aktiválja a nitro
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gén-oxid szintáz enzimet, amelynek hatására az L-argininból nitrogén-mo- 
noxid szabadul fel. Ez kidiffundál a sejtből, és mint retrográd transzmitter 
aktiválja a preszinaptikus guanilciklázt. Ennek hatására cGMP szabadul fel, 
amely további glutamátot szabadít fel. Egyesek úgy gondolják, hogy ez lenne 
az a kör, amelyik a hosszú hatású memória kiépülésében szerepet játszana. 
Ennek bizonyítéka lehet az is, hogy a hippocampus ingerléssel kiváltott 
hosszú hatású potencirozást (LTP), amelyet a tanulás elektrofiziológiai jelé
nek tartanak, nitrogén-oxid szintáz bénításával ki lehet védeni. Az is igaz, 
hogy különösen az elmúlt évben több kísérleti szituációban azt is kimutat
ták, hogy létezik tanulás LTP, azaz hosszú hatású potencírozás nélkül is.

Saját vizsgálatainkban arra kérdésre kívántunk választ kapni, hogy a N O  
generálása az általunk használt passzív elhárító modellben milyen módon 
befolyásolja a tanulást, ill. a már korábban tanulmányozott neuropeptid- 
hatásokban lehet-e szerepe a nitrogén-monoxidnak.

Az irodalomban az ilyen típusú vizsgálatokban általában perifériásán bevitt 
L-arginint használtak meglehetősen nagy dózisban, 300 mg/kg mennyiség
ben. Az agykamrába bevitt L-arginin hatására dózistól függően nőtt az elhá
rítási idő látenciája, míg el nem érte a platót, ugyanakkor a D-arginin hatás
talan volt. Ez utóbbiból N O  nem képződik.

Megismételve most már csak L-argininnel a vizsgálatokat, perifériás ada
golás után a dózis emelésével a tanulás ugyancsak javítható volt. A különbség 
jelentős abból a szempontból, hogy a kamrába adva 10 pig már közel maxi
mális hatást mutatott, míg a perifériás adagolás után 100 mg/kg ra volt szük
ség ugyanannak a hatásnak a kiváltásához [20],

Ha az L-arginin bevitele a kamrába a N-arginin-előkezelés után történt, 
amikor az N-arginin legátolta az NO-szintáz működését, az L-arginin hatás
talan volt. Ez más oldalról bizonyította, hogy az N O  szerepet játszik az elhá
rító tanulás konszolidációjában (6. táblázat). Ha a nitrogén-monoxid szerepet 
játszik a tanulási folyamat konszolidációjának erősítésében, amelyet az 
L-argininnal hoztunk létre, vajon L-arginin felerősítése nélkül szerepet ját- 
szik-e az N O  az alaptanulási mechanizmusban?

A következő csoportban emelkedő, az oldalsó agykamrába adagolt nitro- 
arginin dózisának hatását vizsgáltuk, ugyancsak a passzív elhárítás tanulásá
nak konszolidációjára. Az N-arginin hatástalan volt [21], Ez arra mutat, 
hogy itt kétféle tanulási folyamat van, az egyik, amelyet hívhatunk alaptanu
lási mechanizmusnak, amelyben különböző transzmitterek és neuropeptidek 
vesznek részt, és erre rakódik rá a másik, a felfokozott vagy felerősített tanu
lás, amelyet pl. az L-argininből felszabaduló N O  hoz létre. Természetesen 
az általunk bemutatott peptidek is képesek ebben közreműködni.
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6. táblázat
Nitro-arginin-előkezelés hatása az L-arginin által létrehozott passzív elhárító

tanulás rögzülésére [20]

Csoport Állatszám Dózis
(Pg)

Elhárító látencia
(s) Szignifikancia

Kontroll 17 - 177,9 ± 3 —

N-arginin 17 2,5 194,7 ± 8 —

L-arginin 17 10,0 270,6 ± 7 p < 0,05 vs kontroll
N  +L-arginin 18 2,5+10 203,9 ±  10 -

Kontroll 15 - 172,3 ± 2 —

N-arginin 15 5,0 188,3 ±  2 -

L-arginin 16 10,0 288,4 ± 7 p < 0,05 vs kontroll
N + L-arginin 16 5 +10 211,5 ±  12 -

A következő kérdés az volt, hogy az általunk korábban bemutatott 
peptidek által felerősített tanulási mechanizmusban lehet-e szerepe a N O - 
nak. A séma hasonló volt. Ha az állatot a kamrába bevitt nitro-argininnel 
előkezeljük, azaz a N O  szintáz működését felfüggesztjük, akkor az egyes 
peptideknek a tanulás erősítésére kifejtett hatása megmarad-e, vagy -  mint a 
különböző receptorblokkolókkal -  az egyes hatások felfüggeszthetők. Az 
eddigi, még közöletlen vizsgálatok arra mutattak, hogy az ACTH, vazo- 
presszin, ANP, BNP hatása N-arginin előkezeléssel felfüggeszthető volt. 
Hasonló megfigyelést tettünk CGRP-vel kapcsolatban (21).

Ezek a vizsgálatok tehát arra mutatnak, hogy a tanulási és memóriafolya
matokban transzmitter és neuropeptidek együttesen vesznek részt. A neuro- 
peptidek főleg a neurotranszmitter-mechanizmusok modulálásán keresztül 
képesek ezeket a folyamatokat befolyásolni. Ezekben a folyamatokban kétsé
get kizáróan az újonnan fölfedezett furcsa transzmitternek, a NO-mono- 
xinak a szerepét is számításba kell venni.

Hogyan tovább? Sok részletkérdésben jelentős információkkal rendelke
zünk, teljesen ismeretlen azonban, hogy az interakciókban pl. a peptid-pep- 
tid interakciók hogyan vesznek részt. Mi a szekvenciája ezeknek az interak
cióknak? Milyen tanulási folyamatokban, mely agyterületeknek lehet kitün
tetett organizációs szerepük? Végül az információk raktározásában, a 
szinaptikus plaszticitás kialakításában mi lehet a szerepük az ion-csatornák
nak, a sejten belüli üzenetközvetítőknek, messengereknek?
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Mondandóm végére érve szeretném megköszönni közvetlen munkatársa
imnak közreműködését, akikkel az elmúlt 20 évben együtt dolgoztam, és 
eredményeinket együtt publikáltuk. A hazai és külföldi kollégáknak, akikkel 
közleményeinkben együtt szerepeltem.

Végül szeretném megköszönni az Akadémia tagjainak, hogy befogadtak, a 
jelenlevőknek, hogy idefáradtak és meghallgattak. Köszönöm a figyelmüket.
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Magyar Kálmán
az MTA rendes tagja

A deprenyl neuroprotektív és 
neuroregeneratív hatása

Elhangzott: 1996. február 22-én

Az életkor meghosszabbodásával növekszik a neurodegeneratív betegsé- 
x A .g ek  -  Parkinson-, Huntington-, Alzheimer-kór -  gyakorisága. Minden 
esély megvan arra, hogy az ezredfordulót követően ezek a betegségek vezető 
halálokokká lépjenek elő a fejlett országokban. Az Egyesült Államokban 
jelenleg 4 000 000 ember szenved Alzheimer típusú dementiában, és 25 év 
alatt számuk megduplázódása prognosztizálható. Ez indokolja, hogy az évez
red utolsó évtizedét az agykutatásnak szentelte az Egészségügyi Világszerve
zet („Decade of the brain”).

A központi idegrendszer neuronjai posztmitotikus természetűek. Sérülé
sük végleges, születés után a neuronok sem osztódásra, sem lényegi regene
rációra nem képesek, károsodásuk vezet a fenti kórképek kialakulásához.

A központi idegrendszer neuronjai az élet folyamán a születéstől kezdő
dően lassú, folyamatos programozott sebességű sejthalál, az apoptosis áldo
zatául esnek. Ennek a következménye, hogy 90 éves korban az Alz
heimer-kór előfordulási gyakorisága meghaladhatja a 90%-ot. Ezért korunk 
fő törekvése a programozott neurodegeneráció sebességének gyógyszeres 
lassítása, ami az életkor élhető formában történő meghosszabbítását eredmé
nyezné. Az apoptosisszal szemben a neuronok gyors elhalása (necrosis) is 
bekövetkezhet trauma, vérellátási zavar, vérzés (stroke) következtében. 
Ilyenkor a gyógyítási lehetőségek még inkább behatároltak, csak az elhalás 
kiterjedésének mérséklésére irányulnak. A neuronok irreverzibilis károsodá
sa miatt általában kevés lehetőség nyílik a gyógyszeres terápia számára. Kivé
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tel a Parkinson-kór, melynek ha nem is a gyógyítására, de a tünetek lényeges 
enyhítésére vagyunk képesek, sőt a kórfolyamat előrehaladásának lassítására 
is némi remény mutatkozik. A deprenyl nemzetközi sikeréhez éppen az 
időskor életminőségének javítására irányuló törekvés járult hozzá. Nem két
séges, hogy a deprenyl-kutatás világviszonylatban is először tárt fel olyan 
utakat a neuroprotekció és a neuroregeneráció terén, amelyek felcsillantották 
a reményt a befolyásolhatatlannak hitt neurodegeneratív betegségek gyógyí
tására.

A deprenylt az 1960-as évek elején Ecsery Zoltán, a Chinoin vegyésze 
szintetizálta, és a farmako-biokémiai vizsgálatokat Knoll és munkacsoportja 
végezték. Az első farmakológiai tárgyú közlemény 1965-ben jelent meg a 
deprenylről (1). Hatásmódja komplex, melynek részleges feltárása is hozzá
járult a neurodegeneratív és regeneratív mechanizmusok megismeréséhez. 
A deprenyl nemzetközi sikerét az is bizonyítja, hogy eddig ezernél több köz
lemény jelent meg róla a nemzetközi irodalomban.

1. A MAO-bénítók szerepe a depresszió gyógyításában

Az első monoaminoxidáz- (MAO) bénítókat a depresszió kezelésére állítot
ták elő, abból a reális megfontolásból kiindulva, hogy a MAO-bénítók növe
lik a biogén aminok, így a noradrenalin (NA), a dopamin (DA) és a szero- 
tonin (5-HT) koncentrációját, ezáltal javítják a szinaptikus transzmissziót a 
központi idegrendszerben. Schildkraut 1965-ben írta le elméletét, miszerint 
az NA-deficit depressziót, magasabb szintje pedig mániát eredményez (2).

Az első nem szelektív MAO-bénítók -  iproniazid, phenelzin, tranylcy- 
promin -  a várakozásnak megfelelően valóban hatékony antidepresszív ve- 
gyületeknek bizonyultak. Sajnos már az első klinikai tapasztalatok is felhív
ták a figyelmet arra, hogy tyraminban gazdag táplálékok (sajt, sózott hering, 
vörösborok) elfogyasztása után a kezelt betegeken gyakran életveszélyes 
hipertóniás krízis alakul ki, amit „sajtreakciónak” (cheese effect) neveznek az 
irodalomban (3). A sajtreakció fölfedezésével közel azonos időben történt a 
triciklikus antidepresszív szerek fölfedezése, melyek gátolják a transzmitter 
aminok neuronális visszavételét, és ezáltal meggátolják a biogén aminok 
intraneuronális metabolizmusát, ami a transzmitterek fő inaktivációs útja. 
A triciklikus uptake-gátlók kiváló antidepresszív vegyületeknek bizonyultak, 
és azonnal felváltották a MAO-bénítókat az antidepresszív terápiában (4).

Az első MAO-bénítókat ért megsemmisítő sokkot csak a deprenyl élte túl, 
és ezt szelektivitásának köszönheti. 1968-ban Johnston leírta, hogy a MAO
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enzim szubsztrátspecificitása és gátlószer iránti érzékenysége alapján hetero
gén természetű (5). Az enzim a mitokondrium külső falán rögzül. Egyik 
részének preferált szubsztrátja az 5-HT, és szelektív gátlószerének a clorgy- 
line bizonyult. Johnston az enzim clorgylin-érzékeny részét MAO-A-nak, az 
érzéketlen részét MAO-B-nek nevezte el. Mi kísérleteinkben kimutattuk, 
hogy a deprenylnek főleg a (-)-optikai izomerje a (-)-deprenyl (selegiline) 
erősebben gátolja a MAO enzimet, mint a ( + )-izomer (6). Bizonyítást nyert 
továbbá, hogy a clorgyline-rezisztens rész preferált szubsztrátja a béta-phe- 
nylethylamine (PEA), szelektív gátlószere pedig a (-)-deprenyl. A (-)-de- 
prenyl tehát szelektivitását tekintve a clorgylinnel ellentétes tulajdonságokkal 
rendelkezik; szelektíven gátolja a MAO-B enzimet, és a preferált endogén 
szubsztrátja a PEA. Ezt a felismerést 1972-ben írtuk le, és a közlemény 
Science Citation Classic lett, amit megjelenése óta több mint ezerszer citált a 
nemzetközi irodalom (7). Az enzim két formájának vannak közös szub- 
sztrátjai és közös nem szelektív gátlószerei is (í. táblázat).

1. táblázat
A  MAO enzim típusai, specifikus szubsztrátjai és szelektív gátlószerei

MAO-A MAO-AB MAO-B

szubsztrát-
specificitás szerotonin dopamin

tiramin
ß-feniletilamin

(PEA)

gátlószer iránti 
érzékenység clorgyline

iproniazide
phenelzine

tranylcypromine

(-)-deprenyl
(selegiline)

A sajtreakció azon alapul, hogy a tápcsatorna 75%-ban MAO-A enzimet 
tartalmaz, ami elsősorban felelős a táplálékkal bejutó közös szubsztrát, a 
tyramin metabolizmusáért. A szelektív MAO-A-, de a nem szelektív MAO- 
(MAO-A/B) gátlók is megakadályozzák a tyramin metabolizmusát a tápcsa
tornában, ami ezáltal bejut a szisztémás keringésbe. A tyramin az idegvégző
désekből noradrenalint szabadít fel, ami létrehozza a hipertóniás rohamot.

A deprenyl terápiás dózisban nem hat a MAO-A enzimre, és nem okoz 
sajtreakciót. Gátolja ugyan a tápcsatornában a MAO-B enzimet, azonban 
ennek jelentősége elhanyagolható a tyramin metabolizmusában (25%). A 
MAO enzim heterogenitásának ismeretében ma már elfogadott álláspont, 
hogy a MAO-A-gátlók, valamint a nem szelektív MAO-bénítók hatékony 
antidepresszív szerek, sajnos azonban nem használhatók sajtreakciót előidé
ző hatásuk miatt a terápiában. A (-)-deprenyl viszont -  vele együtt az összes

3



Magyar Kálmán

MAO-B-bénító -  nem okoznak sajtreakciót, de nem rendelkeznek 
antidepresszív hatással.

A MAO-bénítók harmadik generációjához tartozik a reverzibilis MAO- 
A-gátló moclobemid. Reverzibilis enzimgátló tulajdonságánál fogva csak kis
mértékben és átmenetileg potencírozza a tyramin hatásait, mivel alig gátolja 
a tápcsatornában a metabolizmusát. Rövid felezési ideje (4-6 óra) alapján a 
táplálkozástól eltérő időközökben is adagolható. A moclobemid bevált anti
depresszív szer a terápiában (8).

2. A MAO enzim szerepe a szabad gyökök képzésében

A MAO enzim mindkét formája protektiv szerepet tölt be a központi ideg- 
rendszerben azáltal, hogy védi a neuronokat az exogén aminok farmakológiai 
hatásaitól. Ugyanakkor az enzim Janus-arca is megmutatkozik, amennyiben 
az alábbi reakcióegyenlet alapján vizes közegben és 0 2 jelenlétében H 20 2-t 
termel, ami különösen Fe2+ és melanin jelenlétében növeli a szabad gyö
kök (szuperoxid gyök: ' 0 2; hydroxil gyök: ’OH) képződését.

/O
MAO / /

R-CH2-NH2 ---------------------- ►R-C v  +NH3 + H2O2
H2O + O2 H

Aerob élőlényekben a MAO enzimen kívül számos más enzim is részt 
vesz a szabad gyökök képződésében. A gyökök protektiv funkciója részben 
abban áll, hogy részt vesznek többek között a szervezet antibakteriális védel
mében, de az optimális szintet meghaladó mennyiségben károsak a központi 
idegrendszer neuronjaira. A gyököket közömbösítő mechanizmusok általá
ban lépést tartanak azok szintézisével. A szintézist és a közömbösítő mecha
nizmusokat az í. és a 2. ábra mutatja.

A MAO-B enzimről ismert, hogy aktivitása növekszik az életkorral (9). 
Ennek hipergliózis az oka, ami a neuronok pusztulásának a következménye. 
Az elpusztult neuronok helyét ugyanis a glia tölti ki, melyben kizárólag 
a MAO-B enzim található. A MAO-A enzim aktivitása nem függ az élet
kortól.

Az enzim korfüggő növekedése kompenzálatlan szabadgyök-képződéshez 
vezet, mivel a gyököket közömbösítő mechanizmusok kapacitása nem követi 
fokozott képződésüket. Ilyenkor teoretikus megfontolás alapján a MAO-B 
enzim gátlása csökkentené a központi idegrendszer oxidativ károsodásának
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H20 2 + ’Cr I —■ - >  0 H "+ * 0 H  + 0 2 

(Fenton)

H20 2 + Fe2+ i ■■:= >  OH" + *OH + Fe3+ 
(Haber-Weiss)

'NO  + • 0 2_'= >  ONOO- + H+i=C>ONOOH = > 'O H  + *N02

1. ábra. Szabadgyök-termelő mechanizmusok

esélyét. A (-)-deprenyl irreverzibilis MAO-B-gátló. Heti 2-3-szor 5 mg-os 
per os adagja (Jumex) alkalmas lenne az enzimaktivitás fölöslegének bénítá- 
sára. A (-)-deprenyl ebben a dózisban gyakorlatilag nem rendelkezik mellék
hatással. A preventív kezelést -  különösen a veszélyeztetett személyeknél -  
időben kellene elkezdeni. Az időpont megválasztására azonban sajnos nem

+ 0 2 + h 2 SÓD c>
_ r \

h 2o 2+ 0 2

2H20 2 kataláz , > 2H20  + 0

Fe3+ + *02- Fe-reduktáz Fe2+ + 0 2

H20 2 + RH2 peroxidáz > 2H20  + R

GSH-Px

2. ábra. Szabadgyök-közömbösítő mechanizmusok 
*: redukált glutation
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alkalmas a klinikai tünetek megjelenése, mivel ilyenkor már a dopaminerg 
sejtek akár 40-60%-a tönkrement. Kellene egy korai laboratóriumi jel, ami a 
kezelés kezdetét indikálná. Sajnos ilyennel azonban az intenzív kutatások 
ellenére sem rendelkezünk. Feltételezik, hogy a vizeletben kisebb mennyi
ségben megjelenő dopamin metabolit, a salsolinol alkalmas lehet a dopa
minerg sejtek degenerációjánakjelzésére. Az eredmények azonban még nem 
meggyőzők (10).

Az emberi vérlemezkék kizárólag MAO-B enzimet tartalmaznak, és az 
enzim aktivitása 5-6 ml alvadásgátolt vérből nyert trombocitapreparátumon 
meghatározható. Mivel az emberi vér szigorú etikai korlátok nélkül hozzá
férhető, számos humán vizsgálatot végeztek és végeztünk mi is különböző 
betegségekben. Feltételezzük, hogy a MAO-B-aktivitás a központi idegrend
szerben is tükrözi az enzim állapotát. A fokozott enzimaktivitás potenciálisan 
nagyobb, a kisebb enyhébb oxidativ károsodást prognosztizál. Ezzel össz
hangban áll az, hogy a neurodegeneratív betegségekben (Alzheimer-, Par- 
kinson-kór, a depresszió egyes formái) magasabb MAO-B-aktivitásról ad 
számot az irodalom, míg számos kórképben a MAO-B-aktivitás alacsonyabb 
a kontrollértéknél (dohányosok, alkoholisták, szkizofrének, Down-kórban 
szenvedők, migrénesek; 9). Migrénesek körében végzett saját vizsgálataink is 
igazolták ezt a megállapítást, sőt klinikai megfigyeléseink arra utaltak, hogy a 
Parkinson-kór gyakorisága kisebb a migrénesek körében, illetve a parkin- 
sonos beteg ritkán szenved migrénben (11).

3. A (-)-deprenyl szerepe a Parkinson-kór terápiájában

A (-)-deprenyl a Parkinson-kór gyógykezelésében nyert teret. A MAO-béní- 
tók hatásával összefüggő és attól független hatásai is szerepet játszanak a terá
piában.

3.1. A  M AO-bénítással összefüggő (-)-deprenyl-hatások

A dopamin a MAO-A és a MAO-B enzim közös szubsztrátja. A MAO-B 
enzim 80, míg a MAO-A csak 20%-ban van jelen a központi idegrendszer
ben. A dopamin metabolizmusának gátlása a szelektív MAO-B-bénító 
(-)-deprenyllel jelentős dopaminspóroló hatást eredményez. A (-)-de- 
prenyl-kezelés a MAO-B-bénításon kívül uptake-gátló tulajdonságánál fogva 
is potencírozza a dopaminhatásokat. Bizonyítottuk, hogy a vegyület meta- 
bolitjai -  methylamphetamin (MA), amphetamin (A) -  is hatékony uptake-
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gátlók. Hozzájárul a dopaminpotencírozáshoz az is, hogy a (-)-deprenyl 
növeli a PEA in vivő koncentrációját, ami dopaminfelszabadulást idéz elő a 
végkészülékekből. A (-)-deprenyl és metabolitjai is releaselnek.

A MAO-B-gátlással összefügg a (-)-deprenyl antioxidáns hatása is. A 
MAO normál reakcióegyenlete alapján a (-)-deprenyl csökkenti a H 20 2 kép
ződését, és gátolja a MAO-B-aktivitás korfüggő növekedését. Számos irodal
mi adat szól amellett is, hogy tartósan adva, kis dózisban a (-)-deprenyl 
növeli a SOD-I és SOD-II aktivitását (12-13).

3.2. A  M AO -B-bénítástól független hatások

Számos szelektív neurotoxin vált ismertté az elmúlt két évtizedekben. Az 
MPTP és a 6-OH-dopamin a dopaminerg (14), a DSP-4 a noradrenerg (15), 
az AF64A a kolinerg (16) és az 5,6-dihidroxi-szerotonin a szerotonerg rend
szer (17) károsodását idézi elő. Közülük az MPTP, ami a petidinben 
szennyeződésként fordult elő, kábítószereseken drámai módon maradandó 
Parkinson-kórt idézett elő. Az állatkísérletek tisztázták, hogy (-)-deprenyl- 
előkezeléssel ki lehet védeni az MPTP károsító hatását. A protekció hatás
módját a 3. ábra szemlélteti.

1. Pretoxin toxinná történő átalakítása

MPTP , M^ g> MPP+ , uptake) dopaminerg
neuron

2. A  toxinok szelektív felvétele

p ^ p  A  uptake) _ noradrenerg
neuron

3. ábra. Neurotoxikus mechanizmusok

Az MPTP pretoxin, amit a MAO-B enzim toxinná aktivál (MPP+), és ezt 
a dopaminerg neuron karrier fehérjéje felveszi. A (-)-deprenyl-előkezelés 
meggátolja az M PP+-vá történő alakulását, de azáltal is hat, hogy gátolja a 
karrier protein felvételi funkcióját (18-19). A (-)-deprenyl-előkezelés kivédi 
a 6-OH-dopamin toxikus hatását is. A védelem mechanizmusa komplex, 
azonban a felvételgátlás jelentős szerepet játszik benne (17).
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Kísérleteink során mi részletesen vizsgáltuk a DSP-4, a noradrenerg 
neurotoxin hatásmódját. A DSP-4 egy halogenált benzilamin-analóg, ami 
vizes közegben enzimatikus átalakulás nélkül ciklizálódik, és az így képződő 
pozitív töltésű aziridiniumiont a noradrenerg karrier fehérje felveszi. Az ion 
a noradrenalin felszabadulását idézi elő a noradrenerg végkészülékekből 
(15). A (-)-deprenyl-előkezelés kivédi a DSP-4 noradrenalint felszabadító 
hatását egér- és patkány-hippocampusban (20-22). Korábban a (-)-deprenyl 
10 mg/kg-os i. p. dózisát használtuk a védelem kiváltására, míg jelen kísérle
teinkben bizonyítottuk, hogy a hatás már 0,25 mgdcg per os dózisban is tel
jes (4. ábra). Az ábrán látható, hogy a DSP-4 50 mg/kg-os i. p. dózisban

4. ábra. A (-)-deprenyl-előkezelés hatása az NA-tartalomra 50 
mg/kg DSP-4-el i. p. kezelt egerek hippocampusában. A  (-)-de- 
prenyl-előkezelés a DSP-4 beadása előtt 1 órával történt. A z  álla

tokat 7 nappal a DSP-4 beadása után dekapitáltuk

jelentősen csökkenti egér-hippocampus NA-tartalmát, amit a (-)-deprenyl- 
előkezelés (per os vagy i. p.) jelentős mértékben ellensúlyoz. A védelmet 
más MAO-B-bénító nem váltja ki, vagyis a protekció nincsen összefüggés
ben a MAO-B-bénítással. Számos kísérlet azt bizonyítja, hogy a DSP-4-gyel 
szembeni védelem az uptake gátlással függ össze. Kísérleteinkben bizonyí
tottuk a deprenyl, valamint szerkezeti analógja, a p-F-deprenyl optikai 
izomerjeinek és metabolitjainak uptake gátló hatását (2. táblázat; 23).
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A 2. táblázat azt mutatja, hogy a (-f)-optikai izomerek hatékonyabban 
gátolják a biogén aminok felvételét, mint a (-)-formák. A metabolitok is 
(MA, A) mintegy nagyságrenddel hatékonyabb uptake gátlók, mint az erede
ti vegyületek. Egyik gátlószer sem hat azonban számottevően az 5-HT felvé
telére. Ezzel egybehangzóan a vegyületekkel történő előkezelés nem is védi 
ki a szerotonerg toxinok hatását. Irodalmi adatok amellett szólnak, hogy a 
(-)-deprenyl-előkezelés a kolinerg neurotoxin (AF64A) hatását is képes kivé
deni (16).

2. táblázat
Felvételgátlás patkányban (ICS0 M)

Vegyület NA
hypothalamus

DA
Striatum

5-HT
hippocampus

(-)-deprenyl 5,1 x 1(T5 1,0 x KT* 5,0 x 10~3

(+)-deprenyl 1,7 x KT5* 2,4 x 10~5 3,6 x 10'2

(-)-p-F-deprenyl 1,3 x 1(T5 2,9 x 10'5 1,4 x 10“3

(+)-p-F-deprenyl 6,1 x 1(T6 1,6 x 10'5 6,0 x 10-4

(-)-MA 3,5 x 1(T6 4,2 x 10-5 -

(+)-MA 3,5 x 10~7 6,0 x 10~7 1,9 x 10~2

(-)-p-F-MA 7,5 x KT* 3,0 x 10 -

(+)-p-F-MA 7,7 x KT6 2,3 x 10~5 1,7 x 10~3

(+)-rasagiline > KT3 > 10"3 > 10~3

A toxinokkal szembeni védelem, a neuroprotekció jelentőségét az adja 
meg, hogy endogén neurotoxinok léte is feltételezhető, melyeknek szerepe 
lehet a neurodegeneratív betegségek kialakulásában. Számos vizsgálat a 
dopaminból képződő N-metil-tetrahydro-izokinolint minősíti ilyen endo
gén toxinnak (24). Sajnos az eredmények még nem tekinthetők teljesen 
bizonyítottnak. A DSP-4-gyel szembeni védelem főleg az uptake gátlásnak 
tulajdonítható, de néhány ellentétes irodalmi adat is megjelent, ami a kérdés 
bonyolultságát bizonyítja. Ennek legpregnánsabb bizonyítéka, hogy egy 
nyílt láncú propargylamin-struktúra (2-EIxMP) szelektív MAO-B-bénító, 
de nem rendelkezik uptake gátló hatással. Ugyanakkor a vele történő előke
zelés kivédi a DSP-4 noradrenalint felszabadító hatását patkány-hippocam- 
pusból (25).

9
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4. A (-)-deprenyl metabolizmusa
A (-)-deprenyl metabolizmusát kiterjedten tanulmányozták számos labora
tóriumban emberen és állatkísérletekben egyaránt (26). A metabolizmus 
tanulmányozásának jelentőségét alátámasztja, hogy a metabolitok az eredeti 
vegyülettől eltérő farmakológiai hatással rendelkeznek. A (-)-deprenyl fő 
metabolitjai a methylamphetamin (MA), az amphetamin (A) és a desme- 
thyl-deprenyl (DD) (5. ábra). Valamennyi metabolit és az eredeti vegyidet is 
para-hidroxilálódhat, aminek glükuronsavas konjugátumai képződhetnek a 
szervezetben. Emberben a metabolikus vizsgálatokat először Reynolds vé
gezte post mortem agyszöveten (27), és hozzá hasonló kísérleti eredményeket 
írtak le Heinonen és munkatársai 1989-ben (28). Az amfetaminképződés 
ellenére pszichostimuláns aktivitás nem mutatkozott sem emberen, sem a 
kísérleti állatokon (29-30).

methylamphetamin

desmethyl-deprenyl

5. ábra. A  deprenyl metabolizációja

Jelen kísérleteinkben vizsgáltuk a (-)-deprenyl in vivő farmakokinetikáját 
patkányokon a vegyidet propargyl-14C és phenyl-3H  módosulataival. A ra- 
dioizomerek keverékét per os adtuk be 1,5 mg/kg-os dózisban, és párhuza
mosan követtük a két jelzés sorsát a plazmában és 15 agyrégióban. A (-)-de- 
prenyl koncentrációját a radioizomerek specifikus aktivitása alapján számí
tottuk ki (31-32). Ezek a kísérletek a két jelzés disszociációja alapján a 
(-)-deprenyl intenzív és gyors depropargilációja mellett bizonyítottak. Ebből 
adódik, hogy a (-)-deprenyl fő metabolitja az MA. Az alkalmazott (-)-de
prenyl 1,5 mg/kg per os dózisa esetében csúcskoncentrációnál a metabolitok 
1-2 X 10-6 M koncentrációt is elérhetnek a szövetekben, ami már számottevő 
felvételgátló hatást vált ki.
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A kettős jelzésű izotóptechnikával kapott eredmények a (-)-deprenyl 
intenzív „first pass” metabolizmusa mellett bizonyítanak. Ez az észlelet 
amellett szól, hogy per os kezelésnél a (-)-deprenylnek csak kis hányada ju t 
be változatlan formában a szisztémás keringésbe. Mivel az irreverzibilis 
MAO-B-bénításért az eredeti vegyület a felelős, per os adagolásnál jelentős 
metabolithatással kell számolni. Ez egyben fölveti azt a kérdést is, hogy 
a humán terápiában, ahol 5-10 mg-os tablettát használnak, a dózisnak csak 
töredéke vesz részt a MAO-B-bénításban. Ezért számos kutatóhely, beleért
ve a miénket is, törekedett és törekszik egy parenterális (-)-deprenyl- 
készítmény -  főleg transzdermális tapasz vagy liposzóma -  előállítására. 
Figyelmet érdemel, hogy a (-)-deprenyl preklinikai farmakológiáját s. c. ada
golás mellett dolgozták ki, így az mai ismereteink szerint biztosan eltér a per 
os adagolás esetén tapasztalható farmakológiai hatásoktól, vagyis a per os far
makológia pótlandó.

A (-)-deprenylt a mikroszomális enzimek metabolizálják. Metabolikus át
alakulása fenobarbitállal indukálható és SKF-525A-előkezeléssel gátolható. 
Ezek a vizsgálatok is amellett szólnak, hogy az eredeti vegyület felelős a 
MAO-B-gátlásért. Amikor a patkányokat SKF-525A-val előkezeltük (50

brain liver
% 80 

60 

40 

20 

0

6. ábra. A  fenobarbitál- és az SKF-525A-előkezelés hatása a (-)-deprenyllel 
kiváltott MAO-B-gátlásra patkányagy és -máj magmentes homogenizátumán 

(-)-deprenyl-kezelés: (p. o.) 0,25 mgdcg, oszlopok: 1 és 5;
5,00 mg/kg, oszlopok: 3 és 7;

SKF-525A (i. p.) 50 mg/kg, 1 órával a (-)-deprenyl beadása előtt, oszlopok: 2 és 6; 
fenobarbital (i. p.) 80 mg/kg, naponta egyszer 3 napig, oszlopok: 4 és 8.

Vágás: 1 órával a (-)-deprenyl-kezelés után (n=5)
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mg/kg i. p.), az előkezelés a 0,25 mg/kg per os adott (-)-deprenyl MAO- 
B-bénító hatását jelentősen fokozta patkányagy és -máj magmentes 
homogenizátumán, míg az 5 mg/kg dózisban adott (-)-deprenyl hatását a 
fenobarbitál-előkezelés jelentősen csökkentette (6. ábra).

A metabolitok sztereoszelektivitásának ismerete is fontos, mivel a 
sztereoizomerek eltérő farmakológiai tulajdonságokkal rendelkeznek. A 
(+)-változatok aminfelszabadító hatása erősebb, mint a (-)-módosulatoké; 
ennek megfelelően az előbbiek pszichostimuláns hatása erősebb. A (-)-de- 
prenylből csak (-)-variánsok képződnek, és nem történik meg azok race- 
mizációja a szervezetben (33-34). Ez magyarázza, hogy a (-)-deprenyl nem 
okoz számottevő pszichostimuláns hatást. Krónikus kezelés megszakítása 
(-)-deprenyllel és (-)-amfetaminnal nem idéz elő elvonási tüneteket. Ezzel 
szemben a ( + )-deprenyl- és a ( + )-amphetamin-kezelés elvonása kiváltja a 
fiziológiai és fizikai függőség viselkedési jeleit. Ezek a vizsgálatok jelentős 
prediktív értékkel bírnak a (-)-deprenyl emberi függőséget kiváltó hatásával 
szemben (35). Az eddigi klinikai tapasztalatok is a függőség kialakulásának 
hiányáról tanúskodnak.

5. A (-)-deprenyl neuroregeneratív hatása

A (-)-deprenyl neuroregeneratív effektusa független a vegyület MAO-B- 
bénító hatásától. Számos kísérlet azt bizonyítja, hogy a (-)-deprenyl szövette
nyészetben a különböző vegyületekkel kiváltott apoptosist gátolni képes, 
olyan alacsony koncentrációban, amilyenben biztosan nem gátolja a MAO-B 
enzimet. Az első közleményt Tatton írta a (-)-deprenyl antiapoptotikus hatá
sáról. Az apoptosist a borjúszérum és az idegi növekedési hormon (nerve 
growth factor) elvonásával hozta létre PC12 humán pheochromocytoma- 
sejtkultúrán. A (-)-deprenyl 10'9 M koncentrációban gátolta a programozott 
sejthalált, amit a sejtmag-DNS feltöredezésének csökkenése jelez. A 
(-)-deprenyl antiapoptotikus hatását fel lehetett függeszteni citosztatikus 
cikloheximiddel vagy actinomycin-D-vel, jelezvén, hogy a védelem együtt 
jár új fehérje szintézisével (36).

Többen leírták, hogy a (-)-deprenyl kis dózisban fiatal patkányokon gyor
sítja a faciális ideg regenerációját axotomia után (25, 37-38).

Laboratóriumunkban a (-)-deprenyl antiapoptotikus hatását humán mela- 
noma-sejtkultúrán tanulmányoztuk (22). A melanociták, mint a pheochro- 
mocytoma sejtek, neuroektodermális eredetűek. A táplálék megvonása (bor
júszérum) apoptosist idézett elő a sejttenyészetben, amit a (-)-deprenyl 10“7
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-  IO'13 M koncentrációban erősen gátolt. Több kísérlet azt igazolta, hogy az 
apoptosis elleni védelem 10"y M (-)-deprenyl-koncentrációban optimális. 
A védelmet illetően a ( + )-optikai izomer teljesen hatástalan volt (3. táblázat).

3. táblázat
A  deprenyl optikai izomerjeinek antiapoptotikus hatása M -l (humán melanoma) 

sejtkultúrán (apoptotikus index%)

Ó ra

k e z e lé s  u tá n
K o n tro li-  

m in ta  
1 2

( - ) -d e p re n y l (- t-)-dep reny l

10"3 M  
m in ta  
1 2

10 ‘7 M  
m in ta  
1 2

10"I3 M  
m in ta  
1 2

K T 3 M  
m in ta  
1 2

1 0 '7 M  
m in ta  
1 2

1 0 '13 M  
m in ta  
1 2

2 4 25 28 5 7 5 4 6 8 22 26 25 27 24 26

4 8 62 69 9 11 9 8 10 12 58 65 66 68 62 4

7 2 98 95 14 16 12 15 16 18 88 94 95 97 92 98

Az antiapoptotikus aktivitás hatásmódja nem ismert, de számos vizsgálat 
szól amellett, hogy a (-)-deprenyl meggátolja az MPTP-vel kiváltott mito- 
kondriális membránpotenciái csökkenését, és fenntartja a mitokondrium 
energiatermelését. Leírták, hogy a (-)-deprenyl gátolja az acetilált poliaminok 
(putrescin, spermin, spermidin) metabolizmusát, melyek szerepet járszanak 
a sejtciklus regulációjában. Feltételezik, hogy a (-)-deprenyl fokozza az idegi 
növekedési hormonok szekrécióját, ezzel javítja az idegsejtek trofikus támo
gatását (17).

6. A (-)-deprenyl szerepe a terápiában

A (-)-deprenyl a Parkinson-kór gyógyításában kapott szerepet, és nem tarto
zik az antidepresszív terápia eszköztárába. Ebben a dopaminspóroló, az 
antioxidáns, a neuroprotektív és a neuroregeneratív hatásánál fogva nyert 
teret. Neuroprotektív hatását először Birkmayer és munkatársai írták le 
1985-ben (39). A leginkább kontrollált klinikai vizsgálatot az ún. „DATA- 
TOP Study” jelentette (Deprenyl and Tocopherol Antioxidant Therapy of 
Parkinsonism) 800 személyen (230 férfi és 270 nő). A betegeket négy cso
portban (1. placebo; 2. (-)-deprenyl 10 mg/nap; 3. cx-tokoferol 2000 IU/nap;
4. (-tokoferol+ (-)-deprenyl) kezelték. Az a-tokoferol-kezelés sem egyedül, 
sem kombinációban nem javította a betegek állapotát, míg a (-)-deprenyl
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mind egyedül, mind kombinációban lehetővé tette a levodopa-adagolás 
bevezetésének késleltetését (40).

A klinikai vizsgálatokból az a tapasztalat szűrhető le, hogy: 1. A Madopar® 
+ a (-)-deprenyl-kombinációja csökkenti a levodopa-igényt, és enyhíti a 
késői mozgászavarokat (response fluctuation, on-off response, end of the 
dose dyskinesia). 2. Monoterápiában a (-)-deprenyl késlelteti a levodopa- 
kezelés szükségességének időpontját. 3. Lassítja a betegség progresszióját. 
4. Javítja a parkinsonos betegek életminőségét, és növeli várható élettarta
mukat.

A neurodegeneratív betegségek bonyolult patomechanizmusának ismere
te számos terápiás lehetőséggel kecsegtet (4. táblázat). A potenciális lehetősé
geket gyakorlattá változtatni azonban még a jövő évtizedek feladata.

A hazai vezető neurológusok felfogásával is egyezik az a gyakorlat, hogy a 
(-)-deprenylkezelést a lehető legkorábban kell elkezdeni. Ez szükség esetén 
kiegészíthető amantadinnal (glutamát antagonista), majd dopamin agonis- 
tával. Ezt követően olyan későn, amilyen későn csak lehet, és olyan kis dózis
ban, amilyenben csak lehetséges, levodopával folytatandó a terápia. Tremor 
esetén a kezelés kiegészíthető cholinoliticummal (benztropin).

4. táblázat
Potenciális terápiás stratégiák a neurodegeneratív betegségek kezelésére

A) A glutamát excitotoxikózis-gátlása
-  Glutamát antagonisták (amantadin, kompetitív/nem kompetitiv)
-  Glutamát release gátlók
-  Glycine antagonisták
-  Adenozin
-  GABA agonisták

B) Calciumbeáramlás és sejttoxicitás
-  Ca++-csatorna-blokkolók
-  Ca++-kötő fehérjék (calbindin)
-  Calpain- és caspase-gátlók

C) Dopaminsejtek védelme (protection, rescue)
-  MAO-B-gátlók ((-)-deprenyl)
-  Antioxidánsok (a-tokoferol)
-  Antioxidáns enzimek (SOD-1, -2, gluthation-proxidáz)
-  Hidroxil- és NO-gyök scavengerek
-  iNOS-gátlók
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-  Vaskelátorok (desferrioxamin)
-  Dopamin agonisták (PD)
-  Neutrotróp faktorok
-  Idegsebészet?

| D) Gyulladásgátlók, cytokingátlók
-  Szalicilátok és más gyulladásgátlók
-  Citokin antagonisták

E) Antiapoptotikus stratégia

F) Regulációs stratégiák
-  NGF- és NGF-induktorok
-  Sejttranszplantáció

Minden remény megvan a posztmitotikus idegsejtek programozott sejt
halálának, apoptosisának gyógyszeres lassítására, és ettől az életminőség javu
lását és az élettartam meghosszabbítását remélhetjük.
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Szegedi Gyula
az MTA levelező tagja

Adatok a szisztémás lupus 
erythematosus pato- 

mechanizmusához és kezeléséhez

Elhangzott 1996. november 27-én

Orvostanhallgatóként, mint TDK-s kerültem a Debreceni Orvostudományi 
Egyetem II. sz. Belklinikájára, ahol Petrányi Gyula akadémikus terelte a 
figyelmemet a klinikai immunológiára és ezen belül is az autoimmun beteg
ségek között egy nagyon színes betegségre, a szisztémás lupus erythema- 
tosusra (SLE).

Az autoimmun betegségekről akkor még meglehetősen keveset lehetett 
tudni, jórészt csupán annyit, hogy az immunrendszer sejtjei idegennek 
tekintik a gazdaszervezet bizonyos alkotórészeit, azokat megtámadják, és a 
támadás targetjeitől függően különböző, általában progresszív természetű 
kórképek alakulnak ki. Petrányi Gyula professzor az autoimmun betegségek
re hazánkban az elsők között figyelt fel, nemzetközileg is új, számos megál
lapítást tett, és különösen szívügyének tekintette az SLE természetrajzának 
kutatását. Abban az időben, az 1950-as évek elején az SLE-s betegek többsé
gét 2-3 éven belül elveszítettük, és óriási sikernek számított az, hogy a 
kortikoszteroid terápia meghonosodhatott, ami nemcsak tünetileg javította a 
betegek állapotát, de a túlélésüket is meg tudta hosszabbítani.

Petrányi professzor az elsők között felismerte az SLE-s betegek gondozá
sának jelentőségét, és megszervezte az SLE-s szakrendelést, amit a későbbiek 
során volt szerencsém vezetni.

Belgyógyász klinikusként, immunológiai érdeklődéssel végeztem kutatá
saimat, szoros laboratóriumi-immunológiai kollaborációs segítséggel.
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A kutatómunkám tehát döntően a poliszisztémás autoimmun betegségek
re, ezen belül az SLE-re koncentrálódott, nem nagyon távolodva el a beteg
ségtől és a betegektől.

Az SLE multifaktoriális poliszisztémás autoimmun betegség, amelynek 
előidézésében genetikai, környezeti és hormonális tényezők játszanak szere
pet. Az SLE roppant változatos, színes kórkép, több alcsoportra bontható, 
amelynek a patomechanizmusában a különböző sejtmag, citoplazma, memb
rán alkotórészek ellen termelődő autoantitestek direkt károsító hatása, vala
mint a fokozottan képződő és a szövetekben lerakódó immunkomplexek és 
az autoreaktív T-sejtek destruktív hatása áll.

Akadémiai székfoglaló előadásomban mint belgyógyász immunológus azt 
szeretném demonstrálni, hogy lehetőségem volt kutatásaimat szorosan a 
betegágyhoz, a betegekhez kötni, és így közvetlenül a betegellátás problémái
ból adódó kérdésekre próbáltam válaszokat keresni kollégáimmal. Ehhez 
építettem ki együttműködést a diagnosztikai egységekkel, elméleti intézetek
kel hazai és nemzetközi téren egyaránt.

Kutatásaim kezdeti periódusában a külső tényezők SLE-t provokáló, ma
nifesztálójelentőségével foglalkoztam, különös tekintettel a hydantoin típu
sú antiepileptikumok hatására. A hydantoinkezelés közben nem kis százalék
ban kimutatható autoantitest-képződés és autoimmun betegség, így az SLE 
fellépése is, ami arról győzött meg, hogy az „egészséges” populáción belül 
nemritkán fordul elő az ún. lupus diathesis, amit egy tartós hydantoinkezelés 
a felszínre hozhat. Ez autóimmun típusú szerológiai pozitivitásokban vagy 
ennél még súlyosabb formában, így SLE formájában nyilvánulhat meg.

A hydantoin által indukált SLE és az ún. hydantoin lymphadenopathia 
közötti kapcsolatkeresés mellett a figyelmünket felkeltette az a tény, hogy az 
SLE-s betegek kórlefolyása során malignus lyphoproliferatiót észleltünk. Kez
detben azt gondoltuk, hogy a fokozott autoreaktív B-lymphocyta-proliferatio, 
továbbá a betegek gyógykezelésében alkalmazott immunoszuppresszív készít
mények lehetnek a felelősek a lyphoid tumorok képződéséért. A későbbiek 
során viszont meg kellett győződnünk arról, hogy általában az autoimmun 
betegségeken, így az SLE-n belül sem olyan gyakori az immunrendszer daga
natos elváltozásának a társulása. Sőt, az elmúlt 20 év során azt tapasztaltuk, 
hogy ez a társulás a saját gondozott betegeink között meglehetősen ritka. Fel
mérésünk szerint saját betegeink körében 1970 előtt 189 SLE-s betegből 7-nél 
jelentkezett NHL (non-Hodgkin-lymphoma), míg 1970 után 417 SLE-s 
beteg közül egynek sem volt malignus lymphomája. Véleményünk szerint 
ennek a csökkenésnek a hátterében az SLE hatékonyabb kezelése állhat, mely
ben tendencia, hogy immunszuppresszív szereket minél rövidebb ideig adjuk.
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Az SLE multifaktoriális megbetegedés, melynek etiológiájában a genetikai 
prediszpozíciónak jelentős szerepe van. A genetikai meghatározottságra utal 
a familiaritás, az egypetéjű ikrek közötti magas konkordancia. Ismert az SLE 
szoros kapcsolata örökletes komplement deficienciákkal.

Számos, elsősorban immunológiai patogenezisű megbetegedésben ismert 
bizonyos HLA haplotípusokkal való összefüggés, illetve úgynevezett fogé
konysági gének és epitópok jelenléte. Korábbi irodalmi közlés alapján ismert, 
hogy az SLE legszorosabban a HLA A1,B8,DR3,C4*Q0,C4*B1 haplotípus- 
sal társul. A III. Belklinika betegeiről 1986-ban ismertettük, hogy SLE-ben 
összességében magasabb volt a HLA DR3 gyakorisága, mint egészségesek
ben, és az SLE súlyosságával párhuzamosan, különösen a veseérintettség 
megjelenésével, az adott betegcsoport egyre nagyobb hányadában volt kimu
tatható a HLA DR 3-előfordulás. A Dr. Stenszky Valériával végzett cluster- 
vizsgálataink során megállapítottuk azt, hogy a fiatal, 20 év alatt kezdődő 
betegségben szenvedő betegek alkotják a legrosszabb prognózisú betegcso
portot.

A poliszisztémás autoimmun betegségek kialakulásának -  időbeli lefolyá
sát tekintve -  van egy olyan fázisa, amikor már vannak klinikai tünetek, ami
kor már bizonyítani lehet, hogy autoimmun mechanizmus idézi elő ezeket, 
de még nem éri el a betegség súlyossága azt a szintet, ami elégséges lenne egy 
klasszikus definitiv autoimmun betegség diagnózisának felállításához. Ezt a 
betegségfázist nevezte el Dr. Petrányi Gyula akadémikus nem differenciált 
collagenosisnak (NDC), amit az irodalom ma nem differenciált autoimmun 
(v. kötőszöveti) betegség elnevezéssel illet.

Munkatársaimmal együtt nagy figyelmet szenteltünk az N D C tanulmá
nyozására, és próbáltunk olyan csoportosításokat megalkotni, melyek alapján 
már korábban sikerülhet állást foglalni azzal kapcsolatban, hogy az NDC-ből 
egyáltalán kialakul-e, ha igen, milyen gyakorisággal és milyen típusú defini
tiv poliszisztémás betegség.

Munkatársammal (Dr. Bodolay Edit) megkülönböztetett figyelmet szen
teltünk egy az utóbbi 25 évben igen sok vitát kiváltó betegségre, az ugyan
csak poliszisztémás, ún. kevert kötőszöveti betegségre (Mixed Connective 
Tissue Disease -  MCTD). Az irodalmi vita -  ami teljes mértékben még 
mára sem záródott le -  akörül bontakozott ki, hogy önálló entitás-e az 
MCTD, vagy egy átmeneti autoimmun kórkép. Saját tapasztalatunk alapján, 
amit a nemzetközi irodalomban is többen támogatnak, tekintélyes számban 
összegyűjtött MCTD-s betegek kórlefolyása ismeretében azt állapítottuk 
meg, hogy az M CTD elkülönült, sajátságos, önálló entitás, és ennek a kór
képnek a klinikai, diagnosztikai sajátosságaihoz új adatokat tudtunk nyújtani.
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Az elmúlt 25 évben munkatársaimmal kiterjedten foglalkoztunk vala
mennyi poliszisztémás autoimmun betegséggel; nemcsak az SLE-vel, a már 
említett NDC-vel és MCTD-vel, hanem a dermato/polymyositisszel, rheu
matoid arthritisszel, progresszív szisztémás sclerosisszal (PSS) és a primer 
Sjögren-szindrómával (pSs) is.

Az említett betegségek miatt gondozott, kezelt betegeink száma alapján az 
egyik legnagyobb európai beteganyagot sikerült összegyűjtenünk, ami lehe
tőséget adott az autoimmun betegségek hosszú távú nyomon követésére, a 
prognosztikai és a terápiás lehetőségek effektivitásának tanulmányozására. 
Többek között pontos adatokat tudtunk az irodalomnak szolgáltatni a poli
szisztémás autoimmun betegségek társulási hajlandóságáról. Arról, hogy a 
poliszisztémás autoimmun betegségek nemcsak egymással, de a szervspe
cifikus (főleg pajzsmirigy) autoimmun betegségekkel is jóval gyakoribb, 
együttes előfordulást mutatnak.

Fagocita receptorok szerepe SLE-ben

A fagocita-sejtekjelentős szerepet játszanak a nem specifikus immunitásban. 
Feladatuk sokrétű, melyek közül ki kell emelni a fertőzésekkel szembeni 
védekezést, az immunkomplexek (IK) eliminálásában betöltött feladatukat, 
valamint mononukleáris sejtek részéről az antigénprezentációt. Mindezek
nek autoimmun megbetegedésekben, így SLE-ben is különös jelentőségük 
van. Az infekciós halálozás SLE-ben magas, ilyen módon a fagocita-sejtek 
normális számának és zavartalan működésének biztosítására kell töreked
nünk. Az autoantigének prezentálása poliklonális T- és B-sejt-aktivációt, 
majd autoantitest-termelést indít meg, mely immunkomplexek képződésé
hez és felhalmozódásához vezet. Megállapítottuk, hogy monocitákon a li
gand kötése az IgG-t kötő Fc-receptorhoz a ligand összetételétől függően 
lehet fokozott vagy csökkent, ugyanakkor a lép makrofágjainak FaR-n ke
resztüli IK fagocitózis SLE-ben szignifikánsan alacsony.

Az ellentmondás feloldása akkor vált lehetővé, amikor tisztázódott, hogy 
az FcR-ok heretogének. Az egyes osztályok, alosztályok eltérő szerkezetűek, 
mely sokszor a funkciójukat is meghatározza. E sokszínűség hátterében ge
netikai meghatározottság áll. Részben saját munkánk révén ismertté vált, 
hogy monocitákon az FcyRI (CD64) nagy affinitással köt monomer IgG-t, 
de a fagocitózisban alig vesz részt. Ugyanakkor érzékenyen és jól reagál akti
váló ágensekre. Számuk SLE-ben fokozott. Az FcyRII (CD32) az IK formá
ban lévő IgG-t köti és fagocitálja. Ehhez hasonlóan működik az FcyRIII
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(CD16), de számuk monocitán kevés. Igazoltuk, hogy SLE-ben az 
FcyRII-őn keresztüli monocitafagocitózis csökkent. A szöveti makrofágokon 
az FcyRI alig van képviselve, az FcyRIII megjelenése azonban fokozott, s 
szerepe a fagocitózisban meghatározóvá válik. A humán polimorfonukleáris 
leukocitákon döntően az FcyRII és III jelenik meg, az FcyRI száma alacsony. 
SFE-ben ha ritkán is, súlyos neutropénia lehet jelen, melynek okozói granu- 
locita elleni antitestek. Kimutattuk, hogy ezek irányulhatnak az FcR-ek ellen 
is. SFE-ben csökkent a granulociták kemotaxisa, az ADCC-reakció. Ugyan
akkor magunk is olyan eredményeket kaptunk, melyek igazolják, hogy 
SLE-s beteg kerigésében lévő neutrofll sejtek aktivált állapotban vannak.

Monoklonális antitestek és áramlási citometria segítségével vizsgáltuk 
SLE-s betegek monocitáinak és neutrofll sejtjeinek különféle FcyR ex
presszióját, és összefüggést kerestünk ezek mértéke, valamint a keringő IK- 
szintek között.

Eredményeink azt igazolták, hogy SLE-s betegek monocitáin és granulo- 
citáin az FcyRI megjelenése fokozódott az egészségesekhez viszonyítva, s az 
emelkedés pozitív korrelációt mutatott a betegség klinikai aktivitásával és a 
szérumban mért IK-szinttel.

Irodalmi adatokból ismert, hogy aktiváló ágensek hatására leginkább az 
FcyRI expressziója változik. Feltételeztük, hogy a betegek magas keringő IK- 
szintje vagy közvetlenül, vagy közvetve indukálja a receptor megjelenését.

SLE-s neutropéniás, sorozatos infekcióban szenvedő betegeknek adtunk 
1,5 ug/kg rekombináns humán granulocitakolónia-stimuláló faktort (rhG- 
CSF) se. 5 napig. A kezelés hatására szignifikáns mértékben emelkedett a 
neutrofll sejtek száma, és javult a sejtek funkciója, melyet St. au. fagocitózisa 
és intracelluláris elölése révén határoztunk meg. Az rhG-CSF-rel való ke
zelés következtében a neutrofll sejteken jelentősen emelkedett az FcyRI- 
expresszió, mely szintén azt támasztja alá, hogy ez a típusú receptor érzéke
nyen reagál a stimuláló ágensre. Sűrűségének fokozódása a sejtaktiváció jele
ként értékelhető, melyet alátámasztott a CDw65 expressziójának növekedése 
is. Ennek azonban a fagocitózis szempontjából kevés szerepe van.

Igazoltuk, hogy az FcyRII kifejeződése mindkét fagocita-sejten csökkent 
az SLE-s betegekben. Ennek szerepet kell tulajdonítanunk azon korábbi 
megfigyelésünk igazolására, miszerint az SLE-s monociták fagocitózisa csök
kent. A csökkenés fordított korrelációt mutatott a beteg keringő IK-szint- 
jével. Ez alapján arra következtetünk, hogy az alacsony FcyRII-expresszió 
egyik oka lehet a receptorok IK-val való telítődése. Ennek szerepe lehet az 
SLE patomechanizmusában. Az FcyRIII-at mind az egészségeseknek, mind 
az SLE-nek csak kis hányada jeleníti meg a monocita-sejtek felszínén, ilyen
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módon az itt mért változásoknak feltehetőleg nincs funkcionális hatása. 
Ezzel szemben kimutattuk, hogy az FcyRIII kifejeződése csökken az SLE-s 
PMN-sejteken, s mivel ez a receptor a neutrofilek csaknem mindegyikén 
előfordul, feltétlen jelentősége van. A csökkenés hátterében el kell vetni az 
IK-k telítő szerepét, szemben az FcyRII esetével, ugyanis itt nem volt kimu
tatható korreláció az IK-szint és az Fcy-RIII-expressziója között. Ugyanak
kor az a megfigyelésünk, mely szerint egészséges PMN-sejtek FcyRIII ex
presszióját SLE-s szérummal történő inkubációja csökkentette, arra utal, 
hogy egyéb szolubilis faktoroknak szerepe lehet az alacsony receptorex- 
presszióban. Irodalmi közlés szerint az FcyRIII egy része leválik a sejtekről, 
és oldott formában a szérumból kimutatható. Ismert az FcyRII esetében 
annak genetikai szabályozottsága, ill. polimorfizmusa, melynek lehetősége 
nem vethető el az FcyRIII esetében sem.

A 1-es típusú komplement receptor jelentősége 
és befolyásolásának lehetőségei SLE-ben

A humán komplement receptor 1 (KR1) egy polimorf glikoprotein, egylán- 
cú transzmembrán receptor. A sejtfelszíni molekulák besorolásában a CD 35 
jelölést kapta. Ligandjai a C3b és a C4b, valamint kisebb affinitással ezek 
inaktiválódott alakjai. A receptor kifejeződik monocitákon, neutrofil leukoci- 
tákon, B-sejteken, a glomeruláris epithel-sejtjein, valamint vörösvérsejteken. 
Igaz, hogy a ws-eken a receptor sejtfelszíni sűrűsége mintegy 2-3 nagyság
renddel kisebb, mint a leukocitákon, számbeli fölényük révén mégis e sejtek 
képviselik a receptor legnagyobb mennyiségét a keringésben. Ezen túl is
mert, hogy a w s-ek felszínén nem homogénen oszlik el a KR1, hanem 
klaszterokba rendeződik, ezáltal nagy affinitással köti ligandjait. Az eritro- 
citákon megjelenő receptor (E-KR1) fiziológiás feladata a C3b/C4b tartalmú 
immunkomplexek megkötése és a keringésből történő eliminálása. Emellett 
az I plazmafaktor kofaktoraként is szolgál, mely révén részt vesz a ligandok 
degradálásában. Ez lehetővé teszi az immunkomplexek átadását a fagociták 
számára, ahol további lebontásuk történik. Lehetővé válik az immunkomp
lexek B-sejtekhez történő kötődése is, melynek az antitesttermelés szabályo
zásában van jelentős szerepe.

SLE-ben a ws-eken megjelenő KR1 száma és funkciója is csökken, me
lyet többféle módszerrel is igazoltak. Ez az immunkomplexek (IK) eltakarí
tásának zavarához vezethet. A defektiv IK-clearance hozzájárul az IK-k foko
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zott szöveti depozíciójához, melynek jelentős szerepe van az SLE és külö
nösen a lupus nephritis patogenezisében. A KR1 receptor deficienciájának 
hátterében mind öröklött, mind szerzett tényezők szerepét feltételezik. A 
KR1 receptor strukturális és számbeli polimorfizmust is mutat. A szerkezeti 
polimorfizmus a ligandkötő helyek számát határozza meg, oly módon, hogy 
a receptor extracelluláris része 3, 4 vagy 5 azonos, ismétlődő szakaszból 
épül-e fel. Ezzel ellentétben a ws-eken maga a KR1 receptorszám mutat 
polimorfizmust, melyet egy autoszomális, kodomináns, biallélikus rendszer 
kódol. Egészséges egyénekben az allélek megoszlása a Hardy-Weinberg sza
bályt követi.

Vizsgálatink során 46 SLE-s betegnél történt meg az E-KR1 sűrűségi 
polimorfizmusának meghatározása a Cornillet által javasolt polimeráz lánc
reakció módszerével HindlII restrikciós endonukleázzal történt emésztést 
követően. Megerősítettük, hogy a KR1 numerikus polimorfizmusa SLE-s 
betegekben is érvényesül, mely a genetikai szabályozottság szerepére utal. 
Betegeink között voltak magas (HH), ill. alacsony (LL) receptorsűrűséget 
determináló homozigóták csakúgy, mint HL heterozigóták.

Ugyanakkor normál kontrollokkal összevetve, eredményeinkkel igazol
tuk, hogy a genotípusok megoszlása SLE-s betegekben sem tér el az egészsé
gesekétől.

Kimutattuk, hogy ugyanazon genotípuson belül az SLE-s eritrocitákon 
csökkent a KR1 receptor sejtfelszíni expressziója egészséges ws-ekhez ké
pest. Ez a megfigyelésünk igazolja, azt a feltételezést, miszerint szerzett té
nyezőknek is szerepe van a KRl-expresszió csökkenésében.

További bizonyítékként szolgált a szerzett tényezők szerepének igazolásá
ra az a megfigyelésünk, mely szerint a KR1 számbeli csökkenése a ws-eken 
összefüggést mutatott lupus nephritis jelenlétével.

Emiatt kerestünk olyan eljárásokat, melyek a lupus nephritises betegekben 
kedvezően képesek befolyásolni a KR1 receptor sejtfelszíni expresszióját vagy 
működését. Irodalmi közlések szerint a receptor sejtfelszíni sűrűsége és funk
cionális aktivitása között szoros a korreláció. A receptor funkcionális aktivitását 
Jepsen módszere szerint határoztuk meg, melynek lényege a komplementet is 
tartalmazó immunkomplex KR1 receptor általi megkötésének, ill. a kötés 
mértékének meghatározása in vitro előállított és 125 jódizotóppal jelzett BSA, 
anti-BSA komplexek felhasználásával. Állatkísérletben végzett phlebotomiák 
kapcsán ismert, hogy az eritropoézis serkentésének hatására növekszik a 
ws-ek felszínén a KRl-expresszió. E megfigyelés alapján felételeztük, hogy a 
humán eritropoetin (rHuEPO) növelheti a sejtenkénti receptorszámot, illetve 
ezzel párhuzamosan a KR1 receptor immunkomplex-kötő képességét.
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Ennek igazolására 10 anémiás, lupus nephritises nőt kezeltünk 5 héten át 
heti 3x50 NE /tskg dózisú Eprexszel. Igazoltuk, hogy az Eprex szignifikáns 
mértékben javította az SLE-s betegek E-KR1 receptorának egyébként jelen
tősen csökkent funkcionális aktivitását, mely pozitív korrelációt mutatott 
az eritropoézis stimulációját jelző retikulocitaszám-emelkedéssel. Mivel a 
kötési assayben a w s-ek IK-val in vitro telítve voltak, a kezelés hatására 
megnövekedett IK-kötő képesség azt jelezte, hogy több receptornak kellett 
megjelennie a sejtek felszínén, és csak ez eredményezhette a ligandkötő 
helyek számának növekedését.

A receptor funkciójának javulásával párhuzamosan csökkent a betegek 
anti-ds-DNA antitest-koncentrációja. Feltételeztük, hogy a szérum anti-ds- 
DNA-szintjének csökkenéséért az immunkomplex clearance javulása a fele
lős. Nem vethető el azonban az Eprex antitesttermelésre kifejtett direkt 
hatásának lehetősége sem, hiszen az rHuEPO hatására javuló KRl-funkció 
következtében a komplexek leválása is felgyorsul, és a leváló IK-k, B-sejtek 
KR2 receptorához kapcsolódva az antitesttermelés down-regulációját okoz
hatják.

Az eritropoetin eredményes immunmoduláns hatását igazoltuk azáltal is, 
hogy egyértelműen javult a betegek klinikai állapota -  csökkent a Se Crea
tinin, javult a glomeruláris filtráció, csökkent az aktivitással jól korreláló 
anti-ds-DNA-koncentráció, szintén csökkent a We-érték, és szignifikáns 
mértékben csökkent a betegség aktivitását jelző SLE-DAI score.

A komplement receptor 1 működésének javítására másik elképzelésünk a 
plasmapheresis alkalmazása volt. Bár az SLE nem tartozik a plasmapheresis 
abszolút indikációi közé, számos közleményben közölnek sikeres eseteket. 
Korábban magunk is beszámoltunk az SLE-ben végzett plasmapheresis indi
kációiról és eredményeiről követéses vizsgálatban.

Bizonyítottuk a plasmapheresis rövid és hosszú távú hatékonyságát jól 
kiválasztott SLE-s betegekben.

A plasmapheresis egyéb mechanizmusok mellett legfőbb hatását az auto- 
antitestek és immunkomplexek keringésből történő gyors és hatékony eltá
volítása révén fejti ki. Feltételeztük, hogy az IK-k eltávolítása következtében 
a ws-eken lévő KRl-ek egy része szabaddá válik, és emiatt IK-kötő képessé
ge in vitro tesztben megnő, melynek természetesen in vivő is jelentősége van. 
Ennek igazolására 5 olyan SLE-s betegnél végeztünk plasmapheresist, aki a 
hagyományos gyógyszeres kezelésre nem reagált, vagy akiknél gyakori 
relapszus lépett fel. A kezelés alatt egységesen 1 mgúskg dózisban kaptak 
kortikoszteroidot, majd a plazmacserét cyclophosphamid adásával szinkroni
záltuk.
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Eredményeink szerint a palsmapheresis hatására szignifikáns mértékben 
csökkent a betegek keringő IK-szintje, s ezzel jó  korrelációt mutatott a lupu- 
sos w s-ek IK-kötésének növekedése, vagyis a KR1 receptor funkciójának 
javulása. A két paraméter közötti összefüggés is arra utal, hogy az IK-k eltá
volításával a ligandkötő helyek száma növekedett a vörösvérsejtek felszínén 
megjelenő KRl-ben. Áramlási citometria és különféle monoklonális antites
tek (J3D3, 1B4 és HB8592) segítségével azt is sikerült azonban igazolni, 
hogy érdekes módon nemcsak a receptor funkciója javul a plasmapheresis 
hatására, hanem a receptorok sejtfelszíni sűrűsége is. Abban az esetben, ha az 
IK-kötési assayben komplement forrásként a betegek saját szérumát alkal
maztuk, akkor is növekedett a plasmapheresis hatására a KR1 funkcionális 
aktivitása. Ez arra utal, hogy a kezelésnek pozitív hatása van a komplement 
rendszer aktiválódására, mely szintén hatékonyabb IK-eltakarítást eredmé
nyezhet. Ezen megfigyelés alapján úgy tartjuk, hogy az IK-kötési assay érzé
keny módszer lehet a komplementaktivitás mérésére.

Túlélés SLE-ben

Az SLE-t néhány évtizede még a szakmai közvélemény is kedvezőtlen prog- 
nózisú megbetegedésként tartotta számon. A túlélést mutató paraméterek 
azonban az elmúlt 30-40 év alatt jelentősen javultak. Míg a 60-as évek elején 
az 5 éves túlélés 70% körüli volt, és a betegek közel fele nem érte meg a 10. 
követési évet, addig a legfrissebb publikációk azt igazolják, hogy az 5 éves 
túlélés 93%, a 10 éves túlélési is 85% körüli. Nem ritka a 15 vagy 20 éves 
követésről tett közlés sem. E javulás oka összetett. Az alapkutatások lehetővé 
tették a betegség etiológiai faktorainak és patomechanizmusának alaposabb 
megismerését s ezen eredmények felhasználását a diagnózis korai felállításá
ban, valamint a terápiában. Ismert, hogy az SLE prognózisát és a túlélést szá
mos tényező befolyásolja. Ezek között szerepelnek a demográfiai jellemzők, 
különféle szociológiai és gazdasági tényezők, földrajzi különbségek.

Elsőként mértük fel nagyszámú hazai SLE-s betegcsoport túlélését, illetve 
a prognosztikai faktorok szerepét. Megállapítottuk, hogy az 5 és 10 éves túl
élési ráták jelentős mértékben javultak 1970 óta az eltelt évtizedek során. A 
túlélésre jelentős hatással volt a betegek neme, valamint életkoruk a diagnó
zis felállításakor. A prognózis kedvezőtlenebb a 20 év alatt és az 50 év felett 
kezdődő esetekben is, bár az ilyen ún. időskori formák lefolyása kevésbé 
florid. A mortalitás a betegség első éveiben a legmagasabb. A férfiak halálozá
si rizikója mintegy kétszerese a nőkének. A betegség szervi manifesztációi
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közül negatív prognosztikai tényezőnek találtuk a haematológiai szövőd
mények közül az anémia-, trombocitopénia- és azantifoszfolipid-antitestek 
jelenlétét, továbbá a valvulopathiát és tüdőérintettséget. Kedvezően befolyá
solta a túlélést a bőrtünetek jelenléte, feltehetőleg azért, mert lehetővé teszik 
a diagnózis korai felállítását. A korábbi irodalmi eredmények nagyobb több
ségével szemben nem tudtuk megerősíteni a vese és a központi idegrendsze
ri érintettség negatív szerepét a túlélés tekintetében. Ennek oka az lehet, 
hogy mindkét szerv esetében igen jelentős heterogenitás állapítható meg a 
patogenezis, a hisztopatológia, a klinikai megnyilvánulások terén, melyeknek 
nyilvánvalóan szerepe van a prognózisban is. A hazai túlélés javulásában 
összességében legfontosabbnak tartjuk a betegek immunológiai centrumban 
történő gondozását.
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Sinkovics József
az MTA külső tagja

A lymphocyták élnek, ölnek
és meghalnak. 

A fuzionált lymphocyták örökké
élve üzemelnek

Elhangzott 1997. május 21-én

1948-1956: M iv e l  fo g la lk o z n a k  e z e k  a k is, k e rek  s e jte k?

A lymphocyták szerepe tisztázatlan volt az 1940-es években. Tankönyveink a 
„retikuloendoteliális rendszert” tartották az ellenyag-termelés székhelyének 
(1). Vírusfertőzésekben jellegzetes perivaszkuláris kereksejtes beszűrődések 
jelennek meg. Először a B vonal fedte fel titkait: pyroninophil sejtplazmája 
aktív fehérjeszintézisre utalt (2). Kiderült, hogy fajlagos ellenanyagok terme
lése ezekben a sejtekben történik. Vírusokkal fertőzött egértüdő regionális 
nyirokcsomóiban gyors ellenanyag-termelés történt (3). Másodszor a T-sejt- 
vonalról derült ki, hogy ölősejtekből áll; mégpedig nemcsak kívülről betola
kodó idegen sejteket, hanem a gazdaszervezet saját sejtjeit is megölhetik a 
T-lymphocyták különféle alcsoportjai. Vírusfertőzések esetében a vírussal 
fertőzött sejteket immun T-sejtek ölik meg. Ha ez az esemény az új vírus
nemzedék beérése előtt történik, a fertőző vírusrészecskék képződése el-

Az előadás felélénkítésére a szerző „időgépen” (J. ábra) utazta be tér- és időbeli állomásait. Az itt 
közölt szöveg követi az eredeti előadás tagoltságát, kerülve az attól való minden lényeges eltérést.
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í. ábra. a) 1956: A  magyar időgép elhagyja Budapestet, b) 1960-2002: az amerikai 
időgép utazásai, c) 2024: az idejétmúlta készülék utolsó útjára indul...

marad, és a betegség folyamata megszakad: a gazdaszervezet meggyógyul. 
A lymphocytás choriomeningitis vírusa tanította meg a virológusokat arra, 
hogy lappangó vírusfertőzés betegség nélkül fennállhat, mégpedig akkor, ha 
a vírus a magzati életben hatolt be a gazdaszervezetbe. Ilyenkor a lympho- 
cyta-rendszer a vírust sajátjaként („self’) fogadja el, és nem mobilizál 
immunreakciókat ellene (3, 4).

1960-1990: B u rsa , t ím u s z  és p la cen ta

Kibontakozik az immunrendszer kettőssége, és elkülönülnek a B- és T-sejt- 
vonalak. Gnathostomata porcos halakban (cápák = chondrichthyes) és ezektől 
felfelé a rendszer 400 millió év óta teljes egészében működőképes. Agna- 
tháktól (cyclostomata) lefelé fagocitózis, primitív citokin- és „ellenanyagkép
zés” védi a gazdaszervezetet. Kettőjük között léteztek 500-450 millió évvel 
ezelőtt a kipusztult Placodermata (2. ábra): ezen a szinten kísérletezett először
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a természet azoknak a pri- 
mordiális retrotransposonok- 
nak a placoderm genomba 
való beillesztésével, amelyek
ből később a RAG, V(D)J és 
az IgM-IgG osztályváltás 
rendszerei bontakoztak ki 
(vide infra). A tojásban fejlődő 
embrió védve volt az anyai 
kilökődés ellen a reptiliáktól 
felfelé a theropod dinoszau
ruszokból kifejlődő madara
kig. Az emlősök placentája 
védi a méhüregbe implantált 
ébrényt: egy bizonyos endo
gén retrovirus (5) hatására 
fuzionált syncytiotrophoblas- 
tok Fás ligandot és TGFß-t 
termelnek; a magzati és anyai természetes ölősejtek barikádot formálnak 
egymás ellen; és az anya és a magzat kölcsönösen eltűrik egymás sejtjeinek 
bevándorlását megosztott vérkeringéseiken keresztül. Emlősök rosszindulatú 
daganatai a placentát utánozva indukálnak toleranciát és neoangiogenezist 
gazdaszervezeteikben (vide infra) (6).

2. ábra. A  Placoderm rekonstrukciója fosszilis 
leletek alapján

1970-1980: Ö lő se jtek  légiói

Az 1970-es évek elején, amikor az immunrendszer körvonalai még nagyon 
homályosak voltak, az USA NCI szerződést ajánlott fel immun lympho- 
cyták specifikus citotoxikus reakcióján alapuló rákdiagnosztikus eljárás kidol
gozására (#l-CP3-3292) (7, 8). A Hellström házaspár Seattle-ből jelentette, 
hogy rákos betegek vérében olyan lymphocyták keringenek, amelyek nem
csak a beteg, hanem más rákos betegek ugyanolyan ráksejtjeit is megölik; 
egészséges egyének véréből ezek a lymphocyták hiányoztak. Ez a bejelentés 
akkor doktrínává vált. Sinkovics azonban már 1969-1970-ben kimutatott 
ráksejtölő lymphocytákat saját és más egészséges egyének vérében (3, 4. áb
rák) (9-12); kérelmezte, hogy a NCI a szerződést terjessze ki lymphocyta 
közvetítette nemspecifikus rákellenes citotoxicitás tanulmányozására. Ehe
lyett az N CI-t képviselő G. Pearson és P. Levin bölcsészdoktorok a szerző-
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3. és 4. ábrák. Grafikus ábrázolá
sa az első kísérleteknek (1968- 
69), amelyekben egészséges egyén 
(S. J.) lymphocytáí megöltek allo- 
gén kondroszarkóma- és veserák
sejteket. A  beteg autológ lympho- 
cytái azonnal akcióba léptek, míg 
az allogén lymphoid sejtek megkés
ve hatottak. A  beteg vérében pre- 
immunizált T-sejtek keringhettek; 
az egészséges egyén az akkor még 
föl nem fedezett NK-sejtek révén 
fejthette ki hatását. A  lympho- 
cyta-készítmények makrofágokat 
is tartalmaztak; az egészséges 
egyén egyes lymphocytáí blast- 
transzformációt mutattak: T-sej
tek újólag in vitro megszerzett 
immunválasza vezetett a megkésett 
citotoxikus reakcióhoz (11)?

dést visszavonták, de azt az 
NCI beltagja, dr. R. Her- 
berman számára nyitva hagy
ták, és dr. Sinkovics tanárse
gédjét, bölcsészdoktor H. Da
vid Kayt a Sinkovics-labo- 
ratóriumból (amely a housto
ni MD Anderson Rákkórház
ban működött) dr. Herber- 
man laboratóriumába helyez
ték át. O tt dr. Herberman és 
munkatársai ezután felfedez
ték és jellemezték az emberi

természetes ölősejtek osztályát. Világossá vált, hogy léteznek daganatspeci
fikus immun T-sejtek (13-15); ezek kiónjai daganatos betegekben képződ
nek; és a MHC-rendszertől függetlenül ható természetes ölősejtek (NK 
cells), amelyek egészséges egyénekben is tevékenykednek. Dr. Harikishan

4
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Exg 2618 II 27-12 2 7! Mr A.R 84108 Undifíerenlio/ed Sarcoma

5. és 6. ábrák. Komplikált kísérletek citotoxikus lymphocytákkal és az 
ezeket antagonizáló „blocking” szérumfaktorokkal (ellenanyagokkal). 
Megölt daganatsejt-kultúrákból visszanyert lymhocyták citotoxicitása 
azonos daganatsejtek iránt fokozódott (20). A z  I. R. nevű beteg közép-
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korú férfi, aki metasztatikus rhabdomyoszarkomával (daganatsejtek a 
csontvelőben és vérpályában) került kezelés alá az 1970-es években 
(kemoterápia), de kitűnt azzal, hogy lymphocytái nagyfokú citotoxicitást 
gyakoroltak autológ és allogén szarkómasejtek iránt ellenanyaggal keverve 
(NK-sejtek és ADCC) vagy anélkül (immun T-sejtek); gyógyultan 
életben van Abbeville (Louisiana) városában 2002-ben. (Esetleírás: 

Tumor Progression, Elsevier, N. Holland, 1980, 315-331.)

Thota számításai szerint szarkómás betegek lymphocyta és ellenanyag közve
títette autológ vagy allogén szarkómasejt-ellenes immunreakciói felülmúlták 
az NK sejtes reakcióikat; egészséges egyénekben az NK sejtes allogén szar
kómasejt-ellenes reakciók domináltak (16-18). Míg tenyésztett daganat- 
sejt-kolóniák rezisztenciát nyerhettek citotoxikus lymphocytákkal szemben, 
addig azok a citotoxikus lymphocyták, amelyeket az általuk elölt daganat- 
sejt-tenyészetekből visszavontunk, és újabb daganatsejt-tenyészetekbe átvit
tünk, felfokozott citotoxicitást mutattak (5, 6. ábrák) (19, 20). A daganatsej
tek citotoxikus lymphocyták elleni rezisztenciájának mechanizmusát vizsgál
tuk (13; 21-23); dr. H. David Kay áthelyezésével ezek a vizsgálatok abbama
radtak. Citotoxikus lymphocytákkal foglalkozó munkatársaink, dr. L. T. 
Campos és dr. P. J. DiSaia megírták közleményeiket, elhagyták a laboratóri
umot, és kiváló klinikus onkológusokká váltak. Még évtizedek múltán is szá
mos meghívás érkezik eredeti munkálataink felidézésére (20; 24-26).

1980-2002: A d o p t ív  lym p hocy ta teráp ia

Immun-T-sejtek különböző válfajai képezik a „tumor infiltrating lympho
cyták” (TIL) csoportját; NK-sejtekből származnak a „lymphokine-activated 
killer” (LAK) sejtek. Ezek a kiónok IL-2 („T cell growth factor”) hatására 
terjeszkednek akár in vitro vagy in vivo. Natív vagy tenyésztett, de nem jól 
karakterizált autológ vagy allogén lymphocytákkal megkíséreltek rákterápiát, 
de sikertelenül az 1970-es években a Roswell Park Memorial Institute-ban 
(Buffalo, N. Y.) és az M. D. Anderson Rákkórházban (Houston, TX). Nagy 
sikerű adoptív immunterápiát IL-2-vel expandált TIL- vagy LAK-sejtekkel a 
NCI kezdeményezett az 1980-as években. Ez a kezelési módszer áttétes 
melanomában vagy veserákban bizonyult a leghatékonyabbnak. Azonban az 
NCI-ból jelentett nagyszámú kompiét remissziót nagyon nehéz megerősíte
ni; ez csak ritkán fordul elő. Részleges remissziók, a rákos folyamat stabilizá

6
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lódása és a betegek túlélésénekjelentékeny meghosszabbodása azonban elfo
gadott és megerősített eredmények. A tampai St. Joseph Hospitalban ez a 
kezelési mód továbbra is folyamatban van (27). Például áttétes melanomás 
betegek két standard biokemoterápiás kurzus (vinblastine, cisplatin, dacar- 
bazine; interferon a2b szubkután; IL-2 intravénásán) között kapnak több- 
ezermillió (2-3 X 109) IL-2-vel expandált autológ TIL- vagy LAK-sejteket; 
minimális toxicitás árán a remissziók meghosszabbodnak.

1968-1978; 2002:
F u z io n á l t  ly m p h o c y tá k  e llen a n ya g - és c itok ingyártó  ü z e m e k

Az 1960-as években N CI grantok fmanszírozák azokat az egérleukémia-ví
rusokkal kapcsolatos munkálatokat, amelyeket a Section of Clinical Tumor 
Virology & Immunology, University of Texas, M. D. Anderson Hospital 
(Houston TX) fent nevezett osztályán végeztünk. Itt figyeltük meg először 
1962-1963-ban, hogy a „graft-vs-host” betegségnek leukémiaellenes hatása

í. táblázat
Egérleukémia-sejtek visszavetése lép-góc próbával vizsgálva olyan egerekben, amelyek int
ravénás leukémiavírus-inokuládó után lymphoid donorsejteket kaptak. Leukémiás sejtgó
cok elleni védettséget idéztek elő immundonorsejtek olyan egerekben, amelyek toleranciát 
nyertek újszülött korukban a donor iránt akkor is, ha a donor toleráns volt vagy nem volt 

toleráns a recipiens iránt (J. Reticuloendothelial Society, 1970, 8: 474-492.)

Recipient 
Balb/c mice*

Donor TIM CO 
Swiss mice

Spleen foci
P value!Numbers Average

a) Not tolerant Tolerant,§ immunefl 17 25 33 45 30 a vs b Not significant
a vs c <0.004

b) Not tolerant — 19 45 50 50 41.5
c) Tolerant! Tolerant,§ immuneU 0 0 7 11 4.5 c vs b < 0.U02

c vs d Not significant
c vs e < 0.001

d) Tolerant}: Not tolerant, im- 1 1 3  5 2 d vs b < 0.001
munefl d vs e < 0.001

e) TolerantJ Tolerant,§ not im- 27 38 45 50 40
mune

n o t e : Similar data derived from another experiment of the same design were reported previously.1163 
•Inoculated with 10-2 dilution of Rauscher leukemia virus intravenously at 4 weeks of age 16 hours be
fore the administration of donor cells; spleens were examined for leukemic cell foci 8 days later, 
tComputer-analyzed Student t-test.
{Inoculated at newborn age with frozen-thawed spleen cells of adult, healthy TIM CO  Swiss mice. 
§Inoculated at newborn age with frozen-thawed spleen cells of adult, healthy Balb/c mice.
^Immunized at 3, 4, 5, and 6 weeks of age with formalin-killed Rauscher leukemia virus grown in 
the spleens of TIM C O  Swiss mice; donor cells harvested from 8-week-old mice.

7



Sinkouics József

van (28-30). Két egérleukémiavírus-vakcinával dolgoztunk. Az attenuált élő 
leukémiavírus-vakcina visszanyerhette virulenciáját „multiplicity reactiva
tion” révén, amit azzal magyaráztunk, jóval az onkogének felfedezése előtt, 
hogy a virionok elveszthetik és visszanyerhetik leukemogén génjeiket (31). 
A photodinámiás eljárással készült vakcina egy előzőleg így készített influen
zavírus-vakcina mintáját követte (32, 33). Immunizált egerek termeltek leu
kémiavírust neutralizáló ellenanyagokat és olyan lymphocytákat, amelyekkel, 
a lépből kivonva és nem immun egerekbe átoltva azokat, leukémiavírus- és 
sejtellenes védettséget sikerült előidéznünk (í. táblázat) (34). Leukémiás ege
reket halálos adagú sugárkezelés után ilyen lymphocytákkal kezeltünk. Kont
rollállatok csontvelősejteket és nem immun lymphocytákat kaptak; a besu
gárzást túlélték, de a leukémiavírus a leukémiát újraindukálta bennük. Kezelt 
állatok csontvelősejteket és immun lymphocytákat kaptak; azok az egerek, 
amelyek a besugárzást követő Pseudomonas-szepszist túlélték, leukémia
mentesek maradtak (2. táblázat) (35). Régi fényképfelvételeinken felismerhe
tők a leukémiasejtek apoptotikus halálának morfológiai sajátosságai, de az 
1960-as évek közepén ennek a jelenségnek a lényegét nem ismertük fel.

Egy diploid B-lymphoma-sejtekből álló daganattal is dolgoztunk (#620), 
amely leukémiavírusokat termelt, antigénhatású volt, és ezáltal alacsony sejt
számú inokulumjait visszavethette a gazdaszervezet. Amikor makrofágok fel-

2. táblázat
Leukémiamentesen túlélő, előzőleg leukémiás egerek, amelyek radioterápia után 

csontvelő- és immunlymphoidsejt-átültetéseket kaptak (1965-66) (35, 47)

Leukemia
virus

( 102 LD50)

Treatment Late deaths or survival time (in days)
Total No. 

miceX-irradiation
Adoptive

immunization With leukemia
Without
leukemia

Rauscher _ ___ 1 (202) 0 35
Rauscher 800 r — 0 0 17
Rauscher 800 r Immune cells* 3 (131) 3 (> 244) 38
Rauscher ___ Immune cells* 7 (191) 0 22
Rauscher 800 r Normal cells 5 (159) 0 25
Moloney — — 2 (205) 0 16
Moloney 700 r — 0 0 10
Moloney 700 r Immune cells* 1 (189) 7 (> 218) 28
Moloney — Immune cells* 1 (163) 0 9

n o t e : The average day of leukemic death occurred within 60 days for Rauscher and within 100 days 
for Moloney leukemia. At the beginning of the experiment, all mice were shown to be leukemic by blood 
smear and palpation of spleens and lymph nodes. Late leukemic deaths occurred in increased numbers in 
the treated groups, and leukemia-free survival (proved by autopsy) occurred only in mice treated with 
lethal irradiation and immune cells.149- 92°- 927
*Spleen and bone marrow (femur) cells of TIM GO Swiss mice actively immunized with leukemia virus 
vaccines were used; 107-r’ to 108 cells per recipient within 3 hours and again within 3 days after irradia
tion were given intravenously and intraperitoneally.
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falták a lymphomasejteket, 
ezeknek a daganatoknak a ké
pe Burkitt-lymphoma-szerű- 
vé vált (36-40). A #620 lym
phoma egyik sejttenyészeté
ben 1966-ban nagy tetra- és 
polyploid sejtekből álló tele
pek létesültek, amelyeket 
ascites-daganat és „suspension 
cultures” formájában 10 évig 
fenntartottunk (#818 sejtte
nyészet). Dr. Jose Trujillo 
(41) és dr. Leo Sachs kapott 
élő mintákat a #818 sejtek
ből. A #818 sejtek deformált 
apatogén retrovírus-részecs- 
kéket termeltek; kromoszó
máik tetra- vagy polyploid 
számban osztódtak; ezek a 
sejtek olyan ellenanyagokat

7. ábra. „Starry sky” jelenség a # 620 lymphoma 
szövettani metszetében. Makrofágok felfalják az 
ellenanyaggal bevont lymphoma-sejteket (37-40). 
Ennek a lymphomának a növekedését L-aszpa- 
ragináz nem gátolta (Lancet, 1971, 2, 48-9; 
Bibliotheca Haematologica, 1973, 39, 377- 
380.) és pertusszisz toxin serkentette ("Science, 

1967, 158, 1061-1064)

készítettek, amelyek a virulens egérleukémia-vírust „spleen focus assay”-ben 
neutralizálták (42-44); ezek az ellenanyagok nem neutralizálták az NDV-t 
vagy a VSV-t (44) (3-6. táblázatok) (7-9. ábrák). Ugyanabban a sejtben kép
ződtek a víruspartikulák és az ellenanyagok; ellenanyagok megjelentek a sejt
tenyészet felülúszó folyadékában is. Már 1968-1969-ben rájöttünk arra, 
hogy ez a jelenség a #620 sejtek és immun plazmasejtek fúziója útján jöhe
tett létre. A #620 sejtek fel
színén kifejezett vírusrészecs
kék burokantigénjei maguk
hoz vonzották a plazmasejte
ket, amelyeknek a sejthártyá
ján vírusneutralizáló immun
globulin-molekulák jelentek 
meg, és a két egymáshoz 
tapadt sejt fuzionált. 1969- 
ben bemutatott ábránkat a 
könyv címlapján közölte a 
kiadó (10. ábra) (11). Ezt a 
természetes folyamatot sike-

8. ábra. A #818 sejtek tenyészete „suspension 
culture”-ban (51)

9
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rült kísérletesen megismétel
nünk, amikor #620 sejteket 
és leukémiavírus-vakcinával 
immunizált vagy #620 lym- 
phomát visszavető egerek 
lépéből származó lymphoid 
sejteket együttesen egerek 
hasüregébe oltottunk, és 
onnan nagy tetra- és poly
ploid sejteket nyertünk vissza 
(11-13. ábrák). Ezek a nagy 
sejtek (sejttérfogatméréseket 
dr. Benjamin Drewinko vég
zett a Coulter-counterek leg
első modelljén) olyanok vol
tak, mint a #818 sejtek: de

formált retrovírus-részecskéket és specifikus vírusneutralizáló ellenanyago
kat termeltek. Az így nyert nagy sejteket nem neveztük „hybridomáknak”, de 
világosan felismertük, hogy miként keletkeztek: állandósult replikációs

9. ábra. Inkomplett retrovírus-partikulák képző
dése #818 sejtek tenyészetében (53)

10. ábra. A  hibridóma-képződés elvének legelső ábrázolása 1969-ben (11)

10
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képességük és leukémiaví- 
rus-genomjuk a leukémiasejt
től származott; ellenanyag
képzésüket pedig az immun 
plazmasejt genomja kódolta 
(45-52). Dr. H. David Kay 
sikeresen megismételte ezeket 
a sejtfúziós kísérleteket. Dr. 
Jose Trujillo immunfluoresz- 
cenciás festésekkel megerősí
tette, hogy ugyanaz a nagy sejt 
fejezte ki a leukémiavírus 
antigéneket, amely az ellen
anyagokat is termelte (41). 
Dr. Roman Pienta precipitálta 
a tisztítottglobulin-frakciót a 
#818 sejttenyészet felülúszó- 
jából, és dr. Eiichi Shirato 
használta ezt a készítményt a 
#620 lymphoma kezelésére, 
azonban ezek a leukémia
vírust neutralizáló ellen
anyagok a #620 lymphoma-

11-13. ábrák. #620 sejtek fúziója immun- 
(plazma) sejtekkel egér hasüregében: a visszaszí
vott sejtpopuláció kétmagvú és poliploid sejtekből 
áll; a normális diploid és a poliploid kariotípus 
összehasonlítható. Makrofágok is láthatók, amint 

lymphoma-sejteket fagocitálnak (11, 45)

sejtek növekedését szignifi
kánsan nem befolyásolták (46). Ezeknek a kísérleteknek a folytatására NCI 
grantokért folyamodtunk; ekkor már Nixon elnök „Conquer of Cancer” fel
emelt költségvetésével rendelkezett az NCI. Dr. Philip Stansly a N CI képvi
seletében tudatta velünk, hogy grant-folyamodványaink ezt a rangsorolást 
kapták: „low priority; accepted without funding”. így értek véget egérleuké- 
mia-vírussal kapcsolatos munkálataink az M. D. Anderson Rákkórházban az 
1970-es évek elején.

1975-2001: T erm é sze te s  h ib r id ó m á k

Felmerült annak a lehetősége, hogy az egér-lymphomában észlelt természe
tes sejtfúzió bekövetkezhet emberi lymphomák és egyéb daganatok esetében 
is. Relapszált és rezisztens Burkitt-lymphoma-sejtek is ölthetnek tetra- vagy 
polyploid kromoszóma-konfigurációkat. A c-myc transzlokációján t(8;4)(q24;

11
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3. táblázat
Diploid egérlymhoma #620 és tetraploid tenyésztett egérlymphoma #818 sejtek 

összehasonlítása (1969) (11)

C r it e r ia # 6 2 0  ( in  vivo) # 8 1 8  ( in  vitro)

H isto logy L ym phom a* L ym phom a*
G row th S low , loca lized R apid , d issem in ated
A ntigen R auscher virus R auscher virus
R ejection  
R eaction s w ith

C o m m o n f R a ref

im m u n e lym p h ocytes Sensitive R esistan t
an tib od ies C ytotoxic ity W eak  cytotoxicity

E lectron  m icroscop y T yp e C , b ud d in g T yp e C , b ud d in g  
m alform ed  particles

G lo b u lin  p rod uction W eak Strong and  virus- 
neutra liz ing

C h rom osom es D ip lo id  range T etrap lo id  range

*“Starry-sky” pattern. fD ose dependent.

q32) kívül ezek a sejtek az Epstein-Barr-vírust (EBV) is hordozzák. 
Dr. Bucsky Péter mutatta ki, hogy EBV-vel fertőzött lymphocyták egymással 
fuzionálhatnak. Dr. G. Dreesman szerint a B vonalból származó polyploid 
Burkitt-lymphoma-sejtek termelhetnek EBV strukturális fehérjékkel reagáló 
ellenanyagokat (de eredeti kéziratát a Cancer Research nem közölte) (50, 53). 
Természetes hibridóma lenne a nagy tetraploid Burkitt-lymphoma-sejt? Ha 
a nagy cerebriform magvú Sézary-sejtek HTLV-I retrovírusokat termelnek, 
és önmaguk által termelt IL-7 hatása alatt osztódnak, T-sejt hibridómáknak 
tekinthetők-e?

Nagyszámú emberi lymphocyta-tenyészetet sikerült suspension-kultú- 
rákban évekig fenntartanunk (54-58). Kiderült, hogy ezek nem természetes 
hibridómák, hanem EBV-t hordozó, B-vonalbeli polyploid sejttenyészetek 
voltak (14, 15. ábrák)-, polyploid kromoszóma-készletüket endomitózis útján 
nyerték. Amikor hajassejtes leukémiás betegek lépéből vagy csontvelejéből 
nyertünk sejttenyészeteket (16, 17. ábrák) (59-62), azokban EBV-vel fertő
zött hairy leukémia-sejtek és a fent leírt nem hajassejtes B-vonalbeli sejtek 
keverten szaporodtak.

A Hodgkin-kór Reed-Sternberg (RS) sejtéinek eredete tisztázatlan. Ezek 
a sejtek termelnek citokineket (M-CSF, G-CSF, GM-CSF; IL-1,5,10,13; 
TN Fa; TGFß), és kifejezhetik ezek receptorjait is (c-fms fehérje produktu-

12
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4. táblázat
Virulens egérleukémia-vírus (Rauscher) neutralizációja a #818 tetraploid lymphoma- 
sejtteny észtből származó ellenanyaggal (1969). A  grant folyamodvány egyik elbírálója 
kifogásolta, hogy a diluens oldat („saline”) 39,5% vírusfertözőképesség-veszteséget oko
zott, és nem vettefigyelembe, hogy ez vírusinaktiválódás következménye volt; ezzel szem
ben a tápfolyadékkal összehasonlítva az ellenanyagok szignifikánsan neutralizálták a 
vírust (in Genetic Concepts of Neoplasia. Williams & Wilkins, Baltimore, 1970, 
138-190.; Research Report, M. D. Anderson Hospital University of Texas, Hous

ton, TX, 1970, 331-336.)

T E ST  M A T E R IA L 1
N U M B E R
M IC E F O C I/M L P E R C E N T  IN H IB IT IO N 2

818-2 GG, Vi 10 1,0 99,3
818-2 GG, V4 10 28,0 80,1
F-10 GG, ‘/2 10 132,5 5,7
Mouse anti-RMLV, 1/5 9 86,0 38,8
Rabbit anti-RMLV, 1/5 10 3,5 97,5
Diluent 10 85,0 39,5
F-10 Medium UD 10 140,5 -

1 Diluted and mixed with an equal amount of virus: 818-2 GG -  globulin fraction from 
culture 812: F-010 GG -  Globulin fraction from F-10 medium
2 Compared with F-10 medium
Raucher leukemia virus, Lot RVP-ML-67-4, diluted to 102'5.

ma). T N Fa eotaxin-termelést indukál fibroblasztokból, amely az eosinophil 
leukocitákat vonzza a daganatba (18. ábra). Az I^Bx mutált és az NF^B gén 
aktiválódása szakadatlan. Az RS-sejtben a Fás receptor (CD95) nem mutált, 
mégis rezisztens a sejt Fas ligand iránt: apoptózismentesség állapotában 
van. Perforintermelő lymphocyták azonban meg tudják ölni az RS sejtet 
(19. ábra). RS sejtek gyakran hordoznak EBV-t, amelynek latens membrán
proteinje (LMP) biztosítja a RS sejt malignus fenotípusát; a vírus BFIRF-1 
génje olyan fehérjét kódol, amely a bcl-2 sejtgén termékének rokona és 
apoptosis-ellenes hatású. A BCRF-1 EBV gén az immunszuppresszáló és 
toleranciaindukáló IL-10 citokin fehérje analógját kódolja. A RS sejtek 
CD40 receptorához kötődő ligand CD154 is antiapoptotikus hatású. A 
CD154 ligand a Fas ligand kompetetív antagonistája. A félrevezetett gazda- 
szervezet RS-sejtet védő lymphocytái szolgáltatják a CD 154 ligandot az 
RS-sejtek részére.
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5. táblázat
Egérleukémia-vírus fajlagos neutralizációja a 818 tetraploid 

lymphoma-sejttenyészetébóí származó ellenanyaggal; 
ez az ellenanyag nem neutralizálta az NDV-t és a VSV-t (44)

V iru s to  b e  

N e u tr a liz ed

S ou rce  o f  

A n tib o d y

In h ib it io n  
o f  S p le e n  

F o c i  (%) or 
N e u tr a liz a tio n  
I n d e x  (N I )

Rauscher virus TC fluid # 818 99,3%
virulent mouse Control 5,7%

Ascites fluid # 8 1 8  
# 620 +

96,5%

Imm Spleen Cells 69%

Sera Rabbit anti-RV 38%
Mouse anti-RV 38%

NDV in brain of TC fluid # 818 NI 9
suckling mice Ascites # 8 1 8 NI 5

Mouse serum NI55

VSV plaques in TC fluid # 818 NI 5

mouse fibroblast Ascites # 8 1 8 NI 7

monolayers Rabbit serum NI95

TC = tissue culture; RV = Rauscher virus; NDV = Newcastle 
disease virus; VSV = Vesicular stomatitis virus.

Dr. Györkey Ferenccel együtt dolgozva sokszor figyeltünk meg bimbózó 
retrovírus-partikulákat RS- és más B- és T-vonalbeli lymphoma-sejtekben 
(63). Nem sikerült tenyésztenünk ezeket a vírusokat. Immunhisztokémiai 
festések szerint ezek a vírusok nem reagáltak HIV-1 vagy HTLV-I ellen irá
nyuló antitestekkel. Elméletem szerint ezek a vírusok endogén erededetűek 
lehetnek, az RAG V(D)J rendszert képező ősi retrotransposonokból szár-
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6. táblázat
A z  eredeti egérleukémiavírus-neutralizációs kísérlet lép-góc próbával: a #818 sejtek 
felülúszó folyadéka nem tisztítva és az abból precipitált immunglobulin neutralizája a 
vírust (1969) (Research Report, M. D. Anderson Hospital University of Texas, Hous

ton, TX  1970, 331-336).

Material tested
Virus dilution

io-
Foci/spleen

(average)
Unused medium * 1:2 2,5 26,5
Spent medium* 1:2 2,5 0,2
Diluent 2,5 17,0
Rabbit anti-RV serum 1:5 2,5 0,7
Mouse anti-RV serum 1:5 2,5 17,2
Normal mouse serum 1 2 1,7 >60,0
Mouse anti-RV serum 1 2 1,7 6,5
Heatedf unused medium 12 1,7 >100,0
Heatedf spent medium 12 1,7 24,0
Crude unused medium 12 1,7 >60,0
Crude spent medium 12 1,7 4,1 Í
Crude unused medium 12 2,0 >60,0
Crude spent medium 1 2 2,0 15,6$

* Purified globulin fraction. (These experiments were carried out by Dr. K. Pienta, Department of 
Pathology.)

7 56C for 30 minutes.
$ W hen crude spent media were used for neutralization, splenic enlargement without extensive focus 

formation occurred.
A bbreviation: RV, Rauscher virus.

mazhatnak, és azok szomatikus hipermutációi során env gént nyerve jelen
nek meg. A „recombination activating gene” (RAG) rendszer ősi proka- 
rióta-eredetű retrotransposonokból származik, amelyek a Placodermata-Chon- 
drichthyes szintjén illeszkedtek bele az állatvilág és az emberiség genomjába 
(vide supra). Sok más retrotransposon vált hasznos génné: telomerase; syn- 
cytin; centromer stb. Más retrotransposonokból endogén nem kórokozó 
vagy exogén és patogén retro(lenti)vírusok keletkeztek. Genomunk tele van 
nem funkcionáló retrotransposon-szerű elemekkel: „mobile insertional 
DNA sequences; short and long interspersed elements; \|/g pseudogenes 
deriving from retrotranscribed mRNA; long terminal repeats and endo
genous proviral DNA sequences”. Endogén retrovírusok env gént nyerve 
gyakran jelennek meg a syncytiotrophoblastban, teratocarcinomában, mell
rákban, lupus erythematosusban, sclerosis multiplexben, lymphomákban, 
leukémiákban és Kaposi-szarkómában (5, 64—71) (20-25. ábrák).
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Az RS-sejtek keletkezését 
Sinkovics és Györkey mindig 
vírusfertőzésre vezette vissza 
(72-74). Sinkovics szerint 
defektiv retrovirus az elsődle
ges kórokozó (53, 75). Az 
egymagvú eredeti Hodgkin- 
lymphomasejt lymphocytákat 
vonz magához. A retrovirus 
fuziogén fehérjéje révén ezek 
a sejtek egyesülnek. Sok 
retro(lenti)vírus rendelkezik 
fuziogén fehérjékkel; példák 
az HIV-1 vagy az M813 
egérleukémia-vírus. Az egy
magvú eredeti Hodgkin-sejt 
egyesülhet naiv vagy reaktív 
B- vagy T-vonalbeli lympho- 
cytával. így keletkezhetnek a 
többmagvú RS-sejtek. Ezek 
egyik magjában a p53 gén 
mutált, a másik magjában 
nem mutált, amint ezt dr. 
Rajnish Gupta kimutatta 
Londonban. Ez dr. Vincent 
DeVita szerint jó  érv a 

fuziogén elmélet mellett. Amikor a retrovírust kifejező eredeti Hodgkin-sejt 
EBV-t hordozó B-lymphocytával fuzionál, az EBV genom dominánssá válik 
benne a retrovírus-genommal szemben, amely dsDNS provírussá degradá
lódik. Azonban RS-sejtek állandósult tenyészeteiből eltűnik az EBV (de 
megmarad a provírus?). Elméletünkkel szemben áll a német iskola (R. 
Küppers); szerintük nincs nem mutált „germline V(D)J” konfiguráció az 
RS-sejtekben, ami kizárja a fúzió lehetőségét ezeknek a sejteknek az eredeté
ben, amikor a M-2-mutált és apoptózisrezisztens B-vonalbeli Hónokból az 
RS-sejtek a nyirokcsomó „germinal centerében” Halakulnak (A. Bräuninger 
és K. Rajewsky). Azonban ha az eredeti Hodgkin-sejt olyan lymphocytával 
fuzionált, amely reaktív volt, és genomja a szomatikus hipermutáció állapo
tában volt, akkor a sejtben nincs nem mutált „germline V(D)J”, de mégis a 
sejt fúzió útján jött létre (76). A német iskola ignorálja az RS-sejtekben néha

14. ábra. B-vonalbeli lymphoma-sejtek 
„suspension culture”-ban (1973) (EM) 

(Research Report, M. D. Anderson Hospital 
University of Texas, Houston, TX, 1914, 

447-454)
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16. és 17. ábrák. Érett EBV-partikulák tenyésztett lymphoma-sejtekben (1977) (EM)

megjelenő retrovírusokat (vide 
supra), és kizárólag az EBV-re 
fordítja figyelmét. Sinkovics 
„természetes hibridóma”-el- 
méletét az RS-sejtek kialaku
lásában továbbra is idézi a 
Holland-Frei Cancer Medicine
5. kiadása (2000) a 2014. olda
lon.

Lymphocyták által közvetített sejthalál több módon jöhet létre (26—39. 
ábrák). Létezik mesenchymális sejtek (fibroblasztok; endothel sejtek) és 
lymphocyták közt békés együttélés is, sőt mesenchymális sejtek táplálhatnak 
mint „feeder layer” limfocitákat, amelyek a gazdasejtek citoplazmájába beha
tolva osztódnak, miközben a szimbiózis mindkét résztvevője túlél (77-82).

1975-2002: 
P ro g ra m o zo tt se jtha lá l 

és ítélet-végrehajtás. 

F ogada lom  és s ze rző d és  

a ren d ő rá lla m b a n

15. ábra. Osztódó lymphocyta sejttenyészetben 
(1975) (EM)
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18. ábra. Reed-Sternberg-sejtek eozinofil 
leukocytákat (nyilak) vonzanak (1977) (EM)

Perforinok a „pore-forming” 
fehérjék a komplement roko
nai, amelyek a megtámadott 
sejt hártyáján lyukakat ejtve, 
azok citoplazmáját kiömlesz- 
tik. Halálreceptorok (Fás 
CD95; TNF-R) ligandjaikat 
megkötve apoptosishoz veze
tő kaszkádot indítanak be. 
Amikor a terjeszkedő CD8 T 
sejtklón befejezte feladatát 
(hatásosan reagált a vírusfer
tőzésre), új lymphocyta-kló- 
nokjelennek meg a színen, és 
a reaktív klón terjeszkedését 
az IL-2 antagonista TGFß ter

melése révén megállítják, és a reaktív klón CD95-pozitív sejtjeit Fas ligand 
kibocsátásával megölik (kivételt képeznek a bel-2-at amplifikáló memóriasej
tek). Szerződés áll fenn a sejközösség tagjai közt, miszerint haszontalan vagy

elöregedett sejtek a mito- 
kondriumból kiinduló folya
mattal önmagukat megölik, 
vagy engedelmesen alávetik 
magukat a kívülről a sejthár
tya halálreceptorain keresztül 
indukált apoptózis törvényei
nek.

1990-2002: A  sze rző d és  

érvénytelen ítése
19. ábra. Hodgkin-kóros középkorú férfibeteg R. 
M. Reed-Sternberg- (RS) sejtjei EBV-antigéne- 
ket fejeztek ki; a kemoterápia után relapszált beteg 
adoptív autológ lymphocyta-terápiát kapott in 
vitro IL-2-vel expandált T-sejtekkel, és 
remisszióba jutott. Csontvelője a kezelés előtt tele 
volt RS-sejtekkel; a kezelés után visszamaradó 
néhány RS-sejtet lymphocyták támadják (2001)

Dr. Eckhard Podack, a per
forin felfedezője, az 1990-es 
évek elején előadásokat tartott 
Tampában és Orlandóban. 
Feltettem neki a következő 
kérdést: „Ha a Fás ligan- 
dot kifejező lymphocyta-klón

18
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rosszindulatú lymphoma-sej- 
tekké válik, fenntartja-e a Fás 
ligand termelését, és ha igen, 
megölheti-e a gazdaszervezet 
Fás receptor (CD95) pozitív 
defenzív CD8 sejtjeit?” Tény
beli adatok hiányában a kér
dés megválaszolatlanul ma
radt. Ez a kérdés azért merült 
fel bennem, mert az 1970-es 
évek elején egyik houstoni 
betegünk olyan lymphomá- 
ban szenvedett, amelynek 
sejtjei Richter-transzformáció 
után indiszkriminatív cito- 
toxikus hatást fejtettek ki 
nagyszámú tenyésztett emberi daganatsejt ellen; a milánói hematológus- 
kongressszuson ismertettük 1971-ben ennek a betegnek az esetét mint egy 
új entitást, amelyet „citotoxikus lymhomának”neveztünk (83, 84). Később a

20. ábra. Bimbózó retrovírus-partikula natív 
RS-sejtben (1977) (EM)

21. és 22. ábrák. Retrovírus-partikulák a májat infiltráló lymhoma-sejtben 
és egy RS-sejtben (EM) (65)
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23. és 24. ábrák. Retrovírus-partikulák nyirokcsomók elsődleges tenyészetében 
Hodgkin-kór és B-vonalbeli lymphoma eseteiből (1977) (EM) (68)

világirodalomban ez az entitás „NK-sejt-lymphoma” nevet kapta. Ezekre a 
sejtekre a Fas ligand túlkifejeződése az ezzel járó gazdasejt-károsodásokkal 
jellemző. Miután japán kutatók felfedezték a sejtölő Fás rendszert, visszame
nőleg megvizsgáltuk azokat a fényképfelvételeket, amelyeket citotoxikus 
lymphocyták és daganatsejtek egymásra hatásáról évtizedekkel előbb készí

tettünk. Sok esetben találtunk 
sérült vagy nem sérült daga
natsejtek mellett az apoptózis 
morfológiai jeleit mutató 
lymphocytákat (85, 86).
Tehát daganatsejtek képesek 
lymphocyták elpusztítására 
(40-48. ábrák). Megtudtuk, 
hogy dr. Robert Good intéze
tében az All Children’s Hos
pitalban (St. Petersburg FL) 
dr. D. Uckan és munkatársai 
a placenta syncytiotropho- 
blastjaiban találtak erőteljes

25. ábra. Retrovírus-partikulák lupusos beteg 
veseglomerulus-sejtjében (dr. fGyörkey Ferenc 

készítménye, 1969) (EM)
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26-28. ábrák. CLL-ben szen
vedő betegek lymphocytái telepe

ket formálnak autológ 
fibroblasztok citoplazmájában. 

Natív sötét látóteres készítmények 
az 1960-as évekből (11, 81, 82)

Fás ligand-termelődést, amit 
úgy magyaráztak, mint a mag
zat védekezését anyai Fás re
ceptor (CD95) pozitív CD8 
lymphocyták ellen. Dr. 
Uckan és munkatársai (köz
tük dr. Réthy Lajos Attila ) 
mutatták ki, hogy az általunk 
állandósított tenyészetekben 
fenntartott emberi melano- 
masejtek egyaránt kifejezik a 
Fás rendszer receptorát és li- 
gandját. Azt, hogy ezek a sej
tek lymphocytákat ölnek, dr. 
Florváth József és munkatár
sai mutatták ki a mi laborató
riumunkban a Good Intézet
ben dolgozó, fent említett 
munkatársaktól függetlenül; a 
mi munkacsoportunk az álta
lunk megírt absztraktot 1996 
végén adta be, és az 1997 ele
jén jelent meg (87). A közbe
eső időben azonban egymás 
után jelentek meg közlemé
nyek emberi lymphocyta-ölő 
Fás liganddal felfegyverzett 
daganatsejtekről (vastagbélrák, 
melanoma és úgyszólván min
den más megvizsgált daganat
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29. és 30. ábrák. Lymphocyták osztódnak autológ 
fibroblasztban vagy amellett. CLL- és Hodgkin- 
kóros beteg lymphocytái az autológ fibroblasztban 
plazmanyúlványokon keresztül érintkeznek. Fes
tett, színes készítmények az 1970-as évekből látha
tók a monográfiában és a közleményekben (47, 56)

esetében). Dr. Good szerint 
ez lehetőség sokakban felme
rült, „a levegőben úszott”, és 
csak kivizsgálásra várt.

Nagyon valószínű, hogy a 
Fás rendszer elsajátítása elen
gedhetetlen volt a placentáció 
kialakulásában, és hogy enél- 
kül placentás emlősök nem 
léteznének a Földön; továbbá, 
hogy az emlősök rosszindula
tú daganatai a placenta önvé
delmi módszereit utánozva 
indukálnak toleranciát a gaz
daszervezetben (88) (chorio
nic gonadotropin kifejezése; 
antigéntulajdonságú epitopok 
elrejtése „enhancing” im
munglobulinok bevonásával), 
és indítanak támadást a gazda- 
szervezet defenzív lympho
cytái ellen (a Fás rendszer 
kisajátításával) (89, 90). Ha a 
tojásból szaporodó reptiliák és 
madarak rosszindulatú daga
natai már a placentáció meg
jelenése előtt is használták 
volna saját védelmükre a Fás 
rendszert, akkor ez az elmélet 
kárára válna; kivéve, ha kide
rülne, hogy a tojásban lévő 

embriót is támadja az anyai immunrendszer, és már ezen a fokon is műkö
dik az embrióban az önvédelmi Fás rendszer.

A Fás receptor (CD95) és ligand együttes kifejeződése ugyanabban a me- 
lanomasejtben érthetetlen volt számunkra: ezek a sejtek az apoptózis- 
mentesség állapotát élvezve szaporodtak tenyészeteinkben. Kezdeményezé
semre dr. Horváth József az általa tisztított Fás liganddal kezelte a Fás recep- 
tor-pozitív melanomasejteket, és kimutatta, hogy a ligand sejtosztódásokat 
indukált. Rájöttünk, hogy melanomasejtek felhasználhatják a Fás rendszert
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31 £ 32

31. és 32. ábrák. Nagy allogén szemcsés citoplazmájú lymphocyták szarkóma-sejteket
támadnak (24)

„autocrine growth loop”-ként saját osztódásaik kiváltására. Fás ligandot 
közömbösítő ellenanyag megszüntette ezt a hatást (80, 91). Ezek a sejtek 
nemcsak a „counterattack on lymphocytes”, hanem a „counterattack on 
apoptosis” módszereit is alkalmazzák túlélésük és szaporodásuk érdekében.

Ezután rátértünk olyan emberi lymphomák tanulmányozására, amelyek
ben apoptózis dúlt a daganatok sejtállományában (49. és 50. ábrák). Dr. 
Bodey Béla segítségével immun-hisztokémiailag festett készítményeinkben 
(1. az eredeti közleményt) példákat találtunk arra, amint Fás ligand-pozitív 
T-vonalbeli defenzív lymphocyták Fás receptor-pozitív lymphoma-sejtek 
programozott halálát idézték elő, és fordítva, amint Fás ligand-pozitív 
lymphoma-sejtek támadták a Fás receptor-pozitív defenzív lymphocytákat, 
amely folyamat a gazdaszervezet védekező lymphocytáinak a pusztulásához 
vezetett (80).

2000: A  fu z io n á l t  o n ko p ro te in  a daganatsejt A c h ille s -sa rk a

Fontmutált nem fuzionált onkoproteinek (c-ras; HER2/hc») hacsak egyetlen 
aminosawal is eltérnek a természetes fehérjétől, már kiváltanak sejt és ellen
anyag közvetítette immunreakciókat a gazdaszervezetben. Méginkább anti
génhatású a Philadelphia kromoszóma-pozitív krónikus mielogén leukémia
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33. ábra. Autológ lymphocyták melanoma-sejtet támadnak sejttenyészetben (1974)
34. ábra. Betegségmentes fiatal nő lymphocytái támadják iker leánytestvére M. M. 
rhabdomyosarcoma-sejtjét (6. ábra); az adoptív lymphocytaterápia előtti időben (1971) a 
beteg buffy coat-infúziókat kapott ikertestvérétől kemoterápia kurzusok között, és komp
lett remisszióba jutott, de később agymetasztázissal meghalt. (Esetleírás: Bibliotheca 

Haematologica, 1973, 39, 846-851)
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35. és 36. ábrák. Nagy allogén lymphocyták (NK-sejtek mai nomenklatúra szerint) 
szarkóma-sejteket támadnak sejttenyészetben (1974)

31. és 38. ábrák. Immun T-sejtek autológ szarkóma-sejteket oldanak fel; haldokló
lymphociták is láthatók (1974)

39. ábra. Egyetlen lyrnphocyta támad és megöl autológ melanoma-scjtet sejttenyészetben; 
a sejt halála citoplazmájának feloldása és magjának rögösödése következtében állt be

(1974)

bcr-abl génje által kódolt fuzionált onkoprotein: p210BCR/ABL, amely kromo
szóma-törések és transzlokációk révén keletkezik a 9q34 c-abl és 22qll bcr 
génekből (30).

Melanomasejtekben az 1. és a 10. kromoszómák gyakran szenvednek tö
réseket. A Fás receptor (CD95) lokusza 10q23-26; a G-CSF („granulocyte 
colony stimulating factor”) receptorának lokusza lp32-34. Transzlokáció 
révén a törött kromoszómák egymással fuzionálhatnak: t(l;10)(p32-34;q23- 
26), és fuzionált onkoproteint képezhetnek. Ha ennek a hipotetikus onko- 
proteinnek az extracelluláris doménje a Fás receptor (CD95), és intra- 
celluláris doménje a G-CSF receptor, akkor a Fas ligand rákapcsolódása a 
Fás receptorra nem halál-kaszkádot, hanem sejtosztódást fog indukálni. 
Valószínű, hogy azok a melanomasejtek, amelyeknek a szaporodását a Fás 
ligand indukálja, ilyen fuzionált onkoprotein segítségével hajtják végre ezt a 
feladatot (85). Japán szerzőknek sikerült a Fás és a G-CSF receptorokat in 
vitro egyesíteniük (T. Takahashi és munkatársai). Nem fér kétség ahhoz, 
hogy a melanomasejtek elszántsága és biokémiájuk fondorlatossága nem 
marad el a rákkutatók ügyessége mögött, és hogy melanomasejtek ezt a 
manővert in vivo is kivitelezhetik. Ha ennek a fuzionált onkoproteinnek a 
létezését bebizonyítjuk, foszforilált kinázainak kémiai meggátlásával vagy 
antigénjei ellen irányuló monoklonális ellenanyagokkal vagy immun T-sej- 
tekkel annak működését megszüntethetjük.

2002: P e rsp e k tív á k  és tá v la to k

Képzetlen egyének kedvenc szólamává vált, hogy a tudományos rákkutatás 
„zsákutcában vergődik”. Teszik ezt annak érdekében, hogy egy általuk kisze
melt, nem konvencionális, de jövedelmező, ún. alternatív kezelési eljárást 
népszerűsítsenek. Éppen ellenkezőleg! A tudományos rákkutatás kilátásai a 
betegség meggyógyításának irányában rendkívül kedvezőek. A három kon
vencionális kezelési mód (sebészet, radio- és kemoterápia) mellett egyre in-
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40. ábra. Épségben maradófibroszarkóma-sejtet körülvevőautológ lymphocyták (nyilak) 
az apoptózis korai morfológiai jeleit mutatják elsődleges szövettenyészetben (1978)

41. ábra. Allogén lymphocyták elpusztítják a melanoma-sejtet, de közülük néhány sejt
magjuk rögösödését mutatja (nyíl) mint az apoptózis korai jelét (1978)

42. ábra. Kevert immun T- és NK-sejtes reakció autológ veseráksejt ellen elsődleges 
tenyészetben; a nyíllal jelölt lymphocták az apoptózis jeleit mutatják (1978)
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43. ábra. Szarkómasejt halála a citoplazma feloldásával autológ immun T-sejtek hatásá
ra szövettenyészetben (1978)

44. ábra. Szarkómasejtet támadó autológ lymphocyták apoptotikus halált halnak szövet
tenyészetben (1978)

kább előtérbe kerülnek a rák kezelésének biológiai és immunológiai módsze
rei. Sok sikertelen évtized után újra feléled a rák vírusterápiája (92-95) nem 
patogén szaporodó vírusokkal (adenoassociated, measles, mumps, Newcastle 
disease, parvo, reo, VSV) és még inkább genetikailag módosított vírusokkal 
(adeno-, herpes-, pox- és retrovírusokkal). Agydaganatok kezelésére még egy 
rhino-poliovírus-rekombináns is készült. Genetikailag módosított vírusok 
citokin (IL-2, IFN-y, GM-CSF), immunogén (B7.1) és apoptózist indukáló 
(Rb; p53) géneket illeszthetnek a ráksejt genomjába. Még mindig fennáll 
annak a lehetősége, hogy a gazdaszervezet immunreakciói a vírust neutrali- 
zálják, és az onkolízis folyamatát megállítják, és hogy a daganatok visszanő
nek. Ezt immunszuppresszív eljárásokkal esetleg el lehet kerülni; pl. a vírus 
iránt toleranciát lehetne előidézni, vagy a vírusterápiát kemoterápiával lehet
ne kombinálni. „Tumor enhancing” ellenanyagokat sikerült cytosine ara- 
binoside-kezeléssel elnyomnunk (96).

Nagyszámú „humanizált” monoklonális ellenanyag kerül forgalomba. 
Ezek vagy immunotoxinjaik (radioaktívvá tett vagy citotoxikus molekulával 
kémiailag kombinálva) nemcsak kísérletesen xenotranszplantált emberi da
ganatok ellen, hanem már a klinikumban is bebizonyították hatásosságukat. 
Antisense oligonukleotidák, különösen azok, amelyek az antiapoptotikus 
bel-2 gént antagonizálják, és bizonyos ribozymek xenotranszplantált emberi 
daganatokat programozott sejthalálra kényszerítenek; phase I klinikai kipró
bálásuk már előrevetíti hatásosságukat. A tumor által indukált neoangio- 
genesis folyamatát az IFN« antiangiogén hatásának a felismerése óta (97) 
számos más szer is gátolja (endostatin, angiostatin; thalidomid; VEGF 
liganddal vagy receptorral reagáló monoklonális ellenanyagok).

A citokinkezelés kétélű fegyverré válhat; rosszindulatú daganatok megta
nulták defenzív citokinek felhasználását saját növekedésük előmozdítására. 
IL-2 (egyes melanomák), IL-6 (multiplex myeloma; Kaposi-szarkóma; vese
rák) (98), IL-7 (a bőr T-sejtes lymphomái), IN F-a (CLL; csontszarkóma; 
Kaposi-szarkóma), T N F -a (neuroblastoma), Fas ligand (melanoma) „auto
crine growth loop”-ként működnek a daganatsejtben (91). Mégis a gazda- 
szervezet nem adja fel a küzdelmet; például a Fás liganddal felfegyverzett 
daganatsejteket polimorfonukleáris fehérvérsejtek támadják meg.
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45. ábra. Elsődleges tenyészetben két ép fibroszarkóma-sejt mellett látható két autológ
lymphocyta-sejtmag rögösödést mutat (EM)

46. ábra. Fibroszarkóma-sejt apoptózisjeleit mutatja; a mellette lévő lymphocyták egyike
pyknotikus, a másik két lymphocyta épségben marad (EM)

47. ábra. Fibroszarkóma-sejt bekebelez két lymphocytát; a harmadik sejten kívüli lym
phocyta a pyknosis állapotában van (EM)
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48. ábra. Fibroszarkóma-sejtet körülvevő lymphocyták közül három az apoptózis korai 
morfológiai jeleit mutatja sejtmagrögösödés alakjában (a 45-48. ábrák dr. fGyörkey 
Ferenc EM-készítményei í983-ban az általam 1975-ben hozzá eljuttatott elsődleges

szövettenyészetről)

Ami az adoptív lymphocyta-terápiát illeti (99), ennek hatékonysága talán 
nem múlja felül az intravénásán adott, magas dózisú IL-2 által kiváltott 
remissziókat (veserák; melanoma), de a két eljárás toxicitása közti különbség 
messzemenően a lymphocyta-terápiát javalja. A heterogén TIL populációból 
kiválasztható és helpersejtek jelenlétében külön tenyészthető a kizárólag az 
autológ tumor (melanoma) elleni citotoxikus klón; ez a módszer az adoptív 
lymphocytaterápia hatásfokát nagymértékben megnöveli.

49. és 50. ábrák. Intenzív kétirányú apoptózis diffúz B-vonalbeli lym- 
phomák esetében, ahol morfológiai alapon nem lehet biztonsággal megkü
lönböztetni a gazdaszervezet lymphocytáinak támadásait lymphoma- 
sejtek ellen a lymhoma-sejtek által a gazdaszervezet lymphocytáiban 
kiváltott apoptózistól. Immun-hisztokémiailag Fás receptorra (CD95) 
és Fás ligandrafestett színes készítmények láthatók a közleményben (81), 
amely mutatja, hogy apoptózisindukáló mindkét irányban kiváltódik
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Az onkogének receptoraiból kiinduló végzetes kaszkádot (100) több eset
ben sikerül a receptorra irányuló ellenanyaggal vagy a foszforilált tyrosin- 
kináz meggátlásával visszafordítani. Gleevec (imatinib mesylate) így idéz elő 
kompiét remissziókat Philadelphia kromoszóma-pozitív CML-ben. Iressa 
(ZD1839) az EGF-receptorából kiinduló kaszkádot állítja meg. A Mayo 
Clinics protocol irinotecannal kombinálja a receptorbénító Tarcevát (OSI- 
774) asztrocitomák kezelésére. Az Erbitux EGF receptorára irányuló ellen
anyagra várni kell: eddig még nem ütötte meg az FDA által megkívánt hatá
sossági mértéket. A „célzott rákterápia” a 21. századba illő „state of art”.

A daganatellenes vakcinák hatásossága megjavult (101). Korábban alkal
mazott vakcinák (dinitrophenollal kezelt melanoma-sejtek; vírus-oncolysá- 
tumok; bakteriális eredetű immunostimulánsokkal vagy élő BCG-vel kevert 
elölt tumorsejtek vagy kivonataik) védelmet nyújtanak a sebészek által 
visszahagyott mikrometasztázisok ellen (102-106). Azokban a betegekben, 
akiknek vérmintái lymphocytacitotoxicitás ellen ható szérumfaktorokat 
(ellenanyagokat) tartalmaztak, aktív immunizálás vírus-oncolysátumokkal 
olyan ellenanyagok megjelenését indukálta, amelyek fokozták lymphocytáik 
citotoxicitását autológ vagy allogén daganatsejtek iránt (102, 103). Dr. Larry 
Kwak (NCI) lymphomavakcinája, idiotype-vakcinák, de főleg dendritsejtes 
vakcinák olyan erőteljes immunreakciókat is kiválthatnak, amelyek még aktí
van növekedő metasztázisokat is visszavethetnek (veserákban). Megszüntetik 
a daganatsejt iránti toleranciát, és azt immunreakcióra váltják át.

Óriási előrehaladás történik endokrin kontroll alatt álló daganatok hor
monkezelésében. A New Orleans-i dr. A. V. Schally intézetében dolgozó 
magyar kutatók közleményei szerint nemcsak a daganatnövekedés megállítá
sát érjük el, hanem amikor a hormondependens daganatsejttől ezt a növeke
dési tényezőt megvonjuk, a daganatsejtben apoptotikus kaszkádot induká
lunk.

A rák biológiai gyógyítása felzárkózott a radiokemoterápia mellé, azt ki
egészíti és sok esetben már túl is haladja.

K ö szö n e tn y ilv á n ítá s

Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet dr. Nász István és dr. j"Petrányi 
Gyula (Orvosi Hetilap, 200, 141, 2839-42) professzor uraknak akadémiai tag
ságra való felterjesztésemért és dr. Méhes Károly professzor úrnak meghívá
somért és előadásomat bevezető megtisztelő, kedves szavaiért. Ebben a dol
gozatban saját, a lymphocytákkal kapcsolatos munkáimra hivatkozom, ki
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hagyva a nem idetartozó egyéb közleményeimet. Az idézett irodalomban 
megtalálhatók mindazok, akiknek a nevét a szövegben idéztem. A teljes iro
dalom idézése több mint 500 citációt eredményezett volna. Az idézett közle
ményekben részletes táblázatok, methodologia és sok színes illusztráció ta
lálható; ebben a közleményben a táblázatok és fekete-fehér illusztrációk szá
mát féken tartottam (ami nem volt könnyű). On the threshold of the door of „no 
admittance” (in The Immunologic Revolution: Facts and Witnesses, 1994. Szentiványi 
Andor és Herman Friedman editors, CRC Press Boca Raton FL) című közle
ményemben további részletek találhatók az érdeklődő olvasó számára az „idő
gépen” bejárt viszontagságos utazásaimról. Minden volt és jelenlegi kedves 
munkatársamnak hálás köszönettel tartozom sok segítségükért.

Irodalom

1. Berta L., Sinkovics J.: A reticuloendotheliális rendszer szerepe az influenza vírus elleni 
immunitásban. O rvosi H etilap , 1949, 90, 143-148.

2. Sinkovics J.: Lymphocyták ellenanyagtermelése. O rvosi H etilap , 1955, 96, 589-592.
3a. Sinkovics, J.: Virus neutralization experiments with lymphoid cell and lymph node ex

tracts. A cta  Microbiologica H ungarica , 1955, 2, 385-400.
3b. Sinkovics J., Molnár E.: Specifikus ellenanyagképzés megbénítása lymphocytás chorio

meningitis vírussal fertőzött egerekben. Kísérletes O rvostudom ány, 1955, 7, 647-653.
4. Szeri, I., Anderlik, P., Bános, Zs.: Outlines o f  the immunological research in the Institute 

o f Microbiology; Semmelweis Medical University. A cta  Microbiologica Im m unologica  H u n 

garica, 1998, 45, 317-322.
5. Sinkovics J.: Vírusok az élő anyag körforgásában. S tu d ia  P hysiol., 2001, 9, 1-151.
6. Sinkovics, J. G., DiSaia, P. J., Rutledge, F. N.: Tumor immunology and evolution o f  the 

placenta. Lancet, 1970, 2, 1190-1191.
7. Sinkovics, J. G., Dreyer, D. A., Shirato, E., Cabiness, J. R., Shullenberger, C.: Cytotoxic 

lymphocytes. I. Destruction o f  neoplastic cells by lymphocytes o f  human origin. T exas  

Reports B iology M edicine, 1971, 29, 227-242.
8. Sinkovics, J. G., Dreyer, D. A., Cabiness, J. R., Shullenberger, C. C.: Cytotoxicity o f  

lymphocytes to cultured neoplastic human cells. Proc. A m erican  Assoc. C ancer Research, 

1971, 12, 43-172.
9. Sinkovics, J. G., Shirato, E., Martin, R. G., White, E. C.: Chondrosarcoma. I. A brief 

review o f eighty-three patients. J. M edic ine  C lin ica l E xperim en ta l, 1970, 1, 15-25.
10. Sinkovics, J. G., Shirato, E., Martin, R. G., Cabiness, J. R., White, E. D.: Chondro

sarcoma. II. Immune reactions o f  a patient to autologous tumor. Cancer, 1971, 27, 
782-793.

11. Sinkovics, J. G., Shirato, E., Gyorkey, F., Cabiness, J. R., Howe, C.D.: Relationship 
between lymphoid neoplasms and immunologic functions. In L e u k e m ia -L y m p h o m a . Year
book Medical Publishers, Chicago, 1970, 53-92.

31



Sinkouícs József

12. Kay, H. D., Sinkovics, J. G.: Cytotoxic lymphocytes from normal donors. Lancet, 1974, 2, 
296-297.

13. Sinkovics, J. G., Cabiness, J. R., Shullenberger, C. C.: Monitoring in vitro immune 
reactions to solid tumors. F ront R ad . T herapy  O ncol., 1972, 7, 141-154.

14. Sinkovics, J. G., Tebbi, K., Cabiness, J. R.: Cytotoxicity o f  lymphocytes to established 
culures o f  human tumors: evidences for specificity. N a tio n a l C ancer In stitu te  M onograph, 

1973, 37, 9-18.
15. Sinkovics, J. G., Reeves, W. J., Cabiness, J. R.: Cell- and antibody-mediated immune 

reactions o f  patients to cultured cells o f  breast carcinoma. J .  N a tio n a l C ancer Institu te, 1972, 
48, 1145-1149.

16. Thota, H., Romero, J. J., Sinkovics, J. G., Carrier, S. K., Crawford, J., Kay, H. H.: 
Leukocytes o f  patients with sarcomas express significantly more cytotoxicity to cultured 
sarcoma cells than to carcinoma cells. A m erican  Society M icrobiology A n n u a l  M eeting , 1975, 
75, 69-..49.

17. Thota, H., Sinkovics, J. G., Carrier, S. K., Romero, J. J., Kay, H. D.: Cytotoxic 
lymphocytes. Cross-reactions between melanoma and sarcoma cells as expressed by 
lymphocytes and serum factors o f  patients with melanoma and sarcoma and o f  normal 
donors. In P igm en t C ell. Karger, Basel, 1976, 2, 124-133.

18. Kay, H. D., Thota, H., Sinkovics, J. G.: A comparative study on in vitro cytotoxic 
reactions o f  lymphocytes from normal donors and patients with sarcomas to cultured 
tumor cells. C lin ical. Im m u n o l, lm m u n o p a th o l., 1976, 5, 218-234.

19. Sinkovics, J. G.: Monitoring in vitro o f  cell-mediated immune reactions to tumors. 
M ethods C ancer Research, 1973, 8, 107-175.

20. Sinkovics, J. G.: A reappraisal o f  cytotoxic lymphocytes in human tumor immunology. In 
C ancer B io logy a n d  Therapeutics. Plenum Press, N ew  York & London, 1987, 225-253.

21. Sinkovics, J. G.: Acquisition o f  resistance by human tumor cells to lymphocyte-mediated 
cytotoxicity. Proc. A m erican  Assoc. C ancer Research, 1976, 17, 99-393.

22. Sinkovics, J. G., Campos, L. T., Cormia, R., Romero, J. J.: Growth o f  sarcomas in 
immunocompetent patients. Proc. A m erican  Soc. C lin ica l Oncology, 1976, 17, 267-C121.

23. Kay, H. D., Sinkovics, J. G.: Projects M30/gm21 & 23: An investigation into antitumor 
surveillance o f  normal individuals. Self-defensive mechanisms o f  tumor cells. Research 

R eport The University o f  Texas M. D. Anderson Hospital Houston TX. 1976, 557-564.
24. Sinkovics, J. G.: Cytotoxic lymphocytes. A n n .  C lin . L ab . Sei., 1986, 16, 488-496.
25. Sinkovics, J. G., Horvath, J. C.: Cytotoxic human lymphocytes: from in vitro testing 

(1970) to immunotherapy (1990s). A cta  Microbiologica H ungarica, 1993, 40, 165-179.
26. Sinkovics, J. G., Horvath, J. C., Horak, A.: Lymphocytes cytotoxic to human tumor cells. 

Proc. X V I  In terna tiona l C ancer Congress, Plenary Lectures, N ew  Delhi, India. Monduzzi 
editore, Bologna Italy, 1994, 93-102.

27. Horvath, J. C., Sinkovics, J. G.: Adoptive immunotherapy with activated peripheral 
blood lymphocytes. L eu kem ia , 1994, 8S1, 121-126.

28. Sinkovics, J. G., Shullenberger, C. C.: Effect o f  hematopoietic chimerism on the course 
o f Rauscher’s viral mouse leukemia. Proc. A m erican  Assoc. C ancer Research, 1963, 4, 62-246.

29. Sinkovics, J. G., Shullenberger, C. C., Howe, C. D.: Immunological functions o f  
homologous spleen cells in viral mouse leukemia. T exas R ep . B io l. M ed ., 1965, 23, 94-109.

30. Sinkovics, J. G.: The graft-versus-leukemia reaction: its early history, value in human

3 2



fl lymphocyták élnek, ülnek és meyhalnak...

bone marrow transplantation and recent developments concerning its mechanism and 
induction. In Proc. 7lh In terna tiona l S ym p o s iu m  A utologous M a rro w  an d  B lo o d  Transp lan ta tion . 

Arlington Cancer Center, Arlington TX and University o f  Toronto, Toronto, Ontario, 
Canada, 1994, 305-318.

31. Sinkovics, J. G., Benin, B. A., Howe, C. D.: Occurrence o f  low leukemic but im
munizing mouse leukemia virus in tissue culture. N a tio n a l C ancer In stitu te  M onograph, 

1966, 19, 75-80.
32. Sinkovics J., Markos Gy.: Oxido-redukciós kísérletek az influenza vírussal. B iológiai K ö z 

lem ények, 1956, 4, 7-18.
33. Sinkovics, J. G., Benin, B. A., Howe, C. D.: Some properties o f  the photo-dynamically 

inactivated Rauscher mouse leukemia virus. C ancer Research, 1965, 25, 624-627.
34. Sinkovics, J. G., Shullenberger, C. C., Howe, C. D., Benin, B. A.: Treatment o f  leu

kemic mice with irradiation and adoptive immunization. Proc. A m erica n  A boc. C ancer 

Research, 1966, 7, 65-257.
35. Sinkovics, J. G.: The causative viruses o f  murine leukemia and their identification 

through immune responses o f  the host. In Carcinogenesis: a B road  C ritique  .Williams & 
Wilkins, Baltimore, 1967, 157-175.

36. Butler, J. J., Szakacs, A., Sinkovics, J. G.: Virus-induced murine lymphoma resembling 
Burkitt’s tumor. A m erican  J .  Pathology, 1967, 51, 629-637.

37. Szakacs, A., Sinkovics, J. G., Butler, J. J., Levy, B. D ., Tessmer, C. F.: Electron micro
scopic observations on interaction o f  macrophages and lymphocytes in a virus-induced 
murine lym phom a./ Infectious Diseases, 1968, 118, 240-252.

38. Sinkovics, J. G., Szakacs, A., Butler, J.J., Hirano, M., Shullenberger, C. C., Howe, C. D.: 
Pathological conditions (leukemias and sarcomas, leukemoid reactions, runt disease and 
immunization without disease) associated with the inoculation o f  a long-term tissue 
culture line o f  a murine leukemia virus. In C ancer in  A frica . East African Medical Journal 
& East African Publishing House, Nairobi, Kenya, 1968, 143-153.

39. Sinkovics, J. G., Groves, F. G., Bertin, B. A., Shullenberger, C. C.: A system o f  tissue 
cultures for the study o f  a mouse leukemia virus .J . Infectious D iseases, 1969,119, 19-38.

40. Sinkovics, J. G., Pienta, J. R., Trujillo, J. M., Ahearn, M. J.: An immunological expla
nation for the starry sky histological pattern o f  a lym phom a./. Infectious Diseases, 1969, 
120, 250-254.

41. Trujillo, J. M., Ahearn, M. J., Pienta, R. J., Gott, C., Sinkovics, J. G.: Immuno-com- 
petence o f  leukemic murine lymphoblasts: ultrastructure, virus and globulin production. 
C ancer Research, 1970, 30, 540-545.

42. Sinkovics, J. G., Pienta, R. J., Fiorentino, M., Bertin, B. A.: Neutralization o f  sublines o f  
a mouse leukemia virus with murine antibody, as measured by the spleen focus assay. 
C ancer Research, 1967, 27, 88-94.

43. Sinkovics, J. G., Shullenberger, C. C., Howe, C. D., Bertin, B. A.: Mouse leukemia: a 
dichotomy o f  virus neutralizing and cytotoxic antibodies. A rch iv  gesam te Virusforschung, 

1966, 19, 75-80.
44. Sinkovics, J. G.: Lymphocyte hybridomas in cancer research: early history./. M edicine  

C lin ica l E xperim enta l, 1981, 12, 108-126.
45. Sinkovics, J. G., Drewinko, B., Thorneil, E. W.: Immunoresistant tetraploid lymphoma 

cells. Lancet, 1970, 1, 139-140.

3 3



Sinkouics József

46. Shirato, E., Sinkovics, J. G., Thorneil, E. W.: Passive immunization against murine lym
phoma. Oncology, 1972, 26, 80-86.

47. Sinkovics, J. G.: Immunology o f  tumors in experimental animals. In T h e  Im m u n o lo g y  o f  

M a lig n a n t D isease. J. E. Harris & J. G. Sinkovics szerzők. C. V. Mosby, Saint Louis, első 
kiadás 1970, 52-110; második kiadás 1976, 93-282.

48. Sinkovics, J. G.: Early history o f  specific antibody-producing lymphocyte hybridomas. 
C ancer Research, 1981,41, 1246-1247.

49. Sinkovics J. G.: Lymphocyta hybridómák specifikus ellenanyagtermelése. M a g ya r O n ko ló 

gia, 1982, 26, 1-6.
50. Sinkovics, J. G., Dreesman, G.: Monoclonal antibodies o f  hybridomas. R ev iew s Infectious 

Diseases, 1983, 5, 9-34.
51. Sinkovics, J. G. Discovery o f the hybridoma principle in 1968-9. Immortalization o f  the 

specific antibody-producing cell by fusion with a lymphoma cell. J .  M ed ic ine  C lin ica l 
E xperim en ta l, 1985, 16, 509-524.

52. Sinkovics, J. G.: The earliest concept o f  the „hybridoma principle” recognized in 1968. 
F ron t R adia tion  T herapy  O ncology, 1989, 9, 1281-1290.

53. Sinkovics, J. G.: Hodgkin’s disease revisited: Reed-Sternberg cells as natural hybridomas. 
C ritica l R ev iew s Im m uno logy , 1991, 2, 33-63.

54. Sinkovics, J. G.: Lymphoid cells in long-term cultures. M edica l Records A n n a ls  (Houston 
TX), 1968, 61, 50-56.

55. Sinkovics, J. G., Sykes, J. A., Shullenberger, C. C, Howe, C. D.: Patterns o f  growth in 
cultures deriving from human leukemic sources. T exas R ep . B io logy M edicine, 1967, 25, 
446-467.

56. Wang, C-H., Sinkovics, J. G., Kay, H. D., Gyorkey, F., Shullenberger, C. C.: Growth o f  
permanent lymphoid cell cultures from human source: 10th anniversary. T exa s R ep . B io 

logy M edicine, 1975, 33, 213-250.
57. Sinkovics, J. G., Gyorkey, F., Kusyk, C., Siciliano, M.: Growth o f  human tumor cells in 

established cultures. M ethods C ancer Research, 1978, 14, 243-323.
58. Sinkovics J. G.: Humán lymphocyták fiziológiás és patológiás proliferációja. I n  A  sejtosztó

dás szabályozása  és befolyásolása. Szerk.: Lapis K. és Jeney A. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1981, 208-234.

59. Sinkovics, J. G., Wang, C-H., Gyorkey, F.: Hairy cells in culture. Lancet, 1975,1,749-750.
60. Sinkovics, J. G., Gyorkey, F., Gyorkey, P., Wang, C-H.: Long term cultures o f  hairy 

cells. A n n a ls  In terna l M edicine, 1976, 85, 532-533.
61. Sinkovics, J. G., Gyorkey, F., Gyorkey, P.: Leukemic reticuloendotheliosis: cultured 

hairy cells. N e w  E n g la n d  J .  M edicine, 1976, 295, 1016.
62. Sinkovics, J. G.: Tubuloreticular structures in hairy cell leukemia J .  B io l. R esponse M o d i

fiers , 1987, 6, 573-575.
63. Sinkovics, J. G.: Contradictory concepts in the etiology and regression o f  Kaposi’s 

sarcoma. The Ferenc Györkey memorial lecture. Pathol. O ncol. Res., 1996, 2, 249-267.
64. Sinkovics, J. G., Horvath, J. C.: Acquisition o f  new genomic sequences by retro(len- 

ti)viruses and by mutated transposons-retrotransposons. Proc. A m erica n  Assoc. C ancer R e 

search, 2001, 42, 115-622.
65. Sinkovics J. G., Horváth J. C.: Az ellenanyag-sokféleség molekuláris alapjai. O rvosi H e ti

lap, 2001, 142, 1352-1353.

3 4



fl lgmphocgták Élnek, ülnek és m eghalnak...

66. Sinkovics, J. G., Horvath, J.C.: How  advanced retrotransposons become endogenous or 
exogenous retroviruses? H ow  SIVcpz acquired its new vpu  sequence to become HIV-1? 
17lh C lin ica l Virology S y m p o s iu m . USF & Pan American Society Clinical Virology 2001, 41.

67. Sinkovics, J. G., Horvath, J. C.: Transposons —> retrotransposons —> retro(lenti)viruses: 
their role in genomics and proteomics during evolution, ontogenesis and morbidity. 18th 
C lin ica l V irology S ym p o s iu m . USF & Pan American Society Clinical Virology 2002 M17.

68. Sinkovics, J. G., Horvath, J. C.; Endogenous retroviruses in human lymphoma cells. 
Proc. A m erican  Soc. C lin ica l Oncology, 2002, 288A #  1151.

69. Sinkovics J. G.: Retroviruses R Us. Kaposi Award presentation lecture. M a g ya r Venerol. 

A rch iv , 2002, 5, 231-233.
70. Sinkovics J. G., fGyörkey F., ■fGyörkey Ph., Gergely A. S.: A szisztémás lupus erythe

matosus pathogeneziséhez. O rvosi H etilap , 2002, 143, 51.
71. Sinkovics, J. G., Horvath, J. C.: Retroelements & retroviruses. II. Origins and roles in 

genomic evolution. 34th Annual Scientific Conference Hungarian Medical Association o f  
America, Sarasota FL. A rch . H ung a ria n  M edica l Assoc., 2002, 10, 11.

72. Sinkovics, J. G., Gyorkey, F.: Hodgkin’s disease: the involvement o f  viral agents in the 
etiology. J .  M edicine C lin ica l E xperim enta l, 1973, 4, 276-281.

73. Sinkovics, J. G., Gonzalez, F., Gyorkey, F.: Viral expressions in Reed-Sternberg cells. 
L eu kem ia , 1992, 3 (suppl 6), 49-53.

74. Sinkovics, J. G., Shullenberger, C. C.: Hodgkin’s disease. Lancet, 1975, 2, 506-507.
75. Sinkovics, J. G., Horvath, J.C.: Kaposi’s sarcoma: breeding ground o f  Herpesviridae. A 

tour de force over viral evolution. Internat. J .  Oncology, 1999, 14, 615-646.
76. Sinkovics, J. G.: Reed-Sternberg cell are natural hybridomas? Proc. A m erica n  Soc. C lin ica l 

Oncology, 1995, 14, 159-328.
77. Sinkovics, J.: Intracellular lymphocytes in leukemia. N a tu re , 1962, 196, 80-81.
78. Sinkovics, J. G., Shullenberger, C. C., Howe, C. D.: Cell destruction by lymphocytes. 

Lancet, 1966, 1, 1215-1216.
79. Sinkovics, J. G.: Cultures o f  human lymphoid cells (discussion). In T h e  Proliferation a nd  

Spread  o f  Neoplastic C ells. Williams & Wilkins, Baltimore, 1968, 91-97.
80. Sinkovics, J. G.: Programmed cell death (apoptosis): its virological and immunological 

connections. A cta  Microbiologica H ungarica , 1991, 38, 321-333.
81. Sinkovics,]. G., Horvath. J. C.: Virological and immunological connotations o f  apoptotic 

and anti-apoptotic forces in neoplasia. In ternat. J .  Oncology, 2001, 19, 473-488.
82. Sinkovics J. G., Horváth J. C.: Molekuláris biológiai vizsgálatok krónikus iimfocitás leu

kémiában. O rvosi H etilap , 2001, 142, 2338.
83. Sinkovics, J. G., Shullenberger, C. C.: „Cytotoxic lymphoma”: D o neoplastic lymphoid 

cells produce cytotoxins in vivo? Proc. 1st M eeting  In terna tiona l Society H aem atology, Milano, 
Italy, 1971, 273.

84. Shullenberger, C. C., Sinkovics, J. G.: Lymphocytic cytotoxins in wasting syndrome. 
N e w  E n g la n d  J .  M edicine, 1970, 283, 1348-1349.

85. Sinkovics, J. G.: Malignant lymphoma arising from natural killer cells: Report o f the first 
case in 1970 and newer developments in the FasL —> FasR (CD95) system. A cta  M icro 

biologica Im m unologica H ungarica , 1997, 44, 295-306.
86. Sinkovics, J. G., Horvath, J. C., Horak, A.: The evolution o f  a concept from „cytotoxic 

lymphoma” (1970) through natural killer cell lymphoma (1980s) to the expression o f  the

3 5



Sinkouics József

FasL —> RasR system in lymphomas and in solid tumors (1990s). Proc. A m erican  Soc. 

C lin ica l Oncology, 1998, 17, 38A #148.
87. Réthy, L. A., Horvath, J. C., Sinkovics, J. G., Uckan, D., Steele, A., Horvath, E., Horak, 

A., Good, RA.: Subversion o f  host immunity by melanoma cells. I. FasL counterattack on 
lymphocytes. Proc. A m erican  Assoc. C ancer Research, 1997, 38, 1232 #812.

88. Sinkovics, J. G.: Human chorionic gonadotropin-beta subunit gene expression in cultured 
human fetal and cancer cells o f  different types and origin. Cancer, 1996, 78, 184—185.

89. Sinkovics, J. G., Horvath, J. C.: Apoptosis in health and d isease./ A m erica n  M edica l Assoc., 

1998, 279, 1699.
90. Sinkovics, J. G., Horvath, J. C.: A narrative report on two fronts o f  cancer research. I. 

Malignant cell subverts the death pathway: immortalizes itself and utilizes cell death 
signals for its own growth. B u lle tin  H illsborough C o u n ty  M edica l Assoc., 1998, 43, 13-14.

91. H orváth /. C., Horvath, E., S inkovics/. G., Horak, A., Pendleton, S., M allah/.: Human 
melanoma cells (HM C) eliminate autologous host lymphocytes (Ly FasR+) and escape 
apoptotic death by utilizing the FasL system as an autocrine growth loop (H M CFasL> Faslt 
). Proc. A m erica n  Assoc. C ancer Research, 1998, 39, 584 #3971.

92. Sinkovics, J. G., Horvath, J. C.: N ew  developments in the virus therapy o f  cancer: a 
historical review. Intervirology, 1993, 36, 193-214.

93. Sinkovics, J. G., Horvath, J. C.: Can virus therapy o f  human cancer be improved by 
apoptosis induction? M edica l H ypotheses, 1995, 44, 359-368.

94. Sinkovics, J. G., Horvath, J. C.: Newcastle disease virus (NDV). Brief history o f  its 
oncolytic strains . J .  C lin ica l Virology, 2000, 17, 15-29.

95. Sinkovics, J. G., Horvath, J. C.: A critical review and realistic portrayal o f  the virus 
therapy for human cancers. Proc. 7th World Congress Advances Oncology & 5lh Inter
national Symposium on Molecular Medicine, Hersonissos Crete, Greece. In ternat. J .  

M olec. M ed ., 2002, S22, #174.
96. S inkovics/. G., C abiness/. R., Shullenberger, C. C.: Disappearance after chemotherapy 

o f blocking serum factors as measured in vitro with lymphocytes cytotoxic to tumor cells. 
Cancer, 1972, 30, 1428-1437.

97. S inkovics/. G.: Interferons: antiangiogenesis agents. C an a d ia n  J .  Infectious Diseases, 1992, 
3 (supplB) 128-132,

98. Sinkovics J. G., Horak A.: Interleukin-6. O rvosi H etilap , 1995, 136, 634—635; 1997, 138, 
2837-2838.

99. Horvath, J., Szabó-Szabari, M., Sinkovics, J. G.: Autologous activated lymphocyte the
rapy in a community hospital. A cta  Microhiologica H ungarica , 1994, 41, 205-214.

100. Sinkovics, J. G.: Oncogenes and growth factors. Critical R ev iew s Im m uno logy , 1988, 8, 
217-298.

101. S inkovics/. G., H orvath /. C.: Vaccination against human cancer. I n t e r n á l j .  Oncology, 

2000, 16, 81-96.
102. H orva th /. C., Horak, A., S inkovics/. G., Pritchard, M., Pendleton, E., Horvath, E.: 

Cancer vaccines with emphasis on a viral oncolysate melanoma vaccine. A cta  M icro-  

biologica Im m unologica  H ungarica, 1999, 46, 1-20.
103. Sinkovics, J. G., Williams, D. E., Campos, L. T., Kay, H. D ., Romero, J, J.: Inten

sification o f  immune reactions to cultured sarcoma cells: Attempts at monitored im
munotherapy. S em inars Oncology, 1974, 1, 351-365.

3 6



fl lymphocyták élnek, ülnek és meghalnak...

104. Sinkovics, J. G., Kay, H. D., Tliota, H.: The evaluation o f  chemoimmunotherapy regi
mens by in vitro lymphocyte cytotoxicity directed to cultured human tumor cells. 
Bibliotheca H aematologica, 1976, 43, 281-284.

105. Sinkovics, J. G., Plager, C., Romero, J. J.: Immunology and immunotherapy o f  patients 
with sarcomas. In N eo p la sm s Im m u n ity . S o lid  T u m o r  T herapy . Franklin Institute Press, 
1977, 211-219.

106. Sinkovics, J. G.: Viral oncolysates as human tumor vaccines. In terna tiona l R ev iew s I m m u 

nology, 1991, 7, 259-287.

LYMPHOCYTES LIVE, KILL AND DIE.
FUSED LYMPHOCYTES BECOME IMMORTAL 
FACTORIES
J o seph  G. Sinkovics  MD

Cancer Institute St. Joseph’s Hospital;
Departments of Medicine and Medical
Microbiology-Immunology, University of South Florida College of Medicine; H.L. Moffitt 
Cancer Center Sarcoma Service. Tampa FL US jsinkovi@hsc.usf.edu

On the occasion of his election to membership in the Hungarian Scientific Acad
emy in 1997, author expresses his gratitude for his nomination and reviews his work 
with lymphocytes as they interact with neoplastic cells.

From the latel940s on, in Hungary he studied antiviral immunity in mice with 
blockade of the RES. Later extracted virus neutralizing antibodies from the regional 
lymph nodes of the lung of healthy mice after intranasal inoculation of influenza, 
Newcastle disease or lymphocytic choriomeningitis viruses (NDV; LCMV). Dis
ease-free mice harboring latent LCMV did not produce antibodies to LCMV inocula 
but the other two viruses induced pneumonia and specific antiviral antibody produc
tion. He showed that NDV was carcinostatic-oncolytic in a murine ascites carcinoma 
(Arch ges Virusforsch 1957, 7, 242-257; 403-411; Bacterial Proc 1957, 57, 96).

In the 1960s in the USA he studied the immunology of viral mouse leukemias 
observing first that GvH disease also exerted antileukemia effects (1963-5). He pre
pared immunogenic antiviral leukemia vaccines. The attenuated leukemia viral vac
cine could regain its leukemogenic potency by multiplicity reactivation. The photo- 
dynamically prepared vaccine induced cell- and antibody-mediated immune reac
tions directed against the leukemia virus or cells. Such specific immune reactions 
could be transferred to not immunized mice with spleen cells of immunized mice. 
Immune spleen cells protected recipient mice best when the recipients gained toler
ance in their newborn age toward the donors. Immune spleen cells protected toler
ant recipients equally well whether they derived from donors tolerant or not toler
ant toward the recipients. Lethal irradiation followed by transplants o f bone marrow
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and lym phoid  cells o f  im m u n ized  m ice cou ld  cure virally induced m ou se leu 
kemias; the cure rate was lo w  due to early deaths o f  leukem ia-free m ice con seq u en 
tially to bacterial septicem ias but it im proved w h en  gentam icin  becam e available. 
A uthor observed and recognized in  1 9 6 8 -9  that m ouse leukem ia virus producer  
lym phom a cells cou ld  fuse w ith  plasma cells producers o f  leukem ia virus neutraliz
in g  antibodies. T h e tetraploid fusion  product cells m aintained as ascites tum ors or 
as suspension  cultures continued  their secretion o f  such antibodies for 10 years. 
T h u s he described clearly first in  1 969 -70  the p h en om en on  (but n ot calling it 
“hybridom a”) that has b ecom e later know n as the “hybridom a princip le” (L a n c e t  1: 
139 -40 , 1970). H e  proposed that som e large polyploid  Burkitt’s lym phom a cells and 
the R eed-Sternberg cells are „natural hybridom as” (C r itic a l R e v ie w s  I m m u n o lo g y  2: 

3 3 -6 3 , 1991). In the 1970s he established a large num ber o f  hum an cell lines from  
patients w ith  B lineage lym phom as, H od gk in ’s disease and leukem ias includ ing  
those from  hairy cell leukem ia and w ith  Ferenc G yörkey observed E BV  and retro
viral particles in  these cell lines. In lupus erythem atosus they observed intracyto- 
plasm ic tubuloreticular structures and retrovirus particles. H e  n o w  prom otes the 
idea that endogenous retroviruses in  lym phoid  cells m ay derive from  the RAG  
V (D )J system  during its som atic hyperm utation, inasm uch as the RAG genes take 
their origin from  ancient retrotransposons. H e  established large num bers o f  cell 
lines from  hum an solid  tum ors (M e th o d s  in  C a n c e r  R esea rch  14: 2 4 3 -3 2 3 , 1978). H e  
tested autologous and allogeneic lym phocytes against these cell lines and primary 
cultures o f  tum or cells and he drew  thousands o f  graphs sh ow in g  this effect in  tim e  
sequence. B efore the availability o f  m onoclonal antibodies for lym phocyte typing, 
he observed that tw o major populations o f  lym phocytes exerted cytotoxicity to tar
geted cells. Large cells w ith  granular cytoplasm  killed target tum or cells indiscrim i
nately, occurred in  healthy individuals (first show ed  their presence in  his ow n  blood  
in 1969) and m ost o ften  induced lysis o f  the cytoplasm  o f  their target cells. Sm aller 
lym phocytes w ith  m ore com pact nuclei deriving from  patients w ith  sarcom as, m ela
nom as and kidney carcinom as killed autologous and allogeneic tum or cells m ost 
often  by nuclear clum ping  (not recognized as apoptotic death until after the ph e
n om en on  was discovered elsew here). H e  observed that tum or cells can gain resis
tance to cytotoxic lym phocytes and lym phocytes properly m anipulated in  v itro  can 
in tensify their cytotoxic potential.

A uthor also observed a sym biotic relationship betw een  lym phocytes deriving  
from  patients w ith  CLL or H odgk in ’s disease and autologous fibroblasts in  w h ich  
lym phocytes form ed large colon ies w ith in  the cytoplasm  o f  fibroblasts; w ith ou t the 
coexistence o f  fibroblasts the explanted lym phocytes died; w ith in  fibroblasts the 
lym phocytes survived and w ere seen  to undergo cell d ivisions w ith ou t harm ing the 
fibroblasts; hence the term  “feeder layer princip le” was applied to this interrelation
ship (N a tu r e  196: 8 0 -1 , 1962; In te r n a t io n a l  J  O n c o lo g y  19:473-88 , 2001).

A uthor presented the case o f  a patient in 1970-1 w h ose  large lym phocytes arising 
after Richter transform ation killed indiscrim inately allogeneic tum or cells as a n ew  
entity: “cytotoxic lym phom a” (similar patients w ere described later elsew here as
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cases of „NK cell leukemia-lymphoma”) (Acta Microbiologica Immunologica Hungarica 
44: 295-306, 1997). (Erratum: the Fas receptor as correctly submitted in the manu
script is CD95).

At the present time the author with Joseph Horvath uses LAK cells and TIL both 
expanded with IL-2 for adoptive immunotherapy of metastatic melanoma and kid
ney carcinoma. He proposes cell- and antibody-mediated immune therapy against 
fusion oncoproteins among them the one that may be formed in melanoma cells. In 
this tumor he and Joseph Horvath are studying the translocation t(l ;10)(p32—34; 
q23-26) which presumably results in the formation of an oncoprotein with CD95 
Fas receptor as its extracellular and the G-CSF receptor as its intracellular domain. 
In these melanoma cells the Fas ligand-to-Fas receptor system works as an auto
crine growth loop.

Author initiated in the 1970s the use of viral oncolysates (VO) as human tumor 
vaccines (International Reviews of Immunology 7: 259-287, 1991). He showed that cell— 
and antibody-mediated immune reactions as tested in vitro against autologous or 
allogeneic tumor cells intensified after vaccination. While not proven in prospec
tively randomized clinical trials, VO appear to induce immunity against micro- 
metastases thus reducing postsurgical relapse rates. Joseph Horvath and the author 
use ND viral oncolysates to treat patients with melanoma and kidney carcinoma.

Author reproduces tables and illustrations from the monograph “The Immunology 
of Malignant Disease" byJ.E. Harris &J. G. Sinkovics authors ( Mosby, St.Louis 2nd 
edition 1976) and reviews the „state of art” of medical oncology in 2002 and beyond 
as an up-to-date extension of his single-authored 2062 pages textbook ,J\/iedical 
Oncology an Advanced Course” (Marcel Dekker New York & Basel 2nd edition 1986).
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Besznyák István
az MTA levelező tagja

Sebészet az ezredfordulón
Elhangzott 1998. november 18-án

Tisztelt Elnök Úr, kedves Vendégeink, Hölgyeim és Uraim!

Székfoglaló előadásom első gondolata a köszönet. Köszönet a Magyar Tudo
mányos Akadémiának és az Orvosi Tudományok Osztályának, hogy szakmai 
tudományos munkásságom alapján Széchenyi Akadémiájának tagjai sorába 
fogadott. Magyar orvos számára ennél nagyobb megtiszteltetés aligha lehet.

Köszönetem következő mondatai két olyan embernek szólnak, akik pályá
mat alapvetően meghatározták. Első mesterem Baló József professzor, a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. Kórbonctani és Kísérleti Rákkuta
tó Intézetének igazgatója volt. O tanított meg a tudományos munka szerete- 
tére, a tisztakezű kutatásra, arra, hogy akarni kell akkor is, ha az akadályok 
nagyon nehezek. Olyan munkatársakat gyűjtött össze intézetében, akik 
között öröm volt dolgozni, s akiktől sokat lehetett tanulni. Őszinte barátság
gal köszöntök most közülük többeket a hallgatóság soraiban. Klinikai meste
rem Kudász József professzor, aki a műtőasztalnál -  ahogyan mondani szok
ták -  a „kés” Paganinije volt. Tőle briliáns műtéti technikát, határozottságot, 
döntésképességet tanulhattam. Mindkettőjük emlékének ez alkalommal is 
hálás szívvel áldozom.

Problémát okozott -  s ezt a problémát most itt Önökkel is megosztom -, 
mi legyen székfoglaló előadásom témája, hiszen annyi érdekes szakmai kér
dés volt életemben, amellyel érdemileg foglalkozhattam. Amikor vázlatosan 
áttekintettem tudományos munkásságomat, amelyet néhány -  manapság 
értékesebbnek vélt, impact factorral „dekorált” -  publikáció jelez, akkor döb
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bentem rá, hogy szakmai pályafutásom során milyen jó  volt hozzám a sors. 
Munkakörülményeim, ambícióm és számos egyéb tényező lehetővé tették, 
hogy eléggé magas szinten foglalkozhattam kísérletes daganatkutatással (1, 
3), a patológia különféle problémáival (8), általános sebészettel (4), szívsebé
szettel (2, 16), mellkassebészettel (6, 10), érsebészettel (23), a tápcsatorna 
(11), az emlő (5, 9), a máj (22), a pajzsmirigy (7), a melanoma (21) kérdései
vel, sőt az Egyesült Államokban több mint egy évet dolgozhattam szervátül
tetéssel, szervkonzerválással (17) kapcsolatos kísérletes munkákkal. Nos, ezek 
után mi legyen a választott téma? S a téma az lett, amelynek tárgyalására 
érdeklődési köröm, szakmai pályafutásom és koromból is adódó tapasztalatom 
talán alkalmassá tett: tekintsem át, hol tart a sebészet az ezredfordulón. Hon
nan jöttünk, s merre megyünk? Ennek részletes tárgyalása előadás-sorozat 
témája lehetne, a rendelkezésre álló időben csak vázlatosan próbálhatom meg.

Az előadás nem futurológiái jellegű ismeretközlés kíván lenni, hiszen a 
jövőt megmondani nagyon kockázatos vállalkozás lenne. Nem is erre vállal

kozom most, hanem közel négy évtizedes 
klinikai ténykedésre alapozva foglalom 
össze tapasztalataimat. Ennek utolsó két 
évtizedét jellemzi az 1. táblázat, amely váz
latosan feltünteti utolsó munkahelyemen, 
az Országos Onkológiai Intézet Sebészeti 
Osztályán a gyakoribb műtéteket, amelye
ket munkatársaimmal együtt végeztünk.

„A ma igazsága a holnap tévedése”, 
mondta Joubert. Amikor áttekintem, hogy 
századunk sebészete honnan indult, ho
gyan alakult, emlékeznem kell az indulás 
nehézségeire s elődeink, majd kortársaink 
nagy tévedéseire is. Szakmánk halhatatlan 
képviselője, Billroth -  ki ne ismerné nevét? 
-  úgy nyilatkozott annak idején, hogy az a 
sebész, aki hajlandó egy szívsebet megvarr
ni, méltó kollégái megvetésére. Vagy példá
ul glomus caroticumot exstirpáltunk, tüdő- 
hilust denerváltunk az asthma bronchiale 
kezelésére, thoracolumbalis sympathecto- 
miával „gyógyítottuk” az „essentialis malig- 
nus hypertoniát”. Gyomrot fagyasztottunk, 
hogy a fekélyt meggyógyítsuk. Artéria

Emlő 12 342
Pajzsmirigy 3 447
Mellkas 2 240
Kolecisztektómia 1 365
Lágyrész 1 297
Colon 911
Melanoma 908
Rectum 702
Gyomor, cardia 526
Herniák 498
Nodus, fissura 374
Mediastinum 248
Nyelőcső 236
Retroperitoneum 135
Szplenektómia 119
Máj rezekció 110
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mammaria internát ligái tunk sztenokardiás panaszok miatt. A jelenlévők 
közül az idősebb generáció -  velem együtt -  még emlékszik ezekre.

A fejlődés nem történhetett volna a társszakmák jelentős segítsége nélkül. 
Sebésztől talán szokatlan szervilizmusnak tűnik, de én őszintén vallom, hogy 
az anesztézia, az intenzív terápia, a patológia, új diagnosztikus (CT, MRI, 
USG, angiográfia stb.) módszerek, a komplex terápia (kemo-, radioterápia), 
antibiotikumok stb. nélkül a sebészet nem tartana ott, ahol ma tart. Nem árt 
talán elgondolkozni azon, hogy pl. az első intenzív terápiás osztály alig 40 
éve nyílt meg a Mayo Clinicen. Vagy például arról, hogy az első antibioti
kum Fleming által 1929-ben történt felfedezése óta mára már mintegy 5000 
antibiotikumot állítottak elő, és ebből mintegy 100-at használunk is a min
dennapok klinikai gyakorlatában. Idősebb kollégáink bizonyára emlékeznek 
még arra az időszakra, amikor a penicillint 6 óránként adták elődeink!

Ha a sebészet területén az utóbbi évtizedek fontosabb mérföldköveit kívá
nom megjelölni -  teljesen önkényesen - ,  az alábbi hármat nevezem meg:

1. A  nyitott szívműtétek (extrakorporális keringés): Gibbon 1953-as szívmotor
pumpájától jutottunk el odáig, hogy napjainkban már 80 éves (!) egyéneken 
is végeznek coronaria-bypasst, mitrálisbillentyű-beültetést (15). Elképzel
hetetlen volt ez akkor, amikor az első sikeres extrakorporális szívműtétet 
Magyarországon Kudász professzor és munkatársai a Városmajori IV. Sebé
szeti Klinikán a 60-as évek elején elvégezték...

2. Szervátültetések: amikor áttekintettem az irodalmat, magam is megdöb
benve láttam, hogy Murray és munkatársai 1954-ben végzett első veseátülte
tésétől napjainkig közel félmillió (!) ilyen beavatkozásra került sor a világon, 
35 éves leghosszabb túléléssel. Az első sikeres transzplantált beteg a műtétet 
követően 8 évet élt (csak az érdekesség kedvéért: vele egy kis „malőr” tör
tént, mert feleségül vette az őt ápoló nurse-öt, de nem ebbe halt bele...).

Magyarországon Petri professzor klinikáján végezték az első veseátültetést 
(1962. december 21-én), ami akkor a 38. volt a világon! Majd hosszú csend 
következett -  elsősorban személyi okok miatt - , ennek tárgyalása nem témá
ja székfoglaló előadásomnak. Jelenleg a magyar sebészet ott tart, hogy eddig 
mintegy 2300 veseátültetés történt hazánkban.

Napjainkig mintegy 62 000 ember köszönhette életét, életének meg
hosszabbítását a májtranszplantációnak. Hazánkban az első ilyen beavatkozás 
1983-ban történt, s a Perner professzortól kapott információk szerint 
1998-ig 61 betegnél végeztek máj transzplantációt.

A Barnard által 1967-ben végrehajtott első sikeres szívátültetést a következő 
évben 120 követte, a betegek mintegy 80%-a meghalt. Ez az ún. „learning 
curve”. Milyen tudományosan hangzik, de 120-ból majdnem 100 ember halá
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lát jelenti! Ezek áldozatok, a remény, a jószándék, a tudomány, olykor a túlzott 
szakmai ambíciók áldozatai. Napjainkig a világon mintegy 46 000 szívátültetés 
történt. A leghosszabb túlélés 23 év, a transzplantáció ára -  mert manapság 
erről is beszélünk már -  145 000 US-dollár! Magyarországon ez „csak” kb. 7 
millió forint. Hazánkban az első sikeres szívátültetést Szabó professzor és 
munkatársai végezték. A mai napig 23 transzplantált beteg közül 13 él!

James Hardy 1963. június 11-én végezte az első sikeres tüdőátültetést. 
Betege 18 napig élt. A WTD adatai szerint 1998-ig 7689 tüdő- és 2127 
együttes szív-tüdő-transzplantáció történt. A leghosszabb túlélés 13 év. Ha
zánkban sikeres tüdőátültetésről még nem számolhatunk be.

Pankreász, illetve pankreász és vese együttes átültetését mintegy 10 000 
alkalommal végezték a világon napjainkig. Magyarországon is megtörtént az 
első foetalis szigetsejt-transzplantáció. A beteg sorságnak alakulásáról pontos 
adatokat még nem tudunk, csak reménykedhetünk a sikerben.

Inkább csak a teljesség kedvéért említem, hogy ún. „agyi transzplantáció
ra” is sor került már, amikor is foetalis sejteket transzplantáltak Parkinson-, 
illetve Alzheimer-kórban szenvedő egyénekbe, hogy a signal-anyag hiányát 
pótolják. Még nem kitaposott út, tele etikai problémákkal...

3. Harmadik és legújabb mérföldkőnek az ún. minimálisan invazív sebészet 
bevezetését és elterjedését tartom. Ezen eljárás során speciális eszközökkel 
különböző területekre és testüregekbe (hasüreg, mellüreg) hatolva a sebész 
azok kiterjedt megnyitása nélkül többféle műtétet tud végezni. Legfőbb elő
nyét abban látják, hogy a beteg számára a beavatkozás lényegesen kisebb 
megterhelést jelent, mint az ún. hagyományos módszerek esetén, s a 
hospitalizáció ideje is rövidebb. Az első ilyen beavatkozást 1988-ban végez
ték. Még nem telt el 10 év, s a módszer hazánkban is széles körben elterjedt, 
így például az epekövesség miatt végzett műtétek száma az 1990-es mintegy 
15 000-ről 7 év alatt több mint 25 000-re nőtt. Biztosan nem azért, mert gya
koribbá vált az epekőbetegség, hanem azért, mert a kisebb megterhelés miatt 
az orvos könnyebben javasolja, a beteg pedig könnyebben fogadja el a műté
tet. A módszer indikációs területe egyre szélesedik. Úgy tűnik, igazat kell 
adnunk Macintyre-nek (18): „Van egy új kalapácsunk, s most lázasan keres
sük a szögeket, amelyeket be lehet vele verni.” Én remélem, hogy a józan 
sebészi kritika, a betegek iránti tisztelet és felelősség és az őszinte segíteni 
akarás meg fogják védeni a betegeket a szükségtelen műtétektől.

Szembetűnő változásokat regisztrálhatunk a sebészet területein hazánkban 
is. Néhány példa ezek közül.

A Dragstedt által fekélybetegség miatt 1943. január 18-án végzett első 
vagotomiát követően e módszer világszerte, így hazánkban is elterjedt. Kü
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lönféle változatait végezték különböző periódusokban. A fekély miatt végzett 
gyomorrezekciók gyakorisága a patogenezis pontosabb megismerésével drá
maian lecsökkent. Míg 1971-ben 2917, addig 1995-ben már csak 1087 ilyen 
műtét történt hazánkban. Vagotomiát pedig napjainkban már csak ritkán 
végeznek. A savtermelés eredményes csökkentése különböző gyógyszerek
kel, a helicobacter pylori ismerete és eradikálásának optimális módszerei tel
jesen átalakították a gyomor- és nyombélfekély-sebészetét.

A pankreász betegségei miatt hazánkban 1971-ben 38, 1995-ben 1719 műtét 
történt. Minden bizonnyal a széles körben terjedő alkoholizmus az, amely a 
krónikus pancreatitis és szövődményeinek kiváltásával ilyen jelentős „műtéti 
foglalkoztatottság-emelést” tudott előidézni.

A vastagbélműtétek száma -  elsősorban daganatainak megszaporodása miatt 
-jelentősen nőtt. Az antibiotikumok, a jobb műtéti varróanyagok, a varrógé
pek elterjedése, az endoszkópia fejlődése eredményeként a coloproctologia a 
század utolsó harmadában rendkívül sokat fejlődött.

A pajzsmirigy sebészetéről írt, 1956-ban megjelent monográfiájában Király 
József, hazánk akkori egyik legismertebb pajzsmirigysebésze így ír: „A műté
tek legnagyobb részét helyi érzéstelenítésben végezzük, az intubatios 
narcosis nálunk még nem tudott teret hódítani.” Vagy például: „Az 1952. évi 
golyvakongresszus elhatározta, hogy az operált golyva szövettani vizsgálatát 
kötelezővé teszi...” Napjainkban ezt ma már említeni is furcsa volna. Ugyan
csak abból az időből származó megállapítás: „Helyesen jár el a sebész, ha 
minden göblyös golyvát megoperál...”

Érsebészet: 1975-ben (!) ez található az Orvosi Hetilapban (20): „Re
constructs verőérműtéteket gyakorlatilag egyetemi klinikákon végeznek...” 
Szerencsére ettől ma már nagyon messze vagyunk. Tekintsük például az 
érsebészet egyik legproblematikusabb területét: az első sikeres carotis-műtét 
hazánkban 1954-ben történt, majd az ezt követő 12 év alatt 52! 1997-ben 
viszont -  egyetlen évben -  3%-os morbiditással, 3%-nál kisebb mortalitással 
közel 2000! Pedig az emberi érrendszer alapjában véve nem változott! Hasi 
aorta aneurysma műtétére hazánkban 1960-ban került először sor. 1997-ben 
érsebészeink már 306 ilyen műtétről számoltak be. Elismerésre méltó fejlő
dés!

Néhány szót a daganatsebészetről. Az általam nagyra becsült Bugyi István és 
Tóth Csaba (12) 1976-ban még így írnak: „Az egyszer ráksújtott beteg a sírig 
hordozza magában a rákhajlamot, amelyet kioperálni nem lehet.” Ma már 
azt tudjuk mondani, hogy mintegy 75-80%-ban a sebészet tud valamit tenni 
a daganatos beteg sorsának jobbulásáért. Ez olykor a gyógyulás, olykor el
fogadhatóbb életminőség. Néhány adat a sebészi onkológia területéről. Az
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emlőrák gyakorisága hazánkban 20 év alatt közel kétszeresére nőtt. A jobb 
diagnosztikai lehetőségek (mammográfia, USG, MR, veszélyeztetettek szű
rése stb.) és a daganatbiológia jobb megismerésével polgárjogot nyertek az 
ún. emlőmegtartó műtétek. Ezen műtétek hazai elterjesztésében — szerény
telenség nélkül mondhatom -  munkatársaimmal együtt jelentős szerepem 
lehetett. Míg 1977-ben 300 emlőrákos beteg közül csupán 1-nek, 1997-ben 
216-nak (!) tudtuk megőrizni emlőjét anélkül, hogy nagyobb kockázatot vál
laltattunk volna vele, vagy életkilátása rosszabb lett volna, szemben a radiká
lis emlőműtéttel gyógyítottakkal.

Több mint két évtizedes daganatsebészeti ténykedésem eredményeként 
könyvelem el azt a felismerésemet és annak nyomatékos hangsúlyozását, 
hogy a daganat biológiai probléma. Ezt csupán „kés-kérdéssé” degradálni 
helytelen elképzelés, szűk látókörű szemlélet volna. Olykor ugyan létjogo
sultsága lehet a kiterjesztett, multivisceralis műtéteknek, sőt a metasztázisok 
sebészetének is, a fejlődés azonban nem ezek végzésének erőltetésében rej
lik, hanem a daganatbiológia jobb megismerésére alapozott sebészet optimá
lis végzésében. Célszerűnek tartom egyes nehezebben megoldható vagy rit
kábban előforduló daganatokat már napjainkban is bizonyos mértékig cent
ralizáltan operálni.

Közeledve az ezredév fordulójához, ejtsünk néhány szót a jövőről, a vár
ható tendenciákról, nehézségekről, veszélyekről! Ez nem futurológiái esz
mefuttatás kíván lenni, hanem annak elfogadása, amit Thomas Fuller Gno- 
mologia című munkájában írt: „A danger foreseen is half avoided” (az előre 
felismert veszélyt már félig el is kerültük).

A technika fejlődése már itt kopog szakmánk ajtaján az ún. telemedicina 
formájában. 1964 októberében az American College of Surgeons kong
resszusán Chicagóban fiatal orvosként ámulva láttam, hogy a sok száz kilo
méter távolságra lévő Minneapolisban végzett műtétet „direktben” közvetí
tették a kongresszus résztvevőinek. A hallgatóság a műtétet végző sebésznek 
kérdéseket tehetett föl, s azokra azonnal választ is kapott. Ma ez már a vilá
gon sehol nem újdonság, az ún. telekonferenciák világszerte elterjedtek. 
A távdiagnosztika lehetőségei is sok formában rendelkezésre állnak, pl. egy 
ún. „okos-T-shirt” segítségével a Boszniában harcoló UN-csapatok megbe
tegedett katonáiról EKG-felvételt tudtak készíteni, amelyet egyidejűleg 
Brüsszelben értékelt kompetens szakmai csoport. 1997. március 3-án Belgi
umban Elimpens és munkatársai úgy végeztek laparoszkópos kolecisztek- 
tómiát, arteriovenózus fisztula kialakítását, ovariektomiát, hogy a betegtől 
pár méterre távolt voltak, s a műtéti eszközöket elektronikusan mozgatták. 
Az ún. Da Vinci-program keretében 17 ilyen távműtétet (fundoplicatio,
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10 coronaria-varrat, 5 mitrálisbillentyű-csere) végeztek. Ezek láttán joggal 
merül fel bennünk: „Lesznek még sebészek a jövőben, vagy robotok veszik 
át helyüket?” (14).

A jövő -  különösen akkor, ha a fejlődés nem reális keretek között tartott 
és humánus elvek által vezérelt -  komoly veszélyeket rejt magában. Egyik 
legnagyobb veszélyt a betegellátás elanyagiasodása, üzletté válása jelentheti. 
Napjaink divatos megállapítása -, pedig már Cicero is azt mondta „Pecu
niae publicae exhaustae sunt” (a közpénzek kimerültek). Felelőtlen szemé
lyek ezzel a jelszóval nagyon jól manipulálhatnak. Nem vitás, hogy az egész
ségügy sok pénzbe kerül, s egyre több pénzbe. Az USA 1940-ben GDP-jé- 
nek 4,1%-át, 1990-ben 12,2%-át költötte az egészségügyre (13), pedig ott a 
GDP valamivel magasabb, mint hazánkban!

Ugyancsak amerikai folyóiratban, a Newsweek 1993. április 3-i számában 
olvashattuk az alábbiakat: „Az amerikaiak 81%-a úgy véli, hogy a sebészek 
túlságosan sokat keresnek, s 60%-a, hogy főleg az orvosok felelősek az egész
ségügy anyagi kríziséért.”. Új technológiák, új eljárások, új gyógyszerek 
bevezetése a mindennapok terápiás gyakorlatába olykor gyorsabban történik, 
mint indokolt (szakmai kritikátlanság). Elgondolkoztató Sorensen megálla
pítása: „There is a brainless march toward something new and high-tech 
because people think it sounds exotic.”

Elgondolkoztató Stoutnak az a Wall Street Journal 1993. április 22-i szá
mában megjelent állítása, hogy „a Medicare-dollárok több mint 30%-át éle
tük utolsó évében lévő egyének kezelésére fordítjuk, legnagyobb részét az 
utolsó hónapokban”. Osztom Schriefers véleményét, aki azt írja: „Sajnos 
napjainkban az embert »költségfaktorrá« degradálták”, majd így folytatja: „A 
mi feladatunk segíteni és gyógyítani. Hogy ez mibe kerül, tudnunk kell, 
azonban nem szabad, hogy ez befolyásolja indikációinkat.” Jó volna, ha a 
hallgatóság soraiban mértékadó politikusok is jelen volnának...

A sebészet jövőjének zavartalanságát veszélyeztetheti a sebészi túlproduk- 
ció. Az USA-ban az orvosegyetemet végzettek száma az 1961-es 6994-ről 
1991-re 15 427-re emelkedett. Ugyanakkor az általános sebész-szakképesítést 
szerzettek száma 1980-ban 1081 volt, 1996-ban pedig már csak 997. Hazánk 
jelentősen kisebb számú lakosságának sebészi ellátására az utóbbi 10 évben 
átlagosan évente 89 általános sebész szakorvost képezünk ki. Lesz ezeknek 
elég „operálnivalójuk”? S ha nem leszünk eléggé körültekintők és etikusak -  
azonban remélem, azok leszünk-, szembenézhetünk azzal, ami az USA-ban 
az 1960-as, ’70-es évek egyik pregnáns orvosi problémája volt, a „szükségte
len műtétek” súlyos kérdésével, majd a „malpractice”-gondokkal -  kényel
mes „vadászterületet” szolgáltatva az erre specializálódott egyéneknek...
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Nagy veszélyt jelent -  nemcsak az egészségügy területén -  a társadalom 
tagjainak vágyai és a realitás közötti diszkrepancia (19). Új eljárások, új 
„gyógyszerek”, „csodaszerek” alkalmazása, amelyek a bulvársajtó hasábjain 
már „gyógyítják” ezt vagy azt a gyógyíthatatlan betegséget. A tömegtájékozta
tás felelőtlen, korrumpált személyei által megtévesztett szerencsétlen, 
gyógyulást hiába kereső emberek olykor érthető hiszékenysége, teljesíthetet
len igényei beláthatatlan problémák forrásait jelenthetik. Alexander Pope 
szavait szeretném e tekintetben az utánam jövők emlékezetébe idézni: „Ne 
te légy, aki először kipróbálod, s ne te legyél, aki utoljára hagyod abba.”

Hatalmas veszélyt jelent rohanó világunk orvostudományában a betegek 
iránti empátia csökkenése, elvesztése. Az ún. „malpractice” (műhiba)-perek 
jelentős része nem jött volna létre, ha az emberi szó, a simogató kéz több lett 
volna... Ha „Kovács bácsit” és „Szabó nénit” kezelnénk a „2/3-as” vagy a 
„10/4-es” helyett. Fiatalok! A jövő és a beteg ember jövője a kezünkben és 
most már a Ti kezetekben van. Az empátia olyan, amit nem lehet pótolni 
semmiféle injekcióval, gyógyszerrel. A megértő, együttérző emberi szó oly
kor mosolyt hoz, és fájdalmat csillapít...

K. H. Bauernak, a közelmúltban elhunyt híres német sebésznek mondása 
ma is aktuális: „Minél többet tudunk megtenni, minél többet lehet megten
ni, annál nagyobb kockázatnak van kitéve lelkiismeretünk.”

E témakör lezárásaként hadd idézzem Wangensteen szavait: „A múlt 
sohasem tér vissza, de a jövő irányát részben meghatározza, hogy mit 
teszünk a jelenben.” Belőlem, a szakmai pályafutás zenitjén túllévő sebész
ből Ady Endre szavai kívánkoznak ki: „De jó  volna visszatekinteni, úgy 50 
évről nézni a Mostba.”

Joubert régi mondása, hogy a „mű végének mindig az elejére kell emlé
keztetnie”, ma itt is beteljesedik. Köszönettel kezdtem, és köszönettel feje
zem be. Köszönöm drága emlékű szüleimnek, akik életet adtak nekem, akik 
megtanítottak az emberi élet becsületére, a beteg ember szeretetére. Arra, 
hogy a gerinc sohase „puhuljon meg”, s ha elbuksz, tudjál talpra állni! Emlé
küknek e helyen is fiúi szeretettel és örök hálával adózom. Köszönetem csa
ládomnak, feleségemnek, „életem jobbik felének”, és két gyermekemnek, 
akik lehetővé tették azt, hogy a házból otthon lett, ahonnan újult erővel és 
munkakedvvel lehetett eljönni reggel és örömmel visszatérni egy nehéz, 
munkás nap után, mert a család melege mindent pótolt. Végül köszönöm 
Önöknek, akik jelenlétükkel ilyen szép számban megtiszteltek, remélem, 
egyszer meg tudom hálálni...
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1. Bevezetés

Az utóbbi években bekövetkező számítógépteljesítmény-növekedés, a szá
mítástechnika, az informatika tudományának és eszközrendszerének fejlődé
se, a kontinuummechanika elméletének új eredményei a fizikai jelenségek 
ez ideig nem tapasztalt mélységű és komplesszitású elemzésére, modellezé
sére adnak módot. A számítógépek lehetőséget nyújtanak a felépített model
lek gyors kiszámítására, az eredmények grafikai megjelenítésére, azok sokol
dalú elemzésére. A kapott eredmények áttekinthető értékelésével a bonyolult 
elméletek a mindennapos mérnöki gyakorlat alkalmazott eszközeivé váltak.

A mérnöki gyakorlatban kiemelt szerep hárul a mechanikára mint arra a 
tudományra, amely lehetővé teszi a különféle berendezésekben, építmé
nyekben, gépekben, szerkezetekben, technológiai eljárásokban lejátszódó 
mechanikai folyamatok, állapotjellemzők meghatározását. A mai számítógé
pek sebessége, tárkapacitása, processzorszáma kényelmes lehetőséget ad igen 
bonyolult modellek felépítésére, azok megoldására. Ezeket a modelleket 
részben a tervezéshez, a gyártáshoz, részben pedig az üzemeltetésnél jelent
kező problémák elemzéséhez lehet felhasználni.

2. Modellezés

Az informatikatudomány kedvező irányba befolyásolta a modellezés nem 
egyszerű feladatát. Jól ismeretes, hogy egy számítási modell megalkotásánál 
két egymásnak ellentmondó kívánalmat szokás figyelembe venni. Egyik,
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hogy a modell minél jobban helyettesítse a valóságos folyamatot, annak 
körülményeit, a külvilággal való kapcsolatát, kölcsönhatását; a másik, hogy a 
mechanikai jellemzők minél kevesebb ismeretlennel legyenek közelítőleg 
meghatározhatók. A modellezés során sok mindenre kell tekintettel lenni: 
1. a környezeti hatásokra: (a terhelés térbeli és időbeli megoszlása, lefutása, a 
hőhatás, az elektromágneses hatások stb.). 2. az anyag szerkezetére, viselke
désére: rugalmas, nem rugalmas, időtől független avagy nem, homo- 
gén/inhomogén, izotróp/anizotróp. 3. a kialakuló elmozdulás és alakváltozás 
nagyságára: kicsiny vagy nagy. 4. a geometriai alakra: egyszerűsített avagy 
magas fokúan approsszimált. 5. a feladat méretének redukálhatóságára: a 
háromdimenziós feladatból lehet-e egyméretű (rúd) feladatot formálni, 
avagy lemez-tárcsa-, héj-feladatként kezelhető-e csak az eredeti konstrukció, 
avagy a modell egyes részei redukált modellel, míg a megmaradók 3D 
modellel írhatók csak le stb. 6. a megfogásokra, a perem-, illesztési feltéte
lekre: geometriai, illetve dinamikai, amelyek időben állandóak vagy változó
ak. 7. testek közötti kölcsönhatásra: érintkezés, szilárd és folyadék által alko
tott rendszerek együttes vizsgálatának lehetősége stb.

A modellezéssel előálló matematikai kezdeti peremérték-feladat bonyolult 
peremfeltételek, anyagtulajdonságok, alakváltozások esetén általában ponto
san nem oldható meg. Ezért kitüntetett szerepet töltenek be mindazon köze
lítő módszerek, amelyek nagyfokú hatékonyságukkal, jól kezelhetőségükkel 
tűnnek ki. Ebbe a csoportba sorolható az ún. végeselem-módszer.

3. Végeselemmódszer

A szóban forgó módszer a mérnöki gyakorlatban 1956-ban jelent meg. 
A 60-as évekbeli publikálási tevékenységre jellemző: 1961-ben 10, 1962-ben 
15 publikáció jelent meg. Az évtized második felében már 1967-ben 162, és 
azt követő években 303, 500 publikáció lát napvilágot. 1969-ben megalapít
ják az International Journal for Numerical Methods in Engineering folyóira
tot, amely a numerikus mechanika elméleti kérdéseivel, a közelítő számítá
sok megalapozásával és gyakorlati kérdések vizsgálatával foglakozik. A nume
rikus mechanika egyik legnépszerűbb, igen színvonalas kiadványaiban az 
alapítás évében 401 oldalon 25 munka látott napvilágot, 1980-ban már 116 
cikk jelent meg 2062 oldalon. 1992-ben 5385 oldal 279 munkát tartalmazott.

A szakemberek összefogására 1984-ben az International Association of Com
putational Mechanics, majd 1992-ben a közép-európai országokat tömörítő 
Central European Association for Computational Mechanics társaság jött létre.
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Az országonként megrendezett konferenciák, szimpóziumok, a kontinen
seket átfogó kongresszusok száma nem csökkenő érdeklődés mellett folya
matosan nő. Témáik az elméleti megalapozással, alkalmazástechnikai, prog
ramfejlesztési kérdésekkel, az oktatás problémakörével foglalkoznak.

A mechanika jelentőségét hangsúlyozzák a világ különböző tájain kiadott, 
szerkesztett folyóiratok. Néhány jelentősebb: Acta Mechanika, Archives of 
Mechanics, ASME J. of Applied Mechanics, Eur. J. Mech. A/Solids, 
Ingenieur Archiv, Int. J. of Non-Linear Mechanics, Int. J. of Solids and 
Structures, Int. J. of Plasticity, Int. J. of Mechanical Sciences, J. of Elasticity, 
Int. J. Mechanical Sciences, Mechanics of Materials, Mechanics Research 
Communications, PMM, Wear, ZAMM. A numerikus mechanika rangos 
folyóiratai: Computational Methods in Applied Mechanics and Engineering, 
Computional Mechanics, Computers and Structures, Communication of 
Applied Numerical Methods, Communications in Numerical Methods in 
Engineering, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 
Engineering Computations, Engineering Analysis with Boundary Elements, 
Finite Elements in Analysis and Design, Int. J. of Pleat and Mass Transfer, 
Int. J. of Numerical Methods in Engineering, Int. J. of Numerical Methods 
in Fluids, Structural Optimization.

Ha visszatekintünk időben, a végeselem-módszer hazai elterjedésével 
kapcsolatosan két nagy szakaszt tudunk megkülönböztetni. Az egyik az 1989 
előtti időre vonatkozik, míg a másik az azt követőre. Az első szakaszban az 
embargó miatt elsősorban hazai programfejlesztések figyelhetők meg, erősen 
alapozva a Budapesti Műszaki Egyetem és a Miskolci Egyetem (korábban 
Nehézipari Műszaki Egyetem) kutatási eredményeire. A saját tanszékünkön 
számos számítógépi program került kifejlesztésre: AUTÓBUSZ (AUTO- 
KUT), LAPÁT (GANZ-MÁVAG), TESZGA (OMFB, VIDEOTON), 
FEM3D (OKKFT G6), BANYAVAG (KBFI), ABRONCS 1 (TAURUS) 
részére 1989 után hazai speciális igényeket kielégítő programfejlesztések, 
CAD rendszerekbe való illesztések figyelhetők meg a külföldi programrend
szerek megjelenésével egyetemben. Tanszékünkön további programok 
kerültek kifejlesztésre: ABRONCS2, TOMLO (TAURUS), CSŐ (MÓL 
Rt.), CO N TO PT, KEPL, REPEDES (OTKA), CSAPAGY (COPERNI
CUS). Egyetemünkön különböző forrásokból, különböző időintervallum
ban az alábbi végeselem-programok kerültek telepítésre: ABAQUS, ASKA, 
COMOS/M, MARC, MC/NASTRAN, STRESS CHECK, SYSTUS. A pe- 
remelemmódszerrel kapcsolatosan: BEASY, Crack Growth Analysis. A be
szerzett CAD rendszerek Pro Engineer, EUCLID, CADkey, AUTOCAD 
kényelmes eszközként szolgálják a tervezést. Ezekhez a rendszerekhez
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különböző végeselem-programok csatlakoztathatók, kiegészítve a szokvá
nyos tervezést mechanikai számításokkal.

Elgondolkodtató, hogy amíg az ötvenes években a lineáris feszültségi analí
zisben a mérés 95%-os arányt képviselt, ez az arány a 70-es évekre 50%-ra 
csökkent, sőt a 90-es évekre 1%-ra esett vissza, vagyis a számítógépes szimulá
lás napjainkban 99%-os aránnyal bír. Az aerodinamikában, 1980-ban még 
90%-ban szerepel a szélcsatornás vizsgálat, napjainkra ez már csak 10%. A fen
ti fő számok jól érzékeltetik, hogy a megbízható számítógépi eljárások kidol
gozása és alkalmazásba vétele felértékeli a számítógépes szimuláció lehetősé
gét. A vektor- és több processzoros számítógépek megjelenése pedig új fejeze
tet nyit a számítógépes szimulálásokban az igen gyors számítások miatt, ezzel a 
nemlineáris feladatok elérhető időn belül megoldhatóvá válnak.

A modellezéssel kapott kezdeti peremérték-feladat egzakt megoldása ritka 
esettől eltekintve nem lehetséges. Emiatt a gyakorlat számára igen fontosak 
azok a numerikus technikák, amikor a problémát közelítően oldjuk meg a 
közelítés pontosságának becslésével egyetemben. A mechanikai problémák 
egy részénél a közelítő megoldást közvetlenül a differenciálegyenlet-rend
szer felett alkalmazott „projektív” (Bubnov-Galjorkán, Petrov, hibanégyzet- 
minimum-elv stb.) módszerrel érjük el, míg másik részénél a differenciál
egyenlet-rendszert kikerülve, azt közvetlenül fel nem használva, ún. energe
tikai módszereket, variációs elveket (virtuális munka/teljesítmény elve, 
potenciális energiaminimum elve stb.) használunk. Ez utóbbi elvek alkalma
zásánál előnyként jelenik meg, hogy a közelítő mezők folytonosságát alacso
nyabb rendűségben kell biztosítani, mint a differenciálegyenlet-rendszer azt 
eredetileg megkövetelte. A közelítő mezők felépítésénél a lokális approxi- 
málás elvét alkalmazva az ún. végeselem-módszerhez jutunk [1-9].

4. Modern tervezőrendszerek

A modern tervezőrendszerekben a geometriai leírás, az anyagtulajdonságok, 
a szerkesztési szabványok, előírások, minőségbiztosítási feltételek megadásán 
kívül a megtervezett objektum, szerkezet, gép, gépelem, alszerkezet, techno
lógiai eljárás mechanikai analízisére, szimulálásra, optimálására is lehetséges 
sort keríteni, elsősorban végeselem-módszerre alapozott közelítő számításo
kat elvégző modulok révén. Ezek vagy be vannak építve a rendszerbe, vagy 
szabványos adatfájlokon keresztül ismert rendszerek hozzácsatlakoztathatók. 
Modern, piacképes terméket, eljárásokat e tervezési gyakorlat nélkül lehetet
len kifejleszteni.
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Általában egy gépészeti modellt két fő oldalról vizsgálnak. Egyik a funkci
onális vizsgálathoz kapcsolódó kinematikai és dinamikai analízis, a másik 
erőtani viszonyok, feszültségállapot meghatározása. A funkcionális vizsgálat 
az üzemeltetési paraméterek hatásának elemzésével egészül ki, a kopás, zaj, 
súrlódási veszteségek, hőfejlődés stb. gépszerkezettani elemzése ad további 
útmutatást a tervező számára a konstrukció, technológiai eljárás módosításá
ra. A feszültségállapot ismeretében -  anyagtudományi és vizsgálati eredmé
nyeket is figyelembe véve -  lehet dönteni a tönkremenetel különböző eshe
tőségeiről, alakíthatósági mérőszámokról stb. Természetesen a számításnál 
alkalmazott modell jóságát, megfelelő voltát az elvégzett kísérletek, üzemel
tetési tapasztalatok igazolhatják csak vissza, avagy hívják fel a figyelmet a 
modell pontosításának szükségességére.

A végeselem-módszert használó mérnöknek jogos követelése, hogy tisz
tán lássa a számítás hibáját, az eredmények pontosításának útját. A gyakorlat
ban a számítás háromféle útja terjedt el. Az egyik esetben a számítás pontosí
tását a felvett elemháló sűrítésével, a második esetben az elemméretek válto
zatlan hagyása mellett az elemen belüli közelítő polinom p fokszámának 
növelésével, míg a harmadik esetben az elemméret h és ap fokszám együttes 
megváltoztatásával érhetjük el, azaz ún. hp eljárást alkalmazzuk. Az utóbbi 
évek kutatásai adaptív (önszabályozó) eljárásokat fejlesztettek ki a fenti köze
lítő technikákra. A számítógépi program önmaga keresi ki azokat a helyeket, 
ahol az elemméret csökkentése, a polinom fokszámának növelése szükséges 
egy előre megkívánt ún. relatív hiba elérése céljából. A hibák csökkentésének 
vezérlése energetikai normákon keresztül történik [9].

5. Optimálás

A tervezés során valamilyen szempont szerint optimális kialakítású szerkeze
tet szeretnénk létrehozni bizonyos korlátokat figyelembe véve. Általánosan a 
mechanikai problémához rendelt peremérték-feladatot jellemezze az alábbi 
differenciálegyenlet:

L(x, u, h, l) = 0, (5.1)

ahol x a helykoordináta, u az állapotfüggvény (pl. elmozdulás vektormező), 
h a tervezési függvény (keresztmetszet, vastagságeloszlás), / a terhelés.

A célfüggvény lehet
globális (súly, hajlékonyság, merevség, sajátfrekvencia, kritikus terhelés, 

disszipáció, átviendő erő/nyomaték stb.):
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Ji = l  fi(x,u,h,l)dQ, i = \,...,r (5.2)
n

lokális (maximális lehajlás, maximális feszültségintenzitás, maximális nyomás 
stb.)

Jj  =msxx fj{x,u(x),h(x),l(x)) j  = rl,...,r (5.3)

Az optimálási feladat a célfüggvények súlyozásával az alábbi

m m { j  = J ( J > , . . ; j M x , u ( x ) , h ( x ) , l ( x ) J ], . . . ,Jr) <0 } ,  (5.4)

ahol g a korlátokat magában foglaló függvény [10],
Az (5.1) alatti feladatot az (5.4) optimálási feladattal együttesen kell kezel

ni és megoldani. Mivel a J  célfüggvény és a korlátok általában a tervezési h 
paramétereknek nemlineáris függvényei, úgy az (5.4) megoldása nem egy
szerű. Számos eljárás került kifejlesztésre, amelyeknek döntő többsége gradi
ens módszeren alapul. Ehhez pedig a tervezési paraméterek szerint vett ún. 
érzékenységi vizsgálatra is szükség van. Egy modern tervezőrendszer globális 
sémáját tünteti fel az í. ábra, kitérve a végeselem-módszer alkalmazására és 
az optimálás hatására.

Alaktervezésnél a feladathoz háromféle modellt szokás felépíteni: a geo
metriai modell, a CAD rendszer globálisan leírja a test geometriáját. A terve
zési modell kijelöli azon tartományokat, görbéket, amelyek az optimálás 
során megváltoznak. Az analízis modellje a végeselemes számításhoz adja 
meg a szükséges elemkiosztást. A megváltoztatni szükséges peremeket általá
ban B-spline görbékkel szokás leírni. Tervezési paraméternek adott irányú 
egyenesen történő érintők metszésponti koordinátáját szerepeltetik.

Az informatikával foglalkozóknak (a programrendszer készítőinek) nem 
kis feladatot jelent az egyes részfeladatokhoz rendelt adatok áramoltatása, 
elraktározása, a rendszer kényelmes kezelőfelületen keresztül történő mű
ködtetése. A 2. ábra ezt a kihívást próbálja érzékeltetni. Optimálással jelentő
ségének megfelelően számos konferencia, tudóstársaság foglakozik. Külön 
beszélnek topológiai, alak- és anyagoptimálásról.

6. Dinamikai feladatok

A mérnöki szerkezetek számos esetben, időben változó terhelésnek vannak 
kitéve. A végeselemes modellt választva nagyon nagy ismeretlenszám mellett 
kell elvégezni a számításokat. Harmonikus gerjesztés esetén lényegében a 
dinamikai merevségi mátrix előállítása után statikai feladatot kell megoldani.
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í. ábra. Modern tervezőrendszereket kiszolgáló végeselemes analízisre 
és optimálásra alkalmas programok főbb feladatai
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Időben tetszőlegesen változó gerjesztéskor két út kínálkozik. Az egyik eset
ben a terhelést sajátrezgések szerint sorba fejtik, és egy redukált méretű -  
bizonyos feltételek esetén széteső egyszabadságfokú rezgőrendszereket 
kell analizálni. Nemlineáris esetben (a geometria változik, az anyagi viselke
dés nemlineáris) a mozgásegyenlet-rendszer közvetlen időintegrálására kerül 
sor. Nagyon elterjedt a Newmark-féle módszer és ennek különféle módoza
tai [5]. A dinamikai hatások számbavétele nagyon fontos, mert a kialakuló 
elmozdulások, alakváltozások, feszültségek lényegesen meghaladják a statikai 
terhelésnél kiszámoltakat. A zajvédelem kérdései is csak dinamikai vizsgála
tokkal dönthetők el.

A 3. ábrán a Szerszámgépipari Művek karcagi részlege által tervezett és a 
tanszékünk által modellezett kivágógép FEM3D-n elvégzett dinamikai analí
zisének néhány eredménye látható. Ütésszerű terhelésnél a 3. és a 10. időlé-

3. ábra. Ütésszerű terhelés hatása kivágógép 
elmozdulására
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4. ábra. Présgép sajátrezgése: a második 
és a harmadik sajátrezgéskép

pésben kialakuló elmozdu
lást tartalmazzák az ábrák. 
A koncentrált erő okozta 
terhelés időbeli lefutása 
lineárisan növekvő, majd 
lineárisan csökkenő függ
vénnyel jellemzett.

Nagyméretű feladatok
nál külön gond a sajátrezgé
sek meghatározása. Nagyon 
effektiv módszernek mutat
kozik a Ritz-féle bázisvekto
rokat felhasználó, ún. 
WYD-féle módszer [11], A 
MONTAVTD-del közösen 
kifejlesztett FEM3D prog
ramrendszerünkbe beépí
tett eljárással elvégzett dip
lomatervező számításait 
mutatja [12] a 4. ábra. A 
tizenegy alszerkezetre fel
bontott térbeli lemezeit 
présállvány ~  5200 ismeret
lennel került leírásra. Az 
ábrák a második és harma
dik sajátfrekvenciához tarto
zó rezgésképet jelenítik 
meg. A sajátrezgések isme
retében el lehet dönteni, 
hogy szükséges-e a tömeg, 
merevség módosítása a 
rezonancia elkerülésére, 
avagy nem.

A megoldható feladatok 
nagyságára jellemző, hogy 
pl. Oldenburg, M.-Nilson,
L. Int. J. for Numerical 
Methods in Engineering, Vol. 
37, No. 3. (1994), pp.
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359-386 alatti publikációjukban egy merev fal és egy U tartó 12 ms alatt 
lejátszódó ütközési feladatát, CRAY-1 (2MFlops Linpack) számítógépen 
~  29 000 időlépésben kb. 1 óra alatt oldották meg. Számos munka látott 
napvilágot gépkocsik ütközésének szimulálására is több tízezres szabadság- 
fokkal és 20-30 órás számítógépi idővel. Ezekben a feladatokban az anyagi 
nemlinearitás mellett a geometriai is erősen nemlineáris, a nagymértékű 
elmozdulások, alakváltozások és változó kontakt peremfeltételek miatt.

7. Nemlineáris feladatok

Az analízis számítógépesítésének előnyei különösen a nemlineáris feladatok
nál jelentkeznek. Ismeretes, hogy anyagi és geometriai nemlinearitásokat 
szokás megkülönböztetni [13]. Az anyagi nemlinearitást kis elmozdulás 
avagy nagy elmozdulás, illetve alakváltozás kísérheti. Geometriai nem- 
linearitásról akkor beszélünk, ha az elmozdulások nagyok, illetve a peremfel
tételek változása nemlineárisán befolyásolja a szerkezet viselkedését. Az 
elmozdulások kicsiny vagy nagymértékű alakváltozásokkal párosulhatnak. Az 
anyag oldaláról szemlélve a modelleket, a mérnöki gyakorlat jelentős területe 
rugalmas anyagmodellel írható le, geometriailag lineárisan (szerszámgépek, 
szállítóberendezések, munkagépek, járművek, hő- és áramlástani gépek, 
különféle gépalkatrészek, tartószerkezetek, a törésmechanika egyes kérdései 
stb.), illetve geometriailag nemlineáris feladatok jelentkeznek hajlékony ele
mek, gumikompozitok, lemezek, héjak, érintkezési problémák, stabilitási 
kérdések stb. tárgyalásánál.

A nemlineáris feladatok egy része a vékony szelvényű rudaknál, lemezeit, 
ill. héj típusú szerkezeteknél jelenik meg, míg másik részük a képlékeny ala
kítás különféle technológiáival van kapcsolatban.

Az elsőnél a kritikus terhelés meghatározása, a határállapot utáni viselke
dés nyomon követése jelent komoly problémát.

Rugalmas-képlékeny test modellt használunk teherbírás-számításánál 
[14]. Utóbbi időben egyre szélesebben geometriailag nemlineáris leírással 
gépgyártás-, alakítástechnológiai kérdések, pl. forgácsolás, képlékeny alakítás 
(hengerlés, hegesztés, folyatás, kovácsolás, mélyhúzás, zömítés), törések 
elemzése végezhető el [15-17].

A képlékeny alakításnál az anyagi nemlinearitás mellett a nagy elmozdulá
sok és az érintkezési viszonyok miatti geometriai nemlinearitás is megjele
nik, amely módfelett bonyolítja a megoldás felépítését. Ugyanakkor az érint
kező felületek érdességének, képlékeny összenyomódásának, különféle súr

11
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lódási törvényeknek a figyelembevételére, hőátadási problémák elemzésére is 
mód kínálkozik [18-21].

A nemlineáris feladatok egy másik osztályánál nagy fontossággal bír a 
különféle szálakkal erősített gumiipari termékek, gumiköpenyek, kompenzá
torok, csövek stb. vizsgálata, a gumi összenyomhatatlanságának figyelembe
vétele, a gumiköpeny és a talaj közötti érintkezési viszonyok tisztázása [22]. 
A gumiköpenyben elhelyezkedő erősítő betétek száma, a szálak irányszöge 
bonyolult anizotrópiát jelent. A kidolgozott számítógépi programmal a szer
kezet viselkedésének nagy pontosságú szimulálására kínálkozik lehetőség. 
A szimulálás jóval olcsóbb, mint a prototípus legyártása, annak „vallatása” s 
kedvezőtlen tulajdonságok esetén a szerkezet megváltoztatása, majd újabb 
kísérletekkel történő pontosítása. A szimulálás azzal jár, hogy a szerkezet szi
lárdsági, dinamikai viselkedését megfelelő mechanikai modellel, annak szá
mítógépen történő megoldásával követhetjük nyomon, mellőzve a konkrét 
„próba-prototípus” legyártását. A paraméterek megváltoztatásával, újbóli szá
mításokkal tisztázhatóvá válnak azok hatásai. Jóval gyorsabb és olcsóbb a szi
mulálás, mint a prototípus legyártása és annak vizsgálata. Nyilvánvaló, a 
megbízható szimuláláshoz adekvát mechanikai modellek szükségesek. Ezek 
felépítése természetesen nem nélkülözheti a korábbi kísérleti és üzemeltetési 
tapasztalatokat.

Az 5. ábra egy deformált abroncs alakját mutatja be [22], Az abroncs 
merev talajjal érintkezik. A 28 ezer szabadságfokú feladatot HP 715 számító

gépen ~  24 óra alatt sikerült 
megoldani.

Nemlineáris feladatok vizsgá
latakor a nagymértékű elmozdu
lások és alakváltozások miatt meg 
kell különböztetni a kezdeti és a 
terhelés hatására bekövetkező 
pillanatnyi konfigurációt. A je
lenségek leírására Lagrange- vagy 
Euler-féle leírásmódot szokás 
használni. Szilárd testek esetén a 
Lagrange-féle leírásmódban nagy 
jelentőséggel bírnak a különféle 
alakváltozási tenzorok, feszültsé- 
gi tenzorok [13].

A nemlineáris feladatokat a 
virtuális teljesítmény/munka elv
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segítségével oldjuk meg. A pillanatnyi konfigurációhoz tartozóan felírt 
egyenlet

J8 D . .T d V  = J5 v . ( ä - p«)í/K —Jö v. t0dS=5W  , (7.1)
V V s,

ahol T  a Cauchy-féle feszültségi tenzormező, D  az alakváltozási sebesség 
tenzormező, v a sebességmező, b a térfogaton megoszló terhelés, p a sűrű
ség, a a gyorsulás, t0 az St felületen ható terhelés. A (7.1)-et át lehet írni a 
kezdeti konfigurációra [13]

J ^ £ ° ) . .T ° d V ° = 5 W ° .  (7.2)
F°

A virtuálistelj esítmény-elvből időintegrálás után a virtuális munka elvét 
kapjuk meg. A feladat megoldása folyamán a terhelést lépcsőzetesen visszük 
fel a vizsgált objektumra. Feltételezzük, hogy az n-dik állapot ismert, keressük 
az n+ í-d ik  terhelési szinthez tartozó megoldást. Egydimenziós esetet szem
léltet a 6. ábra, aho l/a  terhelés, u az elmozdulás. Az n-dik állapothoz tartozó 
Ko pontból az n+ í-d ik  terhelési szinthez tartozó pontba kell elérnünk New- 
ton-Raphson-féle iterációval a Kb K2 közbülső pontokbeli állapotok meghatá
rozásán keresztül. A közbülső iterációt i iterációnak nevezzük, az n+ í-d ik  
elmozdulás i-dik iterációs értéke .

Többváltozós esetben az iteráció során az u értéket határozzuk meg. 
A virtuális munka elvét a fentiekhez igazodóan átírjuk, azaz a második Piola- 
Kirchhoff-féle feszültséget

t t O  V T ’ OO') _  7 ^ 0 ( M )
1  ^  1  n + \  ~  1  #1+1 + AT° (7.3)

a Lagrange-féle alakváltozási tenzort

e :x  = e z '>+ a e ‘l)+ a e 1 (7.4)

részekre bontjuk fel, ahol Tn+1‘ , ismert, az njj, elmozdulásnál
. (>■) -(0

meghatározott érték, míg A T 0, A E l , A E nl a növekmények, ahol L a 
lineáris, NL a nemlineáris részre utal. Itt

. (0 .  (0 ( - (0 _ (0 > (0
A E l = A E  l , A E NL — A E  NL u

K 7
(7.5)
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A feszültségi növekményt -  linearizálás után -

A T ° = C * X). . A E l (7.6)

alakban közelítjük, ahol C (j l} a rugalmas-képlékeny anyagállandók negyed
rendű tenzora. A tentiek (7.2)-be történő behelyettesítésével, a harmadren
dűén kicsiny mennyiségek elhanyagolásával az alábbi alakhoz jutunk:

J a
K° L í

= S » C ,-J8

(0N . (0 í  - (i) 'j
ÍL • 1) . A £ t +8 A E NL

y
'  . (/) j

l  7

í 5
r 0(M) //iz°

K° v J

r  o(i-i)ii+i dV°
(7.7)
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Az u elmozdulásmezőt a végeselemmódszer szabályai szerint közelítve

- (O - (0 . «)
u =>u =Nq , (7.8)

„(O
ahol N  az approximációs mátrix, q  az ismeretlen paraméterek vektora. Az 
alakváltozási vektorok képzésével, behelyettesítések után formálisan

K (í-i)
T

.(0
q - f  _ r  (>-l)- 1 n+l *o —1 (7.9)

algebrai egyenletrendszerhez jutunk. Itt f „+1 a külső terheléshez tartozó 
redukált terhelési vektor, f£' ]) a (7.7) jobb oldalán álló integrálból származó 
ún. belső feszültségekből származó redukált vektor, a kiegyensúlyozat
lanság vektora. Az iterációt az

I r(M) I = j r (i)T r(,) < Tol || f„+1 || (7.10)

egyenlőtlenség teljesülésekor fejezzük be. Itt Tol = 0,01 előre megadott 
érték.

A C ‘'’ jjtenzorból a diszkretizálásnál 3D-s esetben (6*6)-os mátrixot kell 
előállítani. A rugalmas-képlékeny állapot feltételeit végeselemenként a 
Gauss-féle integrálási pontokban ellenőrizzük le. A keményedés miatti 
folyásifelület-megváltozást, a folyási felület megfelelő pontjának megkeresé
sét ún. radiális visszatérő algoritmussal elégítjük ki. Az algoritmus egyéb 
részleteit az OTKA kutatási zárójelentésünk tartalmazza [23],

A 7. ábra egy hasáb végeselemes felosztását, xz síkban fekvő, a rúd végén 
ható terhelés következtében beálló teljes elmozdulását, illetve a visszarugózás 
hatását (a tehermentesített állapotban beálló maradó alakot) mutatja. Az 
alkalmazott végeselemek 4 csomópontú kvázilineáris elmozdulásmezővel 
dolgoznak.

p-verziójú végeselemet forgásszimmetrikus testek esetén nagyméretű 
elmozdulásra és alakváltozásra elsőként az OTKA-kutatásaink során használ
tunk [23], Az eredmények biztatók. Mivel a módszer nagyon érzékeny a 
szingularitásokra, az alakváltozás nyomon követésénél gyakrabban kell az 
eredményeket átszámolni az új hálófelvétel miatt, mint általában alacsony 
fokszámú elemeket használó, h verziójú számításoknál. Ez a végeselem spe
ciális ismeretlenjei (csomópontbeli, oldalhoz kötött és belső tartományhoz 
rendelt paraméterek) miatt különleges megfontolásokat igényel.

*
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7. ábra Hasáb rugalmas-képlékeny alakváltozása,
a) a hasáb végeselemes felosztása, b) deformált alak

A nemlineáris feladatok közül számomra különösen érdekes az érintkezé
si feladatok tanulmányozása. A témával még leningrádi aspirantúrám alatt 
ismerkedtem meg (1966-1969), és az óta is számos munkámban fordítottam 
figyelmet erre a témakörre. Az akadémiai doktori értekezésem is ezzel fogla
kozott. Emiatt, úgy gondolom, nem lesz érdektelen, ha most is egy kissé 
részletesebben kitérek a problémára, annak megoldási lehetőségeire és az 
újabb eredményekre.
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✓
8. Érintkezési feladatok

8  A . Bevezetés

Az érintkezési problémák két nagy osztálya figyelhető meg. Egyikük a testek 
közötti súrlódást elhanyagolja, a másik nem. A gépészeti gyakorlatban szá
mos gépalkatrész közötti kapcsolat az egyoldalú érintkezések körébe sorol
ható. A testek kialakításánál arra kell törekedni, hogy a terhelésátadás megfe
lelő szintű legyen, lehetőleg kerüljük el a kifáradást, tönkremenetelt erő
teljesen befolyásoló feszültségi szingularitásokat, a kopást tartsuk alacsony 
szinten stb.

A végeselemes diszkretizálási technikát választva jóval pontosabb megol
dásokat kapunk, ha a p-verziójú végeselemes approximációt választjuk [9]. 
A magas fokú approximációnál kevesebb ismeretlennel is gyorsabb konver- 
genciájú megoldás kapható, másrészt a görbült perem jól leírható, leképez
hető. Vizsgálatainkat a lineáris rugalmasságtan keretei között végezzük el.

8.2. A z  érin tkezési fe la d a t megfogalmazása

Az általánosság megszorítása nélkül vizsgáljunk két rugalmas testből álló 
rendszert (e = 1,2). A test felülete három részre bontható. Az S ‘ első részen 
adott az u0 elmozdulásmező, az S ' második részen a t0 felületi terhelés, míg 
a harmadik S ' részen a testek érintkezhetnek egymással. A testre térfogaton 
megoszló b terhelés is hat. Feladat az u elmozdulásmező, az A  alakváltozási 
tenzormező és a T  feszültségi tenzormező meghatározása. A térfogaton 
érvényben van az egyensúlyi egyenlet, a geometriai egyenlet, a Hooke-féle 
anyagegyenlet, továbbá felírhatok a jól ismert peremfeltételek.

Az érintkezés-elválás feltételeinek ellenőrzésénél az elmozdulásokat a 
szerkezet működéséből következő nc normális irányába szokás vetíteni.

Az nc irányába vetített elmozdulást jelölje u f , u f , ( uN ~ u ‘ • tic, £ = 1,2), 
míg a kezdeti állapotban lévő hézagot jelölje h, a normál feszültség 
a'N - n '  T e n',n' az e-dik test külső felületi normálisa.

Az alakváltozás után kialakuló hézagot az alábbi összefüggéssel tudjuk 
kiszámolni:

d = d(u) = u 2N - u ]N +h  (g

Az érintkezési nyomás

p  =  - n l r 1 nc = n 2 T 2 n c =  • J 1 • « '  = - n 2 T 2. n 2. (8.2)
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8. ábra. Kontakt feltételekhez szükséges mechanikai mennyiségek értelmezése

A ténylegesen kialakuló érintkezési tartományt jelölje C, míg a rést R. 
(Sc=CUR)

Érvényben vannak az alábbiak
rf = 0, p > 0 r e C ,
d> 0 , p = 0 r e R ,
pd =0 r e S c. (8.3 a-c)

Súrlódásmentesség esetén

xe = e'x T e ne =0 , r e S ' c , (8.4)

ahol e \  az érintősíkba eső érintő egységvektor, míg száraz súrlódáskor az 
érintkezési feszültség

A  = T x ■ n' + pnc = - T 2 ■ n 2 + pnc = T 2 ■ nc + pnc , (8.5)

a testek közötti relatív csúszási sebesség

üx = ü 2x - ü \ .  (8.6)

Képlékenységtani analógia figyelembevételével a sebesség két részre bont
ható fel. Egyik az adhézióval, míg a másik a csúszással van kapcsolatban:

Itt
úx = h'u) + «'í) . (8.7)

ú(f ] = p j c z , ü^ ) = ^ y ~
d  p x

<P = \\p t\ \ - p p < o ,  ( 8 -8 a ' c )
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ahol ct a tangenciális irányú merevsége a felületnek (egyben büntető paramé
ter). Adhéziós altartományban 0< 0, £= 0 , azaz ||/>T|| < pp, iix = 0 , csúszási

altartományban 0 =0 <^>0 azaz /> = fip-r-h;- A teljes érintkezési tartó
ik 1

mányban <(>£, = 0. Az érintőirányú feszültség

Pr =
é d 0 (8.9)

amelyet időintegrálás után, terhelési lépcsőként az ún. radiális visszatérő 
algoritmussal elégítünk ki.

Ha az első test merevtestszerű elmozdulással is rendelkezik, az alábbi 
epvensúlvi epvenleteknek is fenn kell állniuk:

F = F0 + J(/»r — Pnc )dS=0, M = M0 + J r x (pr - n c p )dS - 0 , (8.10a,b)

ahol F0, M0 a koordináta-rendszer kezdőpontjába számolt terhelés redukált 
vektorkettőse, „x” a vektoriális szorzás jele.

8.3. G yenge megoldás megfogalmazása súrlódás n é lkü li esetben

8.3.1. A teljes potenciális energia m inim um elvre alapozott elvek
Súrlódás nélküli érintkezési feladat megoldására a teljes potenciális energia 
minimumelvet fogjuk használni az elmozdulásmezőre kirótt alábbi feltételek 
mellett u -  u0 r e S u és d>0 r e Sc. Formálisan

min-^I(«)|« = u0 r e  S u, d > 0  r e  Sc\  (8.11)

amelyet iterációval oldunk meg, betartva a 811 > 0 variációs egyenlőtlenséget. 
Itt n(w) a potenciális energia. A variációs probléma részletes matematikai 
elemzése megtalálható Haslinger [24] és Kikuchi [25] könyvében és Telega 
[26] cikkében, míg mérnöki szempontok szerinti tárgyalása [23, 27]-ben.

Gyakorlatban a (8.11) probléma helyett más módszerek is használhatók. 
Az érintkezési mellékfeltételeket Lagrange-féle multiplikátortechnikával 
vesszük figyelembe, vagy büntető paraméteres technikát használunk, illetve 
ezek kombinációját. A Lagrange-féle multiplikátoros technikához rendelt 
funkcionál az alábbi:

Lu  = Lu  («, p)  = n(if) -  J p d ( u ) d S , ( 8 -12 )
sc
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amelyet u = u() r e S u és d > 0 r e Sc mellékfeltételek mellett kell minima
lizálunk, vagyis a variációs egyenlet-egyenlőtlenségi rendszer az alábbi:

8 uLla = 0, - 5 pLu  > 0 .  (8.13)

A büntető paraméteres technikánál használatos funkcionál

Lpe = Lpe («) = TI(h) + - J cN (d~ ( « ) t dS,  (8-14)
2 5c

ahol cN » 0 a büntető paraméter, d~ jelöli a d <0 negatív értékét. A 
8UL PE =0 variációs egyenlőségből az alábbi összefüggést kapjuk az érintke
zési nyomásra:

P = - c Nd~ (u ). (8.15)

Amint cN —> °o, úgy d -» 0, azaz a d > 0 feltétel csak közelítően van kielé
gítve. A helyes büntető paraméter megválasztása egyik kulcskérdése a mód
szernek. Ugyanis növelésével az együtthatómátrix kondicionáltsága romlik, 
p-verziójú elemeket felhasználva cN =100E  =1000£ jó  értéknek bizonyul 
[28], E  a Young-féle modulus. A Lagrange-féle módszert és a büntető para
méteres technikát kombinálva, egy ún. kombinált (the augmented Lagran- 
gian functional) Lagrange-féle funkcionálhoz jutunk:

LAU = l au (<u)^ Y [ { u ) - \p d { u )d S  + - \ c N{d(u)JdS.  (8 -16)

A 8UL AU =0 variációs egyenletből az érintkezési normál feszültségre 
kapunk összefüggést: ö'N = 0 2n = - ( p  -  cNd(uf), amit az iterációs folyamat
ban újra kell számolni a következő képlet alapján: p (l) = ^p(t 11 -  cNd(M(t))j. 
Itt < > zárójelek a (p) = (p + |p|) /  2 műveletet jelölik ki. A (fe + l)-dik iterá
ciós lépésben a p((;) nyomás mint külső terhelés működik az érintkezési felü
leten, és a variációs egyenletből az elmozdulásmező (k + 1)-dik közelítését 
határozzuk meg:

8 uLau («<*+l) )= 8 n («(*+l)) -  J 8 d(u)(pw - c Nd(u«+l)))dS = 0. (8.17)
c

8.3.2. Kiegészítő energiára alapozott variációs elv
Definiálva a Green-féle hatásfüggvényeket He(%, %j, az ismert terhelésből szár
mazó normálirányú elmozdulásokat ueN urh, a merevtestszerű elmozdulásból 
származó érintkezési tartomány nc normálisának irányába számított elmozdulást

u R(x) = [ \ F + X MXr(x)]-nc(x), (8.18)
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ahol k F = [ k F}, k F2, k F3 ], k M = [k MVk  M2, k  M2 ] a merevtestszerű el
mozdulások vektorai, aminek tagjai a koordináta-rendszer tengelyeinek irá
nyába történő merevtestszerű eltolódások (kF) és a tengelyek körüli szögel
fordulások (kF), a minimalizálandó funkcionál

Lc = Lc(p,kF,kM) = - j j p ( x ) ( p \ x , x ' )  + H 2(x,x'))p(x')dS'dS (8.19)
2 scs'c

J P N ,lerh  ~  U N ,terh  ^ k)dS ~ kp- ■ F  ~ k M • M.

A variációs egyenlet-egyenlőtlenség 8 x x Lc =0 (az egyes test egyensúlyi 
egyenletei), továbbá 8 pL‘ <0, p>0, x e  Sc, amely a (8.3) érintkezési feltéte
leket szolgáltatja.

8.4. A  funkcionálok diszkretizálása

8.4.1. Az elm ozdulásm ező és az érintkezésinyom ás-m ezők 
közelítése

Az elmozdulásmezőt a szokásos formában közelítjük

uL =>ue(x) = Ne(x)qe, (8.20)

ahol N c(x) az alakfüggvény, amely csomóponthoz, oldalhoz és belső módu- 
sokhoz tartozik, továbbá qe az elmozdulási paraméterek vektora [26]. Ezzel a 
p-verziójú végeselemes közelítéssel nagyfokú pontosság érhető el. Az alak- 
változási vektor, feszültségi vektor a szokásos úton közelíthető. A potenciális 
energia diszkretizált alakja

r r ( íA )= > r r (q e) = ^ q fr( K V  - 2 P ) ,  (8-2i)

ahol K c a merevségi mátrix, f e, a redukált terhelési vektor, T  a transzponálás 
jele.

A C1 osztályú folytonossági feltételeket is biztosító közelítése a kontakt 
nyomásnak a következő összefüggéssel jellemezhető:

p = p(x) = P r (x)p = [P1 P2...]p x e  Sc, (8.22)

ahol p  a kontakt nyomásokat tartalmazó vektor, P‘ az alakfüggvény. Az alak- 
változás után kialakuló hézag az alábbi vetítéssel számolható:

d = u2N -  uN + h = - L 1 q 1 + L 2 q 2 + h = L q  + h ( q 1 = [q u q 2T] )  . (8.23)
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Nem részletezve az egyes integrálokat, formálisan írható, hogy az 
L M funkcionál utolsó integrálja j" p d dS = p r d , ahol d = -G q  + h , és a

sc
(8.16)-ban szereplő büntető paraméteres tag diszkretizált alakja

1 1
-  (d(u))~ dS —> - q  7 Cq 4- q ' h  + const,

ahol C az ún. érintkezési merevségi mátrix.
A (8.16) integrálból az érintkezési nyomással kapcsolatos f j  vektor

jd (u )p d S  —> q 71
- L
L2T

1T

pdS  = q 7
f '

= q %

A (8.22)-nek (8.10)-be helyettesítésével előálló egyensúlyi egyenlet 

f R -  G = 0, ahol a külső ismert terhelésből származó vektor és

•Sc
az ún. geometriai mátrix.

8.4.2. A  diszkretizált funkcionálok

Végezetül az íA4 és LAU funkcionálok diszkretizált alakja:

Lla =L i"(q ,p> 0) = ^ | i q erK fq ä - q erf ?|  + p r (G q -h ) , (8.24) 

Lau = Lau (q) = £  U q erK' q e -  q eTf s ]  + i qrCq + q r (fh -  i p). (8.25)

-  #*c(x)/í ( * ) -  
•••[/-(x ) x « c( x ) ]^ .( a: ) -

A (8.10) alattiak (8.19)-be helyettesítése a módosított kiegészítő energia 
diszkretizált alalgához vezet:

ü  = Lc (p > 0A) = \  P rHp -  p rl -  \ T (G Äp -  f s ) ,  (8-26)

ahol H =  J J P (x ) ( f í ' ( x , x ' )  + H 2 (x, x ,) )P T(x)dS,dS = H ' + H 2 a hatás-
s, s',

mátrix, és 1 = j"P(w^ Krh -  u2N lerh -  h)dS a külső terhelésből és a kezdeti alak-
s,

ból származó vektor.
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8.4.3. A megoldandó algebrai egyenlőtlenségi rendszerek
Az egyes függvények feltétel melletti szélső értékét keresve, (8.24), (8.26) 
esetén a Kuhn-Tucker-féle feltételeket figyelembe véve

3L“ /3. q f =0 ,  d = -dL 1* /  3p > 0, p > 0 ,  p r d =0 (8.27)

összefüggések írhatók fel, illetve

dLc /dX = 0, d = 3LC /  3p > 0, p > 0 ,  p Td = 0 .  (8.28)

Amennyiben det K c ^ 0,

3L^ / 3 q e = K eq c + G tTp -  f f (8.29)

egyenletből qc kifejezhető, annak (4.17) egyenlőtlenségbe való helyettesí
tésével

H e = G f (Kc) ' 1G eT (8.30)

hatásmátrix és

<rh = - G ' ( K £)-, f e (8.31)

elmozdulásvektor definiálásával a diszkretizált hézag

d = (H 1 + H 2 )p + ujL* + < *  + h > 0. (8.32)

Vizsgáljuk azt az esetet, amikor az első test merevtestszerű elmozdulással 
nem rendelkezik, azaz det K '=  0. A (8.27) szerint az 1-es testre felírt egyen
letet bontsuk fel oly módon, hogy a K’-ből kiválasztott K ’a alrész invertál- 
ható legyen (lásd 9. ábra). Ekkor az

X l q/ 1
+ Gf

P =V
X X . Mb. G r. S b .

első egyenletéből q„-t kifejezve, annak a másodikba történő behelyettesíté
sével

Ki i , ír r í
^  +GredV='reä (8.33)

redukált egyenlet írható fel, ahol

K ^  = [ K » - K h ( K „ ) - 'K r f ] ‘,

O 'L  = [ G j -  Kh (K „ ) - ‘G í ] ‘, f L  = [f, -
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9. ábra A z í -es test felosztása a) és b) alrészekre. 
Számításokhoz a b) verzió a javasolt

A  második test vonatkozásában érvényben vannak a (8.19)-(8.21) alattiak. 
Ezek után

d = - d L u /dp  = - G p  + h = - [ G la G \  G 2]

=  - G ^ X  +  ( H 1 +  H 2)p  +  u l h + u]erh + h >  0 ,

q 1 
q í 
q2

+ h (8.34)

ahol H ‘ = G : ( K L ) - ' G.17
U = -Gl(KL)-'f,*tcrh

A megoldandó egyenlőtlenségi rendszer (8.33), (8.34) alapján (L2̂ —>):

H 1 + H 2 - G L / p « /  +«Lrh + h d > 0
r \T

red

--------1

i - f  1
L 1 red J 0

p >  0, p ; d = 0. (8.35)

A H ‘ mátrixok előállításakor gyakorlati számításoknál a testeket a P, i=  
= l,...,KO NT  koordináta-függvényekkel terheljük [29]. Ebben az esetben az 
első testet fiktíven meg kell fogni, ami a megfogás környezetében a feszült
ségállapot torzulását okozza. Ez különösen p-verziójú véges elemeknél jelen
tős. Ezt elkerülendő, a fenti mátrixegyenlet-felbontást úgy is elvégezhetjük,
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hogy G ’ legyen zérus (lásd 7b ábra), ami az 1-es testnél H ' = 0  értékét is 
magával hozza. A q[ méretének csökkentését oly módon érhetjük el, hogy 
az 1-es testnél q [ - t  csak az érintkezési tartományon értelmezzük, amint ez 
az alszerkezet-technikánál is szokásos. Ily módon a felső testre a hatásmátri
xot nem kell kiszámolni, és =G\.

A (8.28)-ból származó egyenlőtlenségi rendszer azonos formailag a (8.35) 
alatti egyenlőtlenségi rendszerrel (Lc—>):

H + H 2 —G Ä

. -G «  0
A (8.25)-höz rendelt algebrai egyenletrendszer az alábbi (LAU—>):

r P i d > 0
[x _- f*_ 0

p > 0, p rd = 0. (8‘36)

"k 1 + c "
1----
<Nu1 V

- c 21 K 2 + C22 y . _f2 - f 2 +f ;_

(8.37)

A (8.35)-(8.37) problémák megoldása Kalker-féle iterációval [29, 30] tör
ténhet a p pozitivitásának betartása mellett. Az érintkezési-elválási feltételek 
ellenőrzését (8.37) esetében az érintkezési merevségi mátrix numerikus 
integrálásánál használatos Gauss- vagy Lobatto-féle pontokban szokás elvé
gezni. Ezekben a pontokban ismerjük a p (<f+I) kontaktnyomást, és ebből adó
dóan ki lehet számolni az f,„ f  vektorokat, a C kontakt merevségi mátrixot.

A (fe + l)-dik közelítése az elmozdulásmezőnek a (8.27)-ból kapható meg. 
Az iterációs folyamat mindaddig tart, míg az alábbi feltétel ki nem elégül:

j p (k+l)dS<  10“4
5c

Megjegyzések:
1. Mivel d(u) a lokális rendszerben nyer meghatározást, ezért azokat a 

véges elemeket, amelyek kifutnak az Sc tartományra -  LAU funkcionál hasz
nálata esetén -  át kell transzformálni a lokális koordináta-rendszerbe. A 
transzformáció a hibanégyzet minimumelve alapján történhet [28].

2. Amikor p-verziójú elemeket használunk, akkor a numerikus pontosság 
elegendő ahhoz, hogy a megoldás a szingularitásokat kimutassa, ami a 
megoldás oszcillációjához vezet. Az osszciláció csökkenthető, ha a kontakt
elemek határa a tényleges érintkezészóna határára esik. Érintkezési feladatok
nál, amennyiben az elemek határa nem elégíti ki az előbb említett feltételt, 
akkor az alakfüggvények nem képesek -  folytonosságukból adódóan -  a 
megfelelő deriváltbeli szakadást biztosítani. Pozícionálva a kontaktelem hatá
rát a C tényleges érintkezési tartomány határára, a megfelelő deriváltbeli

2 5



Páczelí Istuán

szakadás előállhat. A csomópont mozgatásának technikáját a [28] munka tar
talmazza.

8.5. Súrlódásos érin tkezési fe la d a t vizsgálata

A Coulomb-féle száraz súrlódású érintkezési feladat közelítő megoldását a 
virtuálisteljesítmény-elv alapján vizsgálhatjuk.

jS Á .. ,+A‘TdV -  Jő ü,+“. b d V - j S  ú,+* .t0.dS
v‘ (8.38)

-jsfá -  ú', )('+Ai P -  cNd('+A,u))dS -  Jő(«t2 -  ) i+4,.M 5  = 0,

itt a í+Aí felső index az időpontra utal, a kettős skaláris szorzást jelöli, a 
betű felett elhelyezkedő pont az idő szerinti deriválásra utal. Az Sc kontakt
tartomány feletti integrált két részre bontjuk fel. Egyik a normális, míg a 
másik az érintőleges iránnyal van kapcsolatban. Vezessük be a következő

f+ A /

jelölést az időintegrálási eredménnyel kapcsolatban: J X  dT = A X , ahol
t

AX az X  mező növekménye a At időintervallum alatt. A (8.38) alatti idő
integrálást elvégezve a következő variációs egyenletet kapjuk:

£  J(<5A/l)..'+a'7W-J(<5Aw). ,+A,bdV - j(ŐAu) .,+A,t0dS
e |y< V' S P J

-  J S (Au2n -  AidN )( '+A,p  - cNdC+&,u))dS -  j ő  (a « t2 -  Au'x) . ‘+*ptdS = 0 .

(8.39)

A variálást elvégezve, nyerjük, hogy a normális és a tangenciális kontaktfe
szültségek

t+M ,,t _  I 7 + A í _ 2  ( í + A í  „  7 / / + A l  \ \<**=-1 p - cn “ ( «);. 

,+*pT=,+“pT eT , ,+a' p t = e f +*T-n'  = - e T-'+A' r 2 « 2.

Természetesen a (+Aípí csúsztató feszültségnek ki kell elégítenie a (8.8), 
(8.9) alatti feltételeket.

Kicsiny időlépéseket feltételezve, a mechanikai mennyiségeket felbontjuk 
a í időpontbeli ismert érték és az ismeretlen növekmény összegére:
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,+A' «='« + A«, ,+A,t  = ‘t  +  At  10 *0 ~ ̂ *0 »
(8.40)

,+i“ T = ‘T  +  A T ,  l+* b = 'b  +  A b ,

d ( '+A,u ) =  '+A> (u 2n - u lN + h ) =  (u l  - u lN + h ) +  A u 2n - A  u lN + Ah  =  ‘d  +  A d  ,

P = p  + Ap. p z =  p z + A p r .

A (8.39) alatti szummációs tagot jelölj e8G  = 8G(í+AíT, l+A'í>, 1+A,í0). Behe
lyettesítve a (8.40) alattiakat (8.39)-be, továbbá tudván azt, hogy a t időpont
beli mennyiségek teljesítették a virtuális munka elvét, a növekményekre az 
alábbi variációs egyenletet nyerjük:

Ö G (A T ,A b ,A t0) ~  j ö { A u 2N - A u '„ ) { ( '+* p - ' p ) - c NA d ) d S +  j S  {Au 2n- A u lN)c N'd d S
'tUSc “S'

-  j 8 { A u 2 - A u l ) - { ‘̂ p t - >p r ) d S = 0 .  (8.41)
•+*Se

A normális irányú nyomást a ,+A,p (t) = p (k~') - c Nd('+A' u (fc l l))̂  össze
függés jellemzi, míg a tangenciális feszültség a (8.9) Euler-féle időintegrálása 
után a következő összefüggéssel lesz számolható:

t+A/ _(*,/) _  *(*,/) _  _*(*,*)
Px ~  Px  Px  ,m 0 ,

ahol

s ?  f "  _  Pr r

> í(*./>* II ’

p ™ = \r  T.mo

o i f  0 <*■'>* =  I -  (1 ,+A,p (k) <  0 (8.42)

é OA V(*'0
0 (*•')* C? 0

^  Px
i f  >  0 .

Az adhéziós altartományban ,+Alp (k',) z=p*x{k' t), míg a csúszási altarto- 
mányban

<+A ; f t / ;  _  . .  í + A / (f t)  Px 
Px P  P

(*./)
(*,0

A feladat diszkretizálásánál az elmozdulásnövekményét approximálva, a 
részleteket mellőzve a következő algebrai egyenletrendszerhez jutunk:
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[K + C N + C t ](M AfE + q (M = Af£+ f f '' ' ” , (8.43)

ahol [K + C iV + C T](l l> a rendszer merevségi mátrixa, a normális és tan- 
genciális irányhoz tartozó kontakt merevségi mátrix, Aq<fc,,) az elmozdu
lási növekmény ismeretlen paramétereinek vektora, Af£ , f c(t’,-1)a terhelé
si növekmény vektora és a kontakt feltételek teljesítéséből nyert terhelési 
vektor.

A feladat megoldásánál minden terhelési lépcső (időlépcső) elején az 
érintkezésbe újonnan belépő altartományokon tapadást tételezünk fel. Első
ként a normál irányú érintkezési feltételek ellenőrzésére kerül sor az érintke
zési nyomás meghatározásával egyetemben, majd a (8.42) alapján a súrlódási 
feltételek ellenőrzése következik. Tapadási altartományban a C. rugóállan
dójú rugalmas közeg megmarad a testek között, a csúszási altartományban az 
1-es testre !+a' p ‘fe',) csúsztató feszültség működik, a 2-es testre ennek nega- 
tívja. k a nyomás pontosításának ciklusára, az i egy adott fc-nál a súrlódási 
feltétel kielégítésével kapcsolatos iterációra utal. Egy terhelési lépcsőn belül 
az iterációk végén k=K, i—I értéket vesz fel. így a következő í+Aí időlépcső- 
nel p ,  = p x , p=p .

A súrlódásos érintkezési feladat megoldásánál p-verziójú véges elemeket 
használva a sima megoldás elérésére, a normál kontakt feladatnál említett 
pozicionáláson kívül az adhéziós és csúszási altartományok határára kell 
elmozdítani a véges elemek határait. Ez kétváltozós feladatoknál a csomó
pontok mozgatását követeli meg. A pozicionálás végén az érintkezési tarto
mányra kifutó véges elem teljes felülete mentén érintkezik, illetve adhé- 
zió/csúszás lép fel. Ellenkező esetben az elemen belül folytonos deriváltakkal 
bíró p-ad fokú polinomokkal az érintkezési feszültség deriváltjaiban fennálló 
szakadást nem lehet biztosítani.

A fentiek alapján egy túlfedéssel illesztett hengeres testek közötti súrlódá
sos érintkezési feladatot a ÍO. ábrán feltüntetett véges elemes felosztással 
oldottuk megp=8-ad fokú polinomokat választva. Állandó túlfedést választ
va, a rövidebb henger végén igen nagy feszültségek keletkeznek. Emiatt álta
lában a henger végét lekerekítik. A következő fejezetben bemutatott érintke
zési nyomás optimálásával a nyomás lefutása előre meghatározható, amivel a 
nagymértékű feszültségek elkerülhetők [36]. A jelen esetben a külső hengert 
változó sugarúnak vesszük. Az ebből származó h túlfedést a íí .  ábra felirata 
tartalmazza. A kvázistatikus érintkezési feladat nstep—5 időlépéssel került 
megoldásra. A nyomás és a csúsztató feszültség megoszlását a 9. ábra tün
teti fel. A rRZ érintőfeszültségek diagramjában a fip határértéket is feltüntet
tük. A tapadás tartományában x^  < np, xRZ = fip, a = pp egyenlőségnél
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csúszás lép fel. A számítás jól 
mutatja, hogy a két henger a tel
jes túlfedés esetén sem érintkezik 
végig a lehetséges tartományon, 
továbbá a tényleges érintkezési 
tartomány hossza nem nő lineá
risan a lépésszám függvényében. 
Az analízissel nagy megbízható
sággal meg lehet határozni a 
hengerek közötti átvivendő 
erő/csavarónyomaték nagyságát, 
ami egy szerkezet tervezésénél, 
üzemeltetésénél nagy fontosság
gal bír.

10. ábra. Túlfedéssel illesztett hengeres testek 
véges elemes felosztása

29

11. ábra. Túlfedéssel illesztett hengeres testek között kialakuló szerelési feszültségek
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8.6 . A z  érin tkezési nyom ás optimálása

Optimalizációs feladatoknál általában tervezési paraméterekkel az anyagot, 
alakot, jellemző méreteket (falvastagság, keresztmetszet), az alátámasztást, a 
terhelést, a belső kapcsolatokat, megerősítéseket és a topológiát szokás meg
határozni [31]. Érzékenységi analízist akkor szokás készíteni, ha a célfügg
vény minimalizálásánál/maximalizálásánál a tervezési paraméterek hatását 
kívánjuk érzékelni a reájuk vonatkozó korlátok figyelembevétele mellett. 
Érintkezési optimálási feladatok érzékenységi vizsgálatával kapcsolatos gon
dolatokat találunk a [34]-ben.

Mivel a gépészmérnöki gyakorlatban legtöbb esetben két rugalmas test 
érintkezik, ezért a feszültségi szingularitások elkerülésére célszerű az érint
kezési nyomást vezérelni és ezzel annak zérus értékre való csökkentését sima 
átmenettel megoldani (gyakran a konstans nyomás ezt a feltételt nem elégíti 
ki!). A szerző [28, 29, 32, 35] alatti munkái az érintkezési nyomás vezérlésé
vel kapcsolatosak.

8.6.1. Az érintkezési nyomás vezérlése
Az optimalizációs feladatot abból a megfontolásból építjük fel, hogy a két 
test közötti Sc—Q tartomány Qc altartomány pontjaiban -  a működésből adó
dóan -  érintkezést tételezhetünk fel. A testek alakjának kialakításával el 
kívánjuk érni, hogy ezen a „kontroll-altartományon” a nyomás

p(x) = v(x)pmíX x e Q c (8.43)

függvény szerint változzék, ahol v(x) általunk választott kontrollfüggvény 
köteles kielégíteni az alábbi feltételeket: 0 < f ( x ) < l ,  és pm3X -  maxp(x), 
x — [5, í], ahol s, t felületi koordináták az fi tartományban.

Az fi n altartományon

%(x) = v(x)pmax -  p(x)>0 x e Q n (8.44)

egyenlőtlenség kielégülését követeljük meg, fi = f icU  ■
Ha az f i c altartományban

V(s) = 0, 0 < s < L „

V(s) = 3[(s- L\ ) /(L2 -  Lx ) J  -  2[(s -  Lx )/(L2 -  Lx ) J , Lx < 5  < L2, (8.45)

V(s) = 1, L2 < s < L 3,

V(s) = 1 - 3 [(s - L 3 )/(L4 - L 3)T + 2 [(5  -  L3 )/(L4 - L 3) ] , L 3 < s < L 4,
V(s) = 0, L4 < s < L
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vezérlő függvényt használjuk, akkor a vezérlő függvény C  osztályú. Ebben 
az esetben dV/ds = 0 s = L r nél és s = L4-nél. 2D esetben v(s) — V(s). 3D-s 
esetben feltételezzük, hogy a merevtestszerű elmozdulással rendelkező test 
eltolódással és szögelfordulással rendelkezik, az s koordinátavonal egyenes, 
és a szögelfordulás vektora merőleges az 5 vonalra. A vezérlő függvényt az s 
vonal mentén az alábbi alakban vesszük fel:

v(s) = KO)(l + E{s/L)n )  , (8.46)

és a t irányban V(t) = 1, vagyis

v ( * )  =  v ( j ) v ( í )  • ( 8 . 4 7 )

A B értékét az egyes testre felírt egyensúlyi egyenletekből tudjuk megha
tározni. A hatványkitevő n értéke erőteljesen befolyásolja a v(s) függvényt, 
javasolt érték n-re 10 < n < 15.

8.6.2. Optimálási feladat 
Az optimálási feladat tömören az alábbi:

mm Wax \ p > 0 , d > 0 ,  p d = 0 , x > 0  x e Q . ,  F  = 0 , M  = 0 }  (8.48)

A diszkretizálás után (alkalmazva az L( funkcionálnál elmondottakat) egy 
korlátozott báziscseréjű lineáris matematikai programozási feladathoz 
jutunk. Megoldására hatékony iterációs eljárás került kifejlesztésre. A feladat 
megoldását nehezíti, hogy a merevtestszerű mozgást végző test eltolódáson 
kívül szögelfordulással is rendelkezik. Egy hengeres görgő optimális kialakí
tásával kapcsolatos eredményt mutat be a 12. ábra. A henger rugalmas fél tér
rel érintkezik. A hengerre a bal végétől 16 mm-re hat az F=2500 kN erő. 
A hatásfüggvényt a rugalmas fél térre vonatkozó összefüggésekkel állítjuk 
elő. A henger végein a nyíró feszültségek kiküszöbölése céljából az ún. tük- 
rözési technika került alkalmazásra [32], Láthatóan az eredeti állandó sugarú 
görgő végein optimálás előtt nagy feszültségek keletkeznek, ami a megadott 
vezérlőfüggvény segítségével lecsökken.

9. Következtetések

A fenti rövid áttekintés remélhetőleg bizonyította, hogy a mechanika szerepe 
a mérnöki gyakorlatban nem csökken, hanem egyre erőteljesebben növek
szik.
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R=60,Sct=0.6,Scs=35,kt=10,ks=60 a.) L1=0, L2=4, L3=26.66, L4=32.66 mm b.)

12. ábra. Hengergörgő lekerekítésinek optimálása,
a) A  sugár változása, h) A  középső metszetben a nyomás lefutása, c) A z  optimálás 

előtti nyomás, d) A z optimált nyomás

Ezt alátámasztják:
1. Pontosított modellek építhetők fel, mert gyakorlatilag a vizsgált objek

tum alakjára nem rónak korlátokat, a megfogási, megtámasztási, anyagi visel
kedést leíró fenomenológikus egyenletek/egyenlőtlenségek meglehetősen 
bonyolultak lehetnek, a terhelés időbeli lefutására és térbeli megoszlására 
sem kell egyszerűsítéseket alkalmazni, az alakváltozás mértéke is a klasszikus 
lineáris elméletet meghaladhatja stb.

2. Összetett rendszerek (szilárd test-folyadék/gáz alkotta rendszer, piezo
elektromos elemeket tartalmazó intelligens szerkezetek) statikai, dinamikai 
vizsgálatára nyílik lehetőség.

3. Új gépek, szerkezetek tervezésénél, gépgyártás-technológiai folyamatok 
vizsgálatánál, gépek, szerkezetek üzemeltetésénél jelentkező kinematikai, 
dinamikai, szilárdságtani állapotok meghatározására, szimulálására felépített 
„mechanikai” modellek nagy szabadságfokú végeselem/peremelem-mód- 
szerre alapozott numerikus technikákkal kényelmesen kezelhetővé váltak.

3 2



fl numerikus mechanika szerepe a mérnöki gpknrlatban

4. Komplex tervezői rendszerek állnak rendelkezésre, amelyekhez 
könnyen csatlakoztathatók a mechanikai modellek analízisére alkalmas szá
mítógépi programok.

5. Új szakma jelent meg, amely a
-  mechanikai problémák analízisével, optimálásával,
-  speciális szoftverek fejlesztésével,
-  modellek identifikálásával,
-  számítógépes rendszerek betanításával, telepítésével,
-  a mechanikai numerikus módszerek fejlesztésével, tanításával foglal

kozik.
6. Új termékek és technológiák fejlesztésével kapcsolatos éles piaci ver

senyben a korszerű szilárdságtani, dinamikai, multidiszciplináris ismeretek 
stratégiai fontossággal bírnak, ami nagyban növeli az ezen ismeretekkel bíró 
mérnökök értékét.

A fentiek egyben azt is hangsúlyozzák, hogy a mechanikai kutatások volu
mene, sokoldalúsága nem csökken, hanem nő. Új variációs elvek, effektiv 
projektív módszerek alkalmazásának leszünk szemtanúi, a /np-verziójú szá
mítások széles körű elvégzésével, nagyméretű nemlinearitások biztos lekeze
lésével fogunk találkozni. Továbbra is nagy súlyt fognak fektetni a kutatók a 
nagyméretű egyenletrendszerek megoldására, a sajátérték-problémák vizsgá
latára, paralleltechnikák felhasználására. Számosán mechanikai modellezéssel 
kapcsolatos szakértői rendszerek kimunkálásában fognak részt venni. S úgy 
gondolom, mindazok, akik vállalják az alábbiakat, sikeresen fognak hozzájá
rulni a numerikus mechanika fejlődéséhez.

A  mechanika művelése, hatékony, szakszerű felhasználása a kutatótól, a mérnöktől 
annak tiszteletét, mély ismeretét követeli meg, ehhez pedig elszántság, szorgalmas, 
kitartó munka és sok-sok időráfordítás szükséges.

*

Előadásom végén meg szeretném köszönni a Mechanikai Tanszék munka
társainak a hatékony együttműködést, a kutatásokban való aktív részvételt, 
tudományos fórumokon a közös fellépést, a pályázatok teljesítésében vállalt 
erőfeszítéseket, a jó  tudományos, oktatói légkört. Egyetemünk a teremben 
jelenlévő jelenlegi és volt rektorának ismét köszönöm, hogy támogatták a 
Mechanikai Tanszék és a Gépészmérnöki Kar elképzeléseit, oktatási, kutatá
si-fejlesztési munkáinak előrevitelét. Köszönöm a tanszékvezetőknek, hogy 
dékánságom alatt támogatták, segítették munkámat, ami nélkül nem sikerül
hetett volna legyőzni a nehézségeket, a mindennap megjelenő újabb és újabb 
problémákat, megvalósítani a Kart előrevivő oktatási, kutatási infrastruktúra-
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fejlesztéseket. Megköszönöm családomnak a sok-sok bátorítást, segítségét, a
munkámhoz ideálisan biztosított feltételeket, a nyugodt hátteret. Mindenki
nek köszönöm az érdeklődést, a felém áramló kitüntetett figyelmet.
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Gyulai József
az MTA rendes tagja

Anyagtudomány és 
anyagmódosítás ionsugarakkal

Elhangzott: 1996. március 7-én

M ottó :  S z a l o n n a s ü t é s  a  T i s z a - p a r t o n  ( 1 9 6 2 )

Kucorgunk csillagok közé dugott fejjel, 
túlcsordulunk, mint a zsír, 

kitárulunk, mint a hagymahéjak.

A sercegő csendben fejünkben szikrák motoznak, 
s a fák koronáján vibrál óriás Önmagunk.

Kedves Elnök Úr! Kedves Vendégek, Hölgyeim és Uraim!

Egy lokálpatrióta bevezetéssel akarom kezdeni. Ha valaki Vásárhelyről (értsd 
itt Hódmezővásárhelyről) indul el, akkor óhatatlanul fertőzött -  Németh 
Lászlónak a vásárhelyiek által kárhoztatott szóhasználatával -  a „csomor- 
kányizmus”-sal. A „csomorkányizmus” egyfajta furcsa és kedves vidékiség. 
Olyan provincializmus, amely mindig a globalitás befogadásának az igényé
vel létezett, létezik. Úgyhogy „égy vásárhelyi embör” -  ahogy azt fiatal ko
romban gondoltam -  tán még kucorogni is csak „csillagok közé dugott fej
je l” tud. Azért „köllött” mindezt mentegetőzésképpen elmondanom, mert 
enélkül a mottóm könnyen bombasztikusán hatna. Az ember azonban olyan 
-  és ezt a vásárhelyiség tudatosítja is - , hogy önmagának is be kell bizonyíta
nia, hogy amit csinál, az valami nagyon fontos. Ha nem érzi ezt, akkor az 
egész értelmetlenné válik.
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Úgy érzem -  és így nagyon globálisan kezdem hogy az emberiség a 
Földön való túlélésének az egyetlen humánus esélye, ha mielőbb -  mond
juk, 50 éven belül -  minden termelési és fogyasztási folyamatot egymásba 
záródó ciklussá tud konvertálni. Ha ez nem sikerül elérnünk, akkor a föld
golyó hamarosan lakhatatlanná válik. Vagy, ami legalább ilyen rossz követ
kezmény: a nem humanista túlélési stratégiák jutnak szerephez. Ez a prog
ram három szakágban kulminál. Az első éppen az anyagtudomány, amely azt 
teheti lehetővé, hogy a már elért civilizációs életformát a továbbiakban is 
nagyjából fenntarthassuk. De mindezt minimális atomórámmal és minimális 
térbeli méretekben kell megvalósítani. A második az energetika, amely bizto
síthatja, hogy a Földet minimális mértékben „hőszennyezzük”, azaz csak 
minimális mértékben adjunk többlethőt a Napból érkezőhöz1. A harmadik 
olyan számítástechnika, -tudomány, amely egy ilyen komplex logisztikai feladatot 
egyáltalán kezelni és optimálni tud. Nem végeztem számításokat, de a feladat 
komplexitása valahol az időjárás kontrolljának számítástechnikai igénye körül 
lehet, amely feladat megvalósítása -  becslések szerint -  1024 bit/sec információ 
processzálását igényli. A fejlett világ megmutatta az első és második olajkrízis
nél, hogy gyorsan és flexibilisen át tud állni új technológiákra, amelyek töre
dék energiafelhasználást igényeltek. Én emiatt vagyok optimista.

Az elmondottak miatt azonban egy teljesen új ipari forradalmat várok, 
amelynél az optimálás nemcsak a minimális energia, nemcsak a minimális 
anyagfelhasználás szempontjai szerint végeztetik, mint manapság, hanem egy 
új szempont is, a reciklizálhatóság jelentkezik további célként. Tehát a teljes 
termelési-fogyasztási folyamatnak zárt ciklussá tétele. Ehhez a mai, hazánk
ban még csak döcögő környezetvédelem úgy viszonyúk, mint a valamikori 
csöves rádió a mai integrált áramkörhöz. Tehát feltétlen szükséges kezdet, de 
valahol egész máshogyan kell közelíteni.

Ezek után ha az ember azt mondja, hogy „anyagtudomány”-t művel, 
akkor meg kell mondania, hogy mit ért ezen. Lényegében azt, amit „Mate
rials Science and Engineering — MS&E” néven a Cornell Egyetem ilyen 
karán tapasztaltakból dedukáltam -  és nem a „Werkstoffwissenschaft”-ot, és 
nem is a hazánkban korábban definiált „anyagtudomány”-t.

1 A Római Klub egyik régebbi, de kvalitatíve biztosan érvényes számítása szerint a Napból a Földre 
érkező sugárzás fél ezrelékét meghaladó földi energiatermelés -  légyen az atom-, fúziós vagy 
fosszíliákból eredő energia -  már több fokkal emelné a földi átlaghőmérsékletet (a melegházi 
gázok hatása ehhez még hozzáadódik!), mert a Föld nem képes az űrbe kisugározni ezt a végül is 
hővé váló többletet. Ma a világ az érkező napenergia tízezredét szabadítja fel, zömét a fejlett 
országokban. A „real time”, azaz a ma érkező napsugárzásra alapozott energiatermelés fejlesztése 
-  egy fajlagos fogyasztáscsökkentéssel -  tehát alapvető érdek!
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Kezdjük azonban egy lépéssel hátrébb! Az alaptudományok (fizika, kémia 
stb.) jelenségorientáltan, az emberi kíváncsiság által hajtva fejlődnek. Az 
anyagtudomány az alaptudományok leíró eredményeit, úgymint a diffúzió, 
fáziskiválás stb., nem in ipso tekinti, hanem mint a mikrovilágban célszerűen 
működtethető szerszámokat. Az anyagtudós alapvetően azzal foglalkozik, 
hogy kiszámított funkciójú szerkezetet hozzon létre. A „funkció” jelenthet 
korrózióvédelmet, félvezető áramkört, gyógyszermolekulát vagy genetikai 
manipulációt. A valódi modernségét mindezeken felül az adja, ha a funkció 
első elvekre visszavezetett számításokkal előre szimulálható. Ezt a definíciót 
azért szeretem, mert ebben a „technológia” nem egyéb, mint egy „szabály- 
gyűjtemény”, amely reprodukálhatóan rögzíti ezeknek a mikroszerszámok- 
nak a működési tartományát -  hőmérsékletben, időben, nyomásban stb. 
Természetes, hogy az anyagkutatónak is vállalkoznia kell alapkutatásokra, 
mert a jelenségorientált kutatók rendkívül ritkán végzik el a munkát a gya
korlat által igényelt részletességgel. Saját gyakorlatomban pl., amikor a félve
zető áramkörökben a szilicidek kutatása indult, és szerettünk volna meta
stabil szilicideket előállítani, kiderült, hogy a fázisdiagramok nem ismerték 
ezeket a fázisokat. A megoldás az volt, hogy nekiálltunk alapkutatói metodi
kával fázisokat keresni, de már azzal a tudattal, hogy az integrált áramkörök
ben való alkalmazhatóság a cél.

Az elmúlt két évtizedben mind az alapkutatás, mind a számítástechnika 
elképzelhetetlenül nagy fellendülésének voltunk tanúi. Itt a D OD 2-re gon
dolok, amely hihetetlen mértékben hozzájárult az alkalmazható alaptudomá
nyok fejlődéséhez is. Ez a finanszírozás ugyan most lecsengőben van, de az 
eredményei ma élnek, és élvezzük azok hatásait a technikában, a műszaki 
gyártásban.

Fizikusként azonban akkor érzem magam elégedettnek a szimulációs le
írással, ha első elvekből kiindulva tudom leírni azokat a tényeket, amelyeket 
megfejtek. Tehát nemcsak -  mondjuk -  végeselem-módszerrel tudom köze
líteni, hanem pl. a diffúziót, fáziskiválást pl. termodinamikai, molekuladina
mikai számításokkal tudom alátámasztani. Az integrált áramköri technoló
giák terén eljutottunk már oda, hogy az első elveken működő techno
lógiaszimulációk is működnek, ilyen programcsomag vásárolható. Egy ilyen 
szimulációs programcsomagnál megmondom a gépnek az egyes műveleti 
lépések paramétereit (gázösszetétel, ionbesugárzás fajtája, energiája, a hő

2 DÓD: Department of Defense, az USA Védelmi Minisztériuma, a kutatások fő mecénása, a 
„csillagháború” technikai letéteményese.
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mérséklet-idő folyamatok stb.), a technológiai lépésszekvenciákat, és ezután 
a gép a 200-250 (sic!) lépést pillanatok alatt végigszámolva megmondja, mi
lyen lett az így létrejött tranzisztornak az üzemi feszültsége, sebessége stb. 
Nem kell ecsetelnem ezen eljárás anyag-, idő- és költségkímélő hatását. Az 
első ipari sikerként a Nippon Electric példáját hallottam, amikor 4 Mbit-es 
memória gyártásáról a 16 Mbit-esre akartak átállni. A hírek szerint az első 
napi termelés eladható minőségű volt.

Úgy érzem, hogy a szaksovinizmusom a gyógyszermolekulák tervezőit 
teszi e fejlettségben a második helyre.

Ennek utána megint csak a csomorkányizmusom tör elő, amely az anyag- 
tudományt szeretné megdicsőülve látni úgy, hogy ez a gondolkodásmód 
elterjed valamennyi műszaki tudományágban, éspedig minél gyorsabban és 
főképpen a nagy anyag- és energiaigényű ágazatokban, mint pl. a kohászat. 
Meg kell jegyeznem: vannak hazai eredmények is ezen a téren.

Forduljunk most a saját szakmám felé: miért érzem a mikroelektronika 
környéki anyagtudományt különösképpen izgalmasnak? A mai fejlődés fan
tasztikus követelményeket támaszt. A ma csúcsot jelentő 0,25 pm vonalszé
lesség az áramkörökön pár éven belül lecsökken 0,18 pm-re. Tudjuk, hogy a 
mai alapáramkörökben egy miniatűr kapacitás alapvető szerepet játszik. A 
kondenzátor egyik fegyverzete maga a szilíciumlemez, a másik fegyverzete 
pedig a lemez felületén kialakított vékony szilícium-oxid rétegen kialakított 
vezetőréteg. Ma ennek a szilícium-dioxid rétegnek a vastagságát így szabják 
meg: 7 nanométer, amelynek a hibája 0,2 nanométer lehet. Ez a „0,2 nm ” a 
lenyűgöző. Tudjuk ui., hogy ez a szám a szilíciumkristály rácsállandójának a 
fele. Azaz legföljebb egyatomos lépcsők lehetnek a szilícium-szilícium-di- 
oxid határfelületén. De ebből sem lehet akárhány: legfeljebb minden ezredik 
atomnál léphet föl egy-egy! Mindezt nagyiparilag és, legújabban, 30 cm át
mérőjű szilíciumon érik el, gyakorlatilag 100%-os kihozatallal. Az iparba 
bevonuló technológiákkal szemben az a követelmény, hogy megmaradjon az 
„egy szelet/perc” átbocsátóképesség -  függetlenül attól, hogy mekkora a szilí
ciumszelet átmérője. Ez elképesztő anyagtudományi-szakmai húzóerő.

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy Magyarországról szabad-e, lehet-e egy 
ilyen témakörbe egyáltalán értelmesen beleszólni. Meggyőződésem először 
is, hogy vannak kihagyhatatlan szakmai-fejlődési fokozatok, témák. Ilyen a 
mikroelektronika is.

Szeretném megmutatni, hogy a „hézagkeresés” miként működött a mi 
szakmai munkánkban. A Caltech-KFKI együttműködésben 1974—75-ben el
ért eredményünket szeretném ismertetni, amelyet a világ félvezetőipara 
mindmáig általánosan használ.
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Az ionimplantáció mindmáig az egyetlen eljárás, amellyel a tranzisztorok 
kellően sekély „p-n átmentei” elkészíthetők. Az ionimplantációt azonban az 
atomok szintjén érvényre jutó statisztikus folyamatok kétszeresen is sújtják. 
Egyrészt az ionok becsapódási helye véletlenszerű, amely a legkisebb mére
tek esetén az anyagban ún. helyi fluktuációkat eredményez, másrészt a 
becsapódó ionok energiájának felemésztődése során fellépnek a kristályt 
károsító hatások. Ez függ attól is, hogy a szilícium kristályos anyag, és az 
ionok másképpen hatolnak be, ha kristálytengelyekkel, -síkokkal párhuza
mosan érkeznek. Ez utóbbi kettős kérdéssel kapcsolatos az eredményünk. 
Észrevettük egyfelől, hogy az ionok okozta roncsolás másként gyógyítható 
hőkezeléssel, ha az alapkristályt úgy szeletelték, hogy a felszíne ún. (100) ori
entációjú [1]. Másrészt, hogy a kristálytengelyek okozta „csatornahatás” 
nehezen kvantifikálható hatása elkerülhető, ha „saját”, azaz szilíciumionok
kal „előamorfizáljuk” a szelet felszíni rétegét. Ezt az első doktorandusom, 
Csepregi László vette észre, és ez vezetett el a „preamorfizáció”, ill. a 
„double implantation” eljáráshoz. Ekkor az (100) orientációjú szelet felületét 
egy implantációs lépéssel amorfizáljuk, ebbe lőjük bele a tranzisztorhatást 
kiváltó adalékatomot (pl. bőrt, arzént). Ezzel két legyet üthetünk egy csapás
ra. Alacsony hőmérsékletű hőkezeléssel ui. a kristály atomjai visszarende
ződnek (szilárdfázisú epitaxia lép fel), és ezzel együtt az adalékatomok is 
kristályrácspontba kerülnek, ami szükséges ahhoz, hogy kifejtsék a kívánt 
elektromos hatást [2],

Az eljárás -  a méretek csökkenésével -  valamikor az évezred elején való
színűleg fölöslegessé fog válni.

A másik egy az előző eljárásnak a méretek csökkenésével szerepet kapó, 
parazitahatásának kivédésére fordított kutatás példája. Arról van szó, hogy a 
bóratomok a fenti hőkezelés során anomálisnak nevezett diffúziót szenved
nek. Ez abban mutatkozik meg, hogy a bór a hőkezelés első 10%-nyi időtar
tama alatt nagy mélységbe diffundál, ezt követően a diffúzió nagyságrende
ket lassul (fizikai oka mindennek a keletkezett rácshibák reakcióival, eltűné
sével kapcsolatos.). Amit itt hozzátettünk -  ezt már hazai tudással [3] -  az 
angolul „defect engineering”-nek (hibatervezésnek lehetne fordítani) neve
zik. Ismert egy jelenségpár, amelyet ionindukált amorfizálásnak, ill. kristá
lyosításnak neveznek: ha egy szilíciumszelet felületén amortizált) réteg van, 
és ezen ionokat lövünk keresztül, alacsony szelethőmérséklet esetén az 
amorf réteg vastagsága nő. A szeletet egy „kritikus hőmérséklet” felett tartva 
viszont ugyanezen besugárzás az amorfréteg-vastagság csökkenéséhez, azaz 
epitaxiális visszanövéshez vezet. Azt állítottuk, hogy mindez nemcsak a sze
letek felületén játszódik így, hanem a belőtt ion környezetében is. Azaz a
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1. Amotfizálás „indifferens” ionokkal (a: amorf, kr: kristályos); 2. A ktív  adalék implantálása; 3. A k ti
válás, a kristály visszaállítása hőkezelésekkel

növekvő szelethőmérséklet azzal billenti át az amorfizáló hatást kristályosító
ba, hogy magasabb hőmérsékleten csökken az anyag hővezetése (~  1/T2 sze
rint), és az atomoknak az ion okozta kaszkádszerű szétlökődésével együtt 
járó hőmérséklet-emelkedés lassabban hűl le, ezáltal a kilökött atomok na
gyobb valószínűséggel találnak vissza a „helyükre”. Modellszámításokat vé
geztünk, amelyek jó  egyezést mutattak a kísérletekkel. Sőt, egy a magas hő
mérsékleteken üzemképes eszközök alapanyagaként egyre fontosabbá váló 
SiC-ra a modell jól megjósolta az átváltás hőmérsékletét.

A másik, amit megpróbáltunk, egy orosz kutató elméletén nyugszik. 
Fotonokat lövünk az ionokkal párhuzamosan az anyag felületébe. Ez egy 
felületi elektromos teret hoz létre, amely hat a kaszkádban kavargó atomok
ra, amelyek egy része ionos állapotban van. Ez a tér egymás felé hajtja az 
elektromosan töltött rácshibákat, és segít azok megsemmisülésében, azaz 
segít az anomális diffúzió csökkentésében [4],

A következő részben ma még a jelenségkutatás körébe eső munkánkról 
számolok be. Dubnái szinkrotronok felhasználásával sugároztunk be anyago
kat (szilíciumot, csillámot, grafitot) igen nagy energiájú (több száz MeV) 
ionokkal. Az atomerő- vagy pásztázó alagútmikroszkóp a kaszkádnak azokat 
a részeit teszi láthatóvá, amelyek a felszínt elhagyják. Ezek a kitörő atomok 
okozzák a Holdéhoz hasonló kráterokat [5].

Az 2. ábra mutat egy ilyen, atomerő-mikroszkóppal (AFM) készített ké
pet, amely a szilícium felületén 209 MeV kriptonionok hatását mutatja.

Az ionbecsapódások, ha kristályos grafitba csapódnak, létrehoznak nano- 
csöveket, amelyek a szénnek a C^-hoz hasonló további módosulata (3. ábra). 
Amikor Biró László barátom rezgő csúccsal kereste ezeket a nanocsöveket,
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nm

300
200
x 100 000 nm/div 
z 2 000 nm/div

2. ábra. A  szilícium felülete közelében mozgó és abból „kitörő'” 
ionok atomerő-mikroszkópos képe. A  kaszkádot egy 209 MeV 

energiával a felületbe

kiderült, hogy a nanocső nincs „ránőve” a felületre, mert mozogni képes. 
Egy, ún. fókuszált ionnyalábos berendezéssel (Fraunhofer Intézet, Erlangen) 
sikerült el is vágnunk a nanocsöveket és láthatóvá tenni a cső tengelyében a 
lyukat [6].

3. ábra. Közel egykristályos grafitba (highly oriented pyrolithic 
graphite, HOPG) becsapódó nagy energiájú ionok kráteránál 
szén nanocső nőhet — ezzel az új előállítási eljárással a csövek 

képződése hangsebesség körüli sebességgel zajlik
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Előadásom befejező részében szeretnék néhány dolgot mondani munka
társaim eredményességéről. Három intézménynél, a BME Kísérleti Fizika 
Tanszéken, a KFKI Anyagtudományi Kutatóintézetben (ATKI) és a Bay 
Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Anyagtudományi és Technológiai 
Intézetében (BAYATI) van módom szakmailag is közreműködni. Ezekről 
szeretnék néhány szép eredményt bemutatni. A műegyetemen egy rendkívül 
egyszerű, saját tervezésű, atomi felbontásra képes pásztázó alagútmikroszkóp 
működik hallgatói laborgyakorlatként. Az ATKI-ban a napelemek számára 
új, ún. plazmaimmerziós adalékolási eljárást alkalmaztunk elsőként, valamint 
kimutattuk, hogy az ún. pórusos szilícium (néhányszor tíz nanométer oszlo
pokból álló szerkezet) rendkívül hatékony antireflexiós réteg. Ti. ebbe az 
oszloperdőszerű rétegbe belép a foton, és többé nem tud kiszabadulni. Ered
ményesek és elismertek azok a kutatásaink, amelyek optikai, ún. ellip- 
szometriás méréssel vizsgálják a különféle rétegszerkezeteket. A nálunk tra
dicionálisnak mondható ionsugaras anyagvizsgálatok segítik ezeket a kutatá
sokat.

A Bay Zoltán Intézet lézeres vágását mutatja itt ez a program. A 
BAYATI-ba átmentett metallurgiai szakértelmet sokan ismerik a jelenlévők 
közül, amely a Dunaferr-rel való együttműködésben kamatozik.

K öszönetnyilvánítás

Nagyon sokat köszönhetek a közvetlen munkatársaimnak, akik -  minden 
átszervezés stb. ellenére -  kitartottak egymás mellett és énmellettem. Büszke 
lehetek arra, hogy mintegy százhúsz külföldi kollégát, de amire főleg büszke 
vagyok, több mint száz magyar kutatót mondhatok társszerzőmnek, ill. akik 
a közösbe adott munkámat társszerzői rangúnak ítélték. Intézmények közül 
is sokat kell említenem: a Caltech és Cornell egyetemeket, a Groupe des 
Physique des Solidest, CNRS, (Párizs), az Elektronikus Eszközök Tanszéket 
az Erlangeni Egyetemen, a Fraunhofer Társaság Integrált Áramköri Intéze
tét, a Kurcsatov Intézetet és újabban a dubnai intézetet... Itthon a csoportom 
egy részének szervezeti keretet adó RMKI, a BME több tanszéke, a Semilab 
Rt. stb. volt rendszeres együttműködő.
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Mosonyi Emil
az MTA rendes tagja

A mértékadó árvíz
Elhangzott: 1999. március 18-án

M agyarország a Kárpát-medence teknőjében fekszik, így a környező 
hegyvidékekből eredő szélsőséges vízjárású folyók szeszélyének van 

kitéve, amelyek egyszer árvizet, máskor vízhiányt, aszályt okoznak.
Nyugat felől a Duna szeli át az országot, átvezetve a kb. 160 000 km2 

kiterjedésű vízgyűjtő területére hullott csapadékból származó árvizeket is. 
Széchenyi István zseniális célkitűzése nyomán Vásárhelyi Pál és munkatársai, 
majd az utódok folyószabályozással, árvízvédelmi töltésekkel és más szabá
lyozási művekkel oldották meg az ország jelentékeny területének árvíz- és 
belvízmentesítését. Ezzel -  véleményem szerint döntően -  szinte második 
honfoglalásként alapozták meg hazánk gazdasági, kulturális, szociális fejlődé
sét. Ha Vásárhelyi munkatársai és utódai nem tették volna meg azt, amit tet
tek, akkor az ország területének majdnem 1/3 része volna -  részben idősza
kosan, részben állandóan -  maláriát is terjesztő ingovány, láp vagy mocsár. 
Aki ezt az állapotot visszasírja, az gondolja meg, hogy mit vét a magyar nép 
ellen.

Az árvizek ellen meg kell védeni egyrészt az ártereket, másrészt a folyók
ban épült műveket, így a kikötőket, vízkivételi műveket, hidakat, vízlépcső
ket. A védelem persze nem lehet 100%-os, hiszen ilyen életünk egyéb terü
letén sem érhető el, de itt nagyobb engedményeket kell tennünk. Az ármen
tesítés területén nemcsak a tökéletes biztonságot megközelítő védelmet nem 
lehet elérni, hanem annál sokkal alacsonyabb rendű védelmet lehet csak 
nyújtani. Ennek elsősorban gazdasági, ill. pénzügyi oka van. A helyzet tehát 
az, hogy egy bizonyos szintig tudunk védelmet nyújtani, és azonfelül vállal
nunk kell a kockázatot. A védelem és kockázat határa a mértékadó árvíz, 
mely azt jelenti, hogy kiválasztunk egy vízállást, amely alatti vizek ellen
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védelmet nyújtunk. Vizsgálatainkat általában nem vízállásokra vonatkoztat
juk, hanem a vízhozamokra, mert egyrészt jobban tükrözik a mederváltozá
sokat, másrészt figyelembe vehető a vízállás-vízhozam közötti kapcsolat, az 
árvízi hurokgörbe hatása is.

Az árvíz elleni védekezés tágabb értelemben két részből áll: először véde
kezés a védvonalon, másodszor -  ha a mértékadó árvízszinten túlmegy az 
árvíz magassága, és gátszakadás következik be — az elöntéseket milyen 
művekkel, eszközökkel és módszerekkel tartsuk vissza, hogy ezek a károk 
minél kisebbek legyenek. A lokalizációs tervek tartalmazzák a másod- és har
madrendű védvonalakat (vasutak, közutak vagy magas területek) és a kiürí
tési terveket.

A folyók felső szakaszán megépült műveknek (völgyzáró gátaknak és víz
erőműveknek) megfelelő üzemeltetés mellett kedvező hatása van az árvédel
mi biztonságra az alatta levő folyószakaszon. A Duna viszonylatában Staro- 
solszky (1989) vizsgálatai alapján kimutatta, hogy a jeges árvizek veszélyezte
tése kisebb a Duna osztrák szakaszán épült vízerőművek hatására. Zsuffa 
(1999) számszerűen bizonyította, hogy az osztrák vízerőművek kedvező ha
tással vannak a szabadon lefolyó, tehát jégmentes árvizek alakulására is. Víz
erőmű üzemvízcsatornája, amely méretezése folytán alkalmas az árhullám 
egy részének levezetésére, lényegesen megnöveli a csatornával megkerült 
folyószakasz menti területek árvédelmi biztonságát.

A sikeres árvízvédekezés egyik fontos feladata a mértékadó árvízhozam/ 
árvízszint alapján a kiépítendő árvízvédelmi töltés megállapítása. A mérték
adó árvizet, ill. a töltésmagasságot nem lehet kiszámítani. Ez egy döntés, mint 
pl. a hídépítésben a terhelhetőség. El kell dönteni, hogy milyen terhelésre 
épüljön a híd. A szilárdságtani előírásokban a tényleges szakító-, törő-, nyí
rószilárdságokat meg lehet állapítani. Hogy mik a megengedhető feszültsé
gek, arra -  részben szubjektiven felvett -  biztonsági tényezőket kell választa
ni. Csak itt van egy különbség. A nagy raktárépületben vigyázni lehet arra, 
hogy ne hordjanak be olyan tárgyakat, amelyek sokkal súlyosabbak, mint a 
megengedettek. A hídra egy táblát lehet akasztani, vagy őrséget állítani. A 
Duna-partra hiába állítok táblát, őrt, az árhullámok lefolyását ez nem akadá
lyozza. Tehát alapvető tételünk az, hogy a mértékadó árvizet ki kell választani.

A mértékadó árvízhozam lényegében fizikai fogalom, de egyúttal közigazga
tási (politikai), technikai és jogi kritérium is. Közigazgatási szempontból azt 
jelenti, hogy a felelős politikusok milyen mértékig akarják (vagy tudják) az 
árvizektől veszélyeztetett lakosságot és azok javait megvédeni, illetve mi az a 
határ, amelyen túl a veszélyeztetett terület az árvízkároknak ki van téve. 
Műszaki vonatkozásban a védművek és védendő művek tervezői és építői
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számára utasítás a kiépítés mértéke tekintetében. Alapvető jogi korlát, mivel 
a tervező, építő és üzemeltető szakemberek csak akkor vonhatók felelősség
re, ha az árvízi károsodást a mértékadó árvízhozamnál kisebb árvíz okozza. 
Ezzel szemben, a mértékadó árvízhozamot meghaladó árhullám okozta ká
rokért nem felelnek, ezeket a jog vis maior-eseteknek tekinti.

A döntés különböző szempontok szerint történhet. Régebben szokásos 
volt, hogy közelítő képleteket adtak meg, melyeket kis vízgyűjtő területekre 
ma is alkalmazunk. Előfordult, hogy egy történelmi árvizet vagy annak egy 
bizonyos mértékkel növekedett nagyságát választják mértékadó árvíznek. Az 
USA-ból származó eljárás szerint a mértékadó árvíz lehet a fizikailag elképzel
hető maximális vízhozam (PMF = probable maximum flood). Ezt a vízgyűjtő 
területen várható legkedvezőtlenebb meteorológiai viszonyok esetén létrejö
vő csapadékból (PMP = probable maximum precipitation) lehet levezetni, 
éspedig úgy, hogy a lefolyás számára a legkedvezőbb körülményeket feltéte
lezzük (minimális beszivárgás és párolgás).

A fizikailag elképzelhető maximális vízhozamot gazdasági korlátok miatt 
sem a Dunán, sem a Tiszán sajnos lehetetlen mértékadónak tekinteni. Pénz
ügyi okokból sehol a világon nem építik ki a védvonalakat síkvidéki folyókon 
erre a szintre. Legfeljebb arról van szó, hogy hegyvidéken épült völgyzáró 
gátak árapasztói méretezésénél a PMF-et tekintik mértékadónak.

A jelenleg legelterjedtebb kiválasztási szempont: a mértékadó árvíznek valószí
nűség szerinti előfordulása. El kell dönteni, hogy milyen valószínűséggel érkező 
árvíz ellen akarjuk védeni a területet, és mi az, amin túl már nem tudunk védel
met nyújtani.

Németországban behatóan foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és irányítótevé
kenységet is kifejtettem. Javaslatomra felállítottak egy bizottságot (Ausschuss 
Bemessungshochwasser), amelynek vezetésével megbíztak. Meg kell említe
nem, hogy ebben a szövetségben (DVWK = Deutscher Verband für Wasser
bau und Kulturtechnik) nemcsak a címnek megfelelő műszaki tudományok 
egyetemi és állami intézeti képviselői, hanem az illetékes hatóságok magas 
rangú tisztviselői is közreműködtek, így a szövetség jelentékeny segítséget 
nyújt a hatósági intézkedések és döntések számára. Bizottságomban is bizto
sítva volt a vízügyi hatóságok képviselete.

Az árvíz előfordulási valószínűségének számítására még 1979-ben a Pear
son Ill-féle (P3) eloszlásfüggvényt javasoltuk (DVWK, 1979). A PMP és a 
PMF számítására pedig módszert és példát dolgoztunk ki (DVWK, 1983). 
Végül készült egy tanulmány, amit én úgy nevezek: „segítség a döntéshez”, 
mely megkönnyíti a tág határok között választható mértékadó árvízhozam 
kijelölését (DVWK, 1989).
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Németország egyesítése után elkészült az árvízi valószínűség számítására 
szóba jöhető összes eloszlásfüggvény részletes analízise (DVWK, 1998).

A két javaslat közül az 1989. évinek az volt az előnye, hogy egy tervező
vagy építőmérnök közvetlenül és gyorsan használhatta. Ezzel szemben az 
1998. évi javaslat módszerét csak egy jól képzett hidrológus tudja követni. 
Vagy a tervező kész számítógépprogramot használ (anélkül, hogy esetleg az 
eljárás minden matematikai lépését értené).

Az árvízi valószínűség-számítás matematikája

Az árvízi valószínűség-számításnál feltételezzük, hogy egy n számú évből 
álló időszakból ismerjük mérések alapján a maximális évi árvízhozamokat 
m V  mértékegységben. Ezeket a Q b Q2, ... Qn ... Q n értékeket sorba rakjuk 
balról jobbra nagyság szerint, ahol az i-edik Q, vízhozamnak ún. empirikus 
valószínűsége p, = i/n.

A vizsgálatnál nagyon fontos, hogy biztosítva legyen az adatok függet
lensége, homogenitása (egyöntetűsége), továbbá jellegzetessége, vagyis az, 
hogy jól reprezentálja azt a sztochasztikai sokaságot, amit a mért adatsor kép
visel.

Inhomogenitás akkor fordulhat elő, ha a megfigyelt időszakaszban termé
szeti változások vagy antropogén befolyások következtében az évi maximális 
árvizek eloszlásában figyelembe veendő változás áll elő. (A természeti válto
zásra példa a mederváltozás, az emberi beavatkozásra az erdőirtás, település- 
fejlődés, tározók létesítése stb.) Ha éghajlati folyamatok vagy a vízgyűjtő 
terület és a meder fizikai megváltozásai, továbbá az antropogén beavatkozá
sok egy irányba fokozódó vagy csökkenő irányt mutatnak, akkor feltétlen 
szükség van még egy trendanalízisre is.

A homogenitás vizsgálatára különös gondot kell fordítani. Több eljárás 
ismeretes, melyek közül a Kolmogorov-féle homogenitásvizsgálat terjedt el 
legjobban.

Keresnünk kell egy olyan elméleti eloszlási függvényt, amely jól idomul a 
mért adatsorhoz, tehát az empirikus eloszláshoz, hogy extrapolálni tudjunk. 
Ha integráljuk a kiválasztott eloszlási (gyakorisági) függvényt, akkor meg
kapjuk a valószínűség-függvényt, amely a végtelenben az egységet éri el. (í. 
ábra). Ezután döntenünk kell arról, hogy mi legyen a mértékadó árvíz valószí
nűsége. Például döntsünk úgy, hogy 0,01 túlhaladási valószínűséggel (p’) vál
laljuk a kockázatot. Ez más szóval azt jelenti, hogy minden olyan árvíz ellen 
tökéletes védelmet kell nyújtani, amelynek évi előfordulási valószínűsége
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0,99-nél kisebb, s a kocká
zatot vállalnunk kell min
den olyan árvízzel szem
ben, amelynek valószínű
sége 0,99 és 1,00 között 
van.

A túlhaladási valószínű
ség reciprok értéke a 
visszatérési idő: T = l/p ’.

Sajnos a visszatérési idő 
vagy visszatérési gyakoriság 
megnevezések megtévesz
tők, de használjuk, mert 
ezek honosodtak meg a 
nemzetközi szakirodalom
ban, s amellett csak körül
írással lehet szabatosan 
megfogalmazni. Tehát ha 
az előbbi 0,01, vagyis az 1% 
túlhaladási valószínűséget 
választottuk határnak, ak
kor a visszatérési gyakoriság T  —100 év, ami azt jelenti, hogy azokkal az árvizekkel 
szemben nem nyújtunk védelmet, amelyeknek előfordulása 100 évnél ritkábban várható.

Az í. ábrán bemutatok egy gyakorisági eloszlási függvényt és annak az 
integrálgörbéjét, amely az alulmaradási valószínűséget (p) adja meg az árvíz
hozam függvényében: F(Q) = j  (Q)dQ = p. Az alulról korlátos eloszlásfügg
vény (Csoma-Szigyártó, 1975j a végtelen felé tart, a kis p értéke a végtelen
ben éri el az egységet. Ha 0,01 értéket választottuk határnak (mértékadónak), 
akkor az alulmaradási valószínűség p= 0,99. A kockázat valószínűségét fejezi 
ki a p ’= l-p  = 0,01 érték, amit túlhaladási valószínűségnek nevezünk.

A túlhaladási valószínűségek igen kis értékek, ezért a p =f(Q ) függvényt 
(görbét) logaritmikus papíron ábrázoljuk, éspedig rendszerint úgy, hogy a 
függőleges tengelyen a Q, míg a vízszintes tengelyen a p ’ túlhaladási valószí
nűség vagy a visszatérési idő van feltüntetve.

A végtelenbe futó, azaz alulról korlátos eloszlási függvényekkel szemben 
egy olyan eloszlásfüggvényt javasoltam (Mosonyi-Hauck-Koberg, 1980), 
amely a végesben határolódik (1. ábra). Ez a béta eloszlási függvény, amely a 
legkisebb -  tehát a mederből kilépő -  árvíznél (w= Q q) kezdődik, és a maxi
mális fizikai lehetőségű árvíznél (v = PMF = Qmax) végződik.

u Qu v
________________________ X 5 Q

1. ábra. Függvénytípusok
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Az árvizek statisztikai analízise azt mutatta, hogy a számos területen meg
honosodott és bevált Gauss-féle kétparaméteres normál eloszlás az empirikus árvízi 
eloszlással nem egyeztethető össze, mert az árvízi gyakorisági görbék aszimmetri
át, ún. ferdeséget mutatnak.

Az eloszlásfüggvények három fő paramétere (a az alakját kifejező, c a hely
zetet kijelölő, d a mértékparaméter, amely arról gondoskodik, hogy az eloszlás- 
függvény integrálja, vagyis a p valószínűség a végtelenben az egységgel 
egyenlő legyen). E paraméterek kiszámításához meg kell határozni az ún. 
nyomatékokat, amelyek

a számtani középérték

1 =  1
a szórás

Í = 1
a ferdeség

n

c  = — i=i______
'  ( n - \ ) ( n - 2 ) s 2

A független véletlen változó jelölésére az x= Q  azonosságot kell figyelem
be venni.

A három paramétert más módon is meg lehet becsülni, éspedig az ún. 
maximális illeszkedési eljárással (maximum-likelihood-módszerrel). Ez az 
eljárás lehetővé teszi, hogy a kiválasztott eloszlási függvény optimálisan al
kalmazkodjék az adatsor empirikus eloszlásához. Az eloszlási függvény kivá
lasztása előtt végezzünk el egy illeszkedési vizsgálatot, vagyis keressük ki az 
adatsor eloszlásához legjobban idomuló függvényt!

A gyakorlatban három illeszkedési vizsgálat honosodott meg:

-  Kolmogorov-vizsgálat. Ennél az eljárásnál a p , -  F(x,) különbséget határoz
zuk meg, ahol p, = Un. Ela ez egy előre meghatározott értéknél 
nagyobb, akkor a vizsgált függvényt elvetjük.

— A Chi-próba. Ennél az ellenőrzésnél az eltérések négyzete kerül vizsgá
lat alá: [pi -F (x i)]2, ahol p, = (í-0,5)/n.

( 1)

(2)

(3)
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-  A korrelációs vizsgálat. Kiszámítjuk a korrelációs együtthatót azok között 
a mért adatok és az eloszlási függvény értékei között, amelyek egyazon 
eloszláshoz tartoznak. A korrelációs együttható nagyságától függ, hogy 
az eloszlási függvény elfogadható vagy elvetendő.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a valószínűségi analízis a következő 
lépésekből áll:

-  a mérés kis n-ekre terjedő adatsorának nagyságrendi sorrendbe való fel
sorakoztatása;

-  a függvénynek megfelelő p ; empirikus valószínűség meghatározása;
-  a legjobban illeszkedő eloszlásfüggvény f(x) kiválasztása;
-  a függvény paramétereinek kiszámítása;
-  az F(x) =1 (x)dx valószínűség-függvény meghatározása;
-  a kisp’ túlhaladási valószínűségének, illetve az l/p’ „visszatérési időnek” 

a kiválasztása (döntés) a mértékadó árvízhozamnak (QM) kijelölése cél
jából.

Az árvízi vizsgálatok leggyakoribb eloszlásfüggvényei

Az l. táblázatban a Gumbel-eloszlás (GU) és a Pearson III-eloszlás (P3) matema
tikai felépítését mutatom be (DVWK, 1998).

A Pearson III-eloszlás alkalmazásánál gamma-függvény és a szűkített 
(korlátozott) gamma-függvény meghatározására van szükség. A hidrológiá
ban a folytonos eloszlások közelítésére igen gyakran felhasználható a „kétpa- 
raméteres gamma-eloszlás”, melyet általában csak gamma-eloszlásként emle
getünk.

A matematikai könyvekben a gamma-függvényt ott vezetik be, ahol a 
faktoriálissal kapcsolatos eljárásokat tárgyalják. Ha 0-tól a végtelenig integrál
ják ezt a gamma-függvényt, akkor az a helyen egy meghatározott számérté
ket ad, tehát a T(a) nagysága az a formaparaméterének egyértelmű függ
vénye.

A könyvekben közölt táblázatok csak az 1,00 és 2,00 értékeket tartalmaz
zák, 0,01-es lépcsőzéssel. Az 1-nél kisebb és 2-nél nagyobb a paraméterhez 
tartozó számokat egyszerű képletekkel lehet kiszámítani.

A valószínűség-függvény számlálója egy szűkített gamma-függvény, 
amely a t’=(x-c)/d korlátot is tartalmazza.

Végül bemutatom az általunk (Mosonyi-Hauck-Koberg, 1980) javasolt 
béta-eloszlás alkalmazásának matematikai lépéseit (2. táblázat).
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00 1. táblázat. A  Gumbel- és Pearson III-eloszlásfüggvéiiyek meghatározása

Lépések Gumbel a~l Pearson III

Eloszlásfüggvény

/w = exp x-C  |__2.

J[x) = -  expr  x - c ^exp -  exp G -  c^
d  M r  (a)

gamma-függvénnyel
00

T (a)  = J t ° ~  1 e ~ ‘ d t  

0

Valószínűség-függvény

alulmaradási

r< x - ca, T~

F(x)  = exp ■ exp
/  Vx - c F(x)=~^r(a) '

szűkített gamma-függvénnyel
t

T { a , t )  =  \  { ? ) “ - '  e - ‘' d t  

0

Érvényességi határok -  co <x < oo d >  0 a > 0 ,  x<c ,  ha d >0 x>c, ha t/<0

Empirikus valószínűség P , =
i -  0,44 
n +  0,12 alulmaradási P i  = f -  0,4 

n + 0,2
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A z  í. táblázat folytatása

Paraméterek becslése

Nyomatékok módszere
v/6

d  =  —  s ,  c = x -  0 , 5 1 1 2 d  n

-1

— ha Cj<0 tükrözés az F tengelyre (x—>—x)
A 3 paraméter maghatározása
— ha n<50, CpK),15

= 7 * i d = \ s C s ,  c  =  x  -  a d

ha n<50, vagy n>5Q. de Cs<0,15 iteratív módon 
az alábbi egyenletekből

=í 7 £ ’ d =i=-c ’ F {Xm'n’c’d’a) =Ú i

Legjobb illeszkedés 
(maximum-likelihood)

iteratív módon a d:  
n

í=i

c - d  In -

Z Xi-e x p
i = 1 dv y +1

Z exp
1 = 1 

n

< x j }
dv y

l
/= i

ex Xí

esetleg javítva:
, . y a r n s '

n

, 0,3698 ,
c  —c  -----------a

n
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2. táblázat. A  béta-eloszlásfüggvény meghatározása

Lépések Béta-eloszlás

Eloszlásfüggvény

Valószínűség-függvény
(alulmaradási)
F(x)  =  \ f { x ) d x

B ( x , a , b ) =  J Coz“ -  1 (1 - z ) b ~ 1 dz 
z = 0

Cp= r ( a + b )m m
Érvényességi határok

u < x < v
u — adott alsó határ (pl. a legkisebb évi árvízhozam) 
v -  adott felső határ (pl. a PMF)

Paraméterek becslése

Nyomatékok módszere x - u  . , v - ; t (x - ! / ) (v - ; t )
a -  - b  b -  -------------- -  1v -  x  v -  u s l

A béta-eloszlás lényege az, hogy a függvény nem a végtelenben, hanem 
egy véges Q = v értéknél éri el a zérust (í. ábra). Célszerű ezt PMF-nek 
venni, ami azt jelenti, hogy az eloszlás (sűrűség) integrálja, tehát a valószínű
ség-függvény a PMF-nél éri el az egységet (100%-ot). Az u alsó határérték
nek célszerű azt a legkisebb árvízhozamot választani, amely éppen kilép a 
mederből.

Az árvízi valószínűség számítása terén -  nemzetközi viszonylatban -  a már 
bemutatott eloszlásokon kívül még használják a Frechet-, a Weibull-, a három
paraméteres logaritmus normál és logaritmikus Pearson III-eloszlásokat is.

Egyesek véleménye szerint -  különösen hegyvidéki völgyzáró gátak ár
apasztóinak méretezésénél -  az 5000, sőt 10 000 éves visszatérési idejű árvíz
hozamot kell figyelembe venni. Ilyen rendkívül kicsiny túlhaladási valószí
nűségű árvizeket, de még ezeknél sokkal kisebbeket sem lehet egyértelműen 
meghatározni. Általános vélemény szerint ugyanis megbízható extrapolálás 
csak olyan visszatérési idejű árvizekre alkalmazható, amelyek legfeljebb 2- 
vagy 3-szorosát teszik a mért idősor hosszának: T  < (2/3)n.

A különböző eloszlású függvények ugyanis Q növekedésével rendkívül 
eltávolodnak egymástól, tehát egy meghatározott kicsiny p ’ túlhaladási való
színűséghez igen eltérő Q értékek tartoznak.

10



fl mértékadó áruíz

Sajnos erre a körülményre korábban nem hívták fel eléggé a figyelmet, 
pedig semmitmondók az olyan kijelentések és irodalmi közlések, amelyek 
egyszerűen csak egy túlhaladási valószínűségi számot (pj adnak meg (pl. 
Qo.oi)• Véleményem szerint ugyanis minden esetben hivatkozni kell (pl. egy 
megállapodott jellel: Q0,oi(P3)) az alkalmazott eloszlási függvényre. Még pon
tosabb a megjelölés akkor, ha hozzátesszük a választott paraméterbecslés 
jelét is: Qo,oi(P3, m l ) -  Ennek az igen fontos szempontnak hangsúlyozására mu
tatom be a 2., 3., 4., 5. ábrákat.

Példák a különböző eloszlásfüggvények alkalmazására

A különböző eloszlásfüggvények még a folyó ugyanazon szelvényére és 
ugyanazon időszakra eltérő árvízhozamokat adnak meg. A 2. ábrán a Qf(T) 
összefüggések láthatók a Felső-Rajna rheinfeldeni (Basel feletti) szelvényében, 
ahol a mérési idősor 41 év (1933-1974). Látjuk, hogy már a T=100 évhez 
tartozó vízhozamok közt 100%-nál nagyobb eltérés mutatkozik, s a nagyobb 
évszámok irányába az eltávolodás tovább fokozódik.

A 3. ábra a Rajna maxaui (Karlsruhe közelében) vízmércére vonatkoztatott 
görbéket adja meg, egy 105 éves mérési időszak alapján (1871-1976). Az ár- 
vízhozam-számításánál figyelembe vettük az 1883-as év kiugró értékű árvízét,

2. ábra. Árvízhozam a visszatérési időfüggvényében (Rheinfelden)
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4. ábra. Arvízhozam a visszatérési időfüggvényében (Wesel)
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5. ábra. Arvízhozam a visszatérési idő függvényében (Bammental)

de a számítást elvégeztük oly módon is, amelyben a kiugró értéket figyelmen 
kívül hagytuk, tehát nem létezőnek tekintettük. A görbék nem mutatnak túl
ságosan nagy eltérést, de mégis elég nagyokat ahhoz, hogy az eloszlásfügg
vény megjelölését és a kiugróan magas érték elhagyását figyelmen kívül 
hagyjuk.

A4, ábra az Alsó-Rajna weseli mércéjére (a német-holland határ közelében) 
mutatja a Q =f(T) görbéket.

Végül még egy kis vízfolyásra meghatározott összefüggéseket mutatok be 
(5. ábra). Az Elsenz folyó (a Neckar mellékvize) egyik vízmércéjére vonat
koznak a görbék. A béta-eloszlás határértékei: u = 1,6 m V 1, v = 1270 m V  
(PMF).

A tervezéssel kapcsolatos valószínűség-számítás terén a kérdés úgy is felme
rülhet, mi a valószínűsége annak, hogy egy kiválasztott túlhaladási valószínű
séggel, illetve előfordulási idővel várható árvíz egy meghatározott időszak
ban, pl. egy mű élettartama alatt, legalább egyszer bekövetkezik. Ez a valószí
nűségi érték (kockázat) a következő képlettel fejezhető ki:

i? = l -  (1 -  1/T)N, (4)

ahol N  a mű élettartama (év), T az árvíz visszatérési ideje (év).
Az R = f(T ,N ) összefüggéseket görbesereggel lehet szemléltetni (6. ábra).
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6. ábra. A  meghibásodás kockázata az árvíz visszatérési idejének 
és a mű élettartamának függvényében

Valamely mű tervezése során felmerülhet egy olyan feltétel, hogy az épí
tési idő alatt sem kívánunk nagyobb biztonságot, mint a megépült mű elő
irányzott működési ideje (élete) alatt. Legyen pl. N —100 év, és T=  200, 
akkor a (4) képlet, illetve a 6. ábra szerint annak a kockázata, hogy a 200 éves 
előfordulási idejű vagy egy annál ritkább árvíz a mű 100 éves élete alatt leg
alább egyszer előfordul 0,40, vagyis 40%. Legyen az építési idő N —4 év, akkor 
azonos 40%-os kockázatot feltételezve, az ábráról leolvasott előfordulási idő' T —10 év. 
Tehát az építkezés biztonságát szolgáló védmű (pl. körülzárás) tervezésénél 
csak a p ’= 0,1, illetve T=10 év előfordulási idejű árvizet kell számításba ven
ni.

A meghibásodások kockázata mellett még gazdaságossági vizsgálatot lehet 
és kell is elvégezni. A feladat megoldása érdekében feltételezzük, hogy a 
mértékadó árvízhozamot a mederből való kilépésétől (Q0 értéktől) kezdve 
folyamatosan változtatjuk (7. ábra). Válasszunk egy tetszőleges QM mérték
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adó vízhozamot. Akkor minden 
olyan maximális évi árvíz ellen, 
amely a QM-nél kisebb, a kör
nyezet meg van védve. A QM-hez 
tartozó alulmaradási valószínű
ség p. Minden QM-nél kisebb 
árvíz egy bizonyos mértékű 
elöntést és ehhez a káresethez 
tartozó, forintban kifejezett kárt 
okoz, ha az árvédelmi töltések 
nincsenek kiépítve. Ha most fel
tételezzük, hogy az árvédelmi 
töltéseket a Q M-nek megfelelően

0>W in •O « 
X )  > /  1 /  1

r  i
in ‘C o o D = f(p)
•o .

C311CL

Po ' olulmorodósi 
p valószínűség

o
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Qm vízhozam

7. ábra. Gazdaságossági vizsgálat

kiépítettük, akkor a védekezésnek ez a foka a kárt megelőzi, s így vele egyen
értékű haszonnak tekinthető. Tehát ha ismerjük a különböző évi maximu
mokhoz mint egyes esetekhez tartozó kárértékeket, akkor meghatározhatjuk 
a D =f(p) károsodási függvényt, amelynek integrálja a következőképpen adja 
meg a QM-ig való kiépítés évi átlagos hasznát:

B D(p)dp Q (p) O (Q) (Ft /  év), (5)

ha QM-ig van az árvédelmi mű kiépítve,
Az így meghatározott O(Q) haszonfüggvénnyel szemben fel kell állíta

nunk a
C = W(Q) (Ft/év) (6)

költségfüggvényt, amely azt az évi kiadásösszeget jelenti, amely szükséges a 
változó Q m mértékadó vízhozam ellen való védekezési kiadásokhoz (építés 
és fenntartás).

A mértékadó vízhozamnak leggazdaságosabb kiválasztási feltétele az, hogy 
az T(Q) -  O(Q) különbség, tehát az eredő (nettó) haszon maximum legyen. 
Ha viszont a károsodás mindig nagyobb, mint a haszon, amit más szempont
ból esetleg el kell tűrni, akkor a legkedvezőbb pénzügyi megoldás a 
'F(Q) -  O(Q) minimális értékénél van.

Ennek az eljárásnak szabatos ismertetése szükségessé tette a 7. ábra alapján 
adott matematikai fogalmazást. A gyakorlatban azonban természetesen más
képpen járunk el, mert a fiktív folyamatos vizsgálat helyett egy szakaszokra 
osztott eljárást kell követni. A Q0 értéktől növekedőén feltételezünk külön
böző meghatározott árvízhozamokat, amelyek AQ értékben térnek el egy
mástól:
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Q”= Q ’+AQ (7)

Megbecsüljük a Q ’-höz és Q ”-höz rendelhető károkat (D ‘ és D  “), ame
lyek az egyszeri elöntésekből származhatnak. A középérték (D’+D”)/2. A Q ’ 
és Q ” határok közé azf ( Q) —p összefüggés alapján egy Ap érték tartozik, s így 
a Q ’ és Q ” között lehetségesen előforduló árvizekből egy (D ’+D ”)A/2 sza
kasz kár várható. Ha most egy tetszőleges QM vízhozamot kiemelünk, ame
lyet mértékadó árvíznek tekintünk, akkor az egy évre eső teljes károsodás a 
szakaszkárok összege Q0-tól a választott QM-ig. A töltések kiépítése estén így 
kapjuk a QM mértékadó árvízhez tartozó teljes évi haszonértéket.

Következtetések

-  Nem elegendő a mértékadó vízhozamot egyszerűen egy túlhaladási 
valószínűségi értékkel, illetve a visszatérési idővel jellemezni, mert egy 
ilyen hiányosság súlyos félreértéshez vezethet, és kétségessé teheti a 
kapcsolatos számítás látszólagos pontosságát.

-  Lehetséges, hogy a Föld egyes részein s így a hazai vízfolyásokon is 
szélsőséges változás van folyamatban: az árvizek növekednek, és a kis 
vizek csökkennek. E jóslatom valószínűségét természetesen trendanalí
zissel szükséges ellenőrizni.

-  Óvatosan járjunk el az extrapolálás terjedelmével!
-  Gazdaságossági vizsgálatok kívánatosak, és a védelem optimális kiépíté

sét akkor is érdemes elemezni, ha szociális, ökológiai vagy egyéb okok
ból egy magasabb fokú kiépítés mellett történik a döntés. Ilyen esetben 
ugyanis szét lehet választani a költségeket, amelyeknek nagy része eset
leg megtérülhet.

-  A gyors technikai és gazdasági fejlődés miatt ajánlatos időnként (5-10 
évenként) az egész ország területén a mértékadó vízhozamokat felül
vizsgálni.

-  A mértékadó árvizek mellett foglalkozni kellene az úgynevezett töltés
terhelések vizsgálatával is.

-  A mértékadó árvizet nem számítjuk, az megfontolásokon alapuló dön
tés eredménye.

A döntéshez segítséget lehet nyújtani. A lehetőségeket a következő szem
pontok és vizsgálatok alapján lehet szűkíteni:

-  a védendő területek, az azon fekvő települések és művek védelme, 
különleges tekintettel egyes kényesebbekre (pl. atomerőművek);
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-  a veszélyeztetett területekre vonatkoztatott fejlesztési tervek;
-  a kárelhárítás, ill. katasztrófa elleni védelem fokozásának lehetőségei 

(kárelhárítási logisztikai intézkedések, védművek, előrejelzés stb.);
-  ökológiai korlátozások;
-  szociális szempontok;
-  gazdaságossági és pénzügyi korlátok, végül
-  pszichológiai szempontok.
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Roska Tamás
az MTA rendes tagja

Térben-idöben tájékozódó 
analogikai számítógépek

Elhangzott 1999. április 15-én

Azt reméljük, hogy egy olyan gyökeresen új számítógépelvnek vagyunk a 
kidolgozói, amely új irányt jelent az elektronika-számítástechnika fejlődésé
nek egy újabb szakaszában. A mai előadáson a következőkről szeretnék be
szélni. Először is szeretném motiválni, hogy mit jelent az információtechni
ka harmadik hulláma, amit a mikroérzékelők és beavatkozók forradalmának 
is tekintenek, másrészt konkrétan szeretnék öt kérdéskörrel foglalkozni: (1) 
röviden szeretném bemutatni az analogikai és celluláris számítógépeket és 
fizikai implementációjukat, (2) ezután egy új elvet ismertetek, amely a tér
időbeli plaszticitás modellje és implementációja ezen analogikai C N N  uni
verzális gépnek nevezett architektúrán, (3) majd az ezen definiált, nem 
egyensúlyi téridőbeli algoritmusokkal, (4) valamint a biológiai relevanciával 
és korlátáival foglalkozom, (5) végül az analogikai celluláris algoritmusok 
komplexitáselméletében tett első lépésekről szeretnék beszámolni (CNN: 
cellular neural/nonlinear network).

Bevezetés
Egypár hónapja olvastam azt az elemzést, amit egy kaliforniai technológia
elemző cég készített az elmúlt harminc év és a következő évtized számítás
technikai-információtechnikai fejlődéséről. Ez úgy kezdődik, hogy az 1970- 
es években létrehozták a mikroprocesszorokat, ez biztosítja az olcsó számítá
si teljesítményt, ez indikálta a nyolcvanas években a PC-ipart. A következő
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fontos mérföldkő az olcsó lézer volt, a nyolcvanas évek végén, ami megte
remtette az olcsó sávszélességet és a kommunikáción keresztül az internet
ipart. Ezek az elemzők azt írják, hogy a kilencvenes évek végén most éljük a 
mikroérzékelők forradalmát, beleértve az olcsó kamerákat, a mikroelektrome- 
chanikus rendszereket (MEMS), a halló, tapintó, szagló, elektromágneses 
érzékelőket, tehát rövidesen olyan helyzetbe kerülünk, hogy térben és idő
ben érzékelt sok ezer folytonos, analóg jel érkezik a számítástechnikai és 
kommunikációs berendezésekhez. Ez az a jelenségkör, amelyben fölmerül 
az a kérdés, hogy milyen számítógépek kellenek ehhez. Hogy ez az elemzés 
mit javasol, a végére hagynám. Mindenesetre új termékek és szolgáltatások 
vannak a látóhatáron.

Mit jelent az, hogy számítási teljesítmény? Az INTEL cég körülbelül egy 
jó  éve telepítette az első 1012 (tehát billió) művelet/másodperces szuper szá
mítógépét, amely közel tízezer, akkori Pentium mikroprocesszort tartalma
zott. Mi volt a cél? Nagy, komplex téridőbeli nemlineáris dinamikus rend
szerek hullámjelenségeinek a számítása. Nagyon érdekes, hogy annak idején 
a második világháború táján és utána szintén ezek voltak a tesztpéldák a 
nehéz számítási feladatokra. Amit szeretnék megemlíteni, az az, hogy a 
kezemben lévő analogikai vizuális mikroprocesszor-csip, ez az optikai érzé
kelőkkel ellátott 4 ezer kis processzort egy csipen tartalmazó C N N  univer
zális gép, ez körülbelül hasonló, tehát 1012 ekvivalens műveletet képes 
másodpercenként elvégezni. A mi alapműveleteink azonban mások. Az ele
mi műveletek ugyanis a digitális szuperszámítógépekben az összeadást, kivo
nást, szorzást, osztást, elemi logikát jelentik. Az analogikai egycsipes szuper
számítógépekben az elemi művelet egy nemlineáris, dinamikus hullám
egyenletnek a megoldása. Elővesszük tehát a legnehezebb problémát, és azt 
mondjuk, hogy ez lesz az elemi művelet. És ezt a fizika oldja meg. Hogyan 
lehet mindezt tárolt programmal csinálni? Ez az analogikai celluláris (CNN) 
számítógép. Ezt az elvet dolgoztam ki L. O. Chua professzorral 1992 táján. 
A legújabb csip, tehát amit pár hete fejeztek be Sevillában, 4096 processzort 
tartalmaz egy csipen. Ehhez a számítástechnikai infrastruktúrát munkatársa
immal az MTA SZTAKI-ban készítettük. Kérdés, hogy mire lehet használni 
ezt a hihetetlen számítási teljesítményt.

Analogikai celluláris számítógép
A gép magja egy C N N  (celulláris neurális/nemlineáris hálózat), amelyet 
Chua professzor egy doktorandusz munkatársával, L. Yanggal dolgozott ki 
1988-ban. Vegyünk egy két- vagy háromdimenziós rácsot, tegyünk a rács
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pontokba kis dinamikus egységeket, 
cellákat. Ezeknek bemenete, állapota és 
kimenete van, az interakció ezek között 
a cellák között főleg lokális (mint pél
dául a receptív mezők a retinában), és a 
cellák jelei folytonosak. Ez az az alap
eset, a C N N  alapstruktúra, amelyikben 
az interakcióerősség-mintázatot, amely 
a cellák állapota és bemenete vagy ki
menete között van, egy „templát”-tal, 
jellemzik. Ha megadjuk a cella lokális- 
állapot-egyenletét, akkor egy CNN-há- 
lózat tervezése lényegében ezeknek a 
templátoknak a tervezését, ezeknek a 
lokális összeköttetési mintázatoknak a tervezését jelenti.

Ez a kép egy emberi retinának a mikroszkópos képét mutatja (1. ábra). Ha 
nem is nagyon szabályos a rács, de azért látjuk, hogy ez egy kétdimenziós 
rács, és ebből van egypár réteg. Tekintsünk egy egyszerű CNN-hálózatot 
(2. ábra)\

2. ábra

Tehát itt van egy cellarácsozat, mindegyik csak egy 3x3-as környezettel 
van direkt összeköttetésben (ebből lehet egymás fölött is pár réteg). Ha tehát 
ez a struktúra és minden egyes réteg, minden egyes kis cella kap jelet a 
bemeneteire, akkor nagyon egyszerűen jutunk el egy olyan képprocesszor
hoz, ahol minden egyes képelcm (pixel) fényességével arányos jel segítségé
vel kódoljuk a bemenő képet. Itt nagyon egyszerűek ezek az elemi „cellapro
cesszorok”, elsőrendű dinamikával rendelkeznek, és az összeköttetés-mintá
zat, a „templát” ( 3 x 3  + 3 x 3  + 1 = 19 szám) adja a „program”-ot. Az y

3



Roska Tamás

Celladinamika (elsőrendű) 

dxy/dt = - axy

Yij=f(Xjj)

A templátok definiálják az interakciós mintázatot 

ia = £  A (ij,kl) ykl £  A*( yy, yu)

ki e  AA(ij)

ib = £ B (ij,k l)  ukl £ B * (u ij>ukl)

ki e  JVr(ij)

it -  ia + ib + Zjj

A CNN dinamika egyenletei

dxy/dt = - axy + it = - axy + £  A (ij,kl) yw + £  B (ij,kl) uk) + Zy

yu = f  (Xy)

3. ábra

kimenetek kódolják a kimenő képet. Az ilyen egyszerű CNN-hálózat leírása 
egy olyan csatolt differenciálegyenlet-rendszer, aminek a változószáma mond
juk, tízezer vagy egymillió (3. ábra). N r(ij) jelenti az ij cella környezetét.

A kérdés az, hogyan lehet rendet teremteni ebben a sokaságban. Egyetlen
egy példát szeretnék megmutatni azok számára, akik nincsenek olyan közel 
ehhez a területhez, hogy érzékeltessük, mivel lehet itt játszani. Ha egy kép
elem fekete, akkor értéke +1, ha fehér, akkor -1, és a szürke árnyalat közöt
tük van. Ha ráteszünk egy képet a bemenetre, és beállítjuk a kis interakciós 
mintázatokat, (a „bűvös” 19 számot), akkor a bemenő képből egy mikrosze- 
kundum alatt egy kimenő kép lesz. Ezek után jön részben a szerencse meg a 
tudomány: hogyan lehet játszani ezzel a 19 számmal, ezt a mintázatot tervez
ni úgy, hogy sok mindent tudjunk csinálni? Ez a sok minden gyakorlatilag a
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Térben-időben tájékazódó analogikai számítógépek

téridőbeli dinamika szinte teljességét lefedi.
Ha most egy véletlenszerű bemenő képet 
adunk, és ezt a bizonyos templátot a vissza
csatolási elemei {A elemei) alapján változ
tatjuk, akkor attól függően, hogy mit állí
tunk be, egzotikus mintákat kapunk. A ter
mészetben előforduló sok szép és egzotikus 
mintát ezekből elő lehet állítani. Ez például 
egy Turing-minta (4. ábra).

Sokan nem tudják, hogy Turing volt az, 
aki nemcsak a digitális számítástechnika 
alapjait vetette meg, hanem az ilyen minta 
előállítás alapjait is. A legkülönbözőbb min
tázatok előállíthatok; a csiga háza, a leopárd 
bőre stb. Ha egy kicsit bonyolultabb cellát 
veszünk, akkor kapunk egy másodrendű 
CNN-cella-egyenletet és különböző időál
landókat, és akkor ezeket tudjuk beprogramozni és így tovább. De a mintá
zatot kódolhatja néhány különböző kaotikus attraktor is. Néhány mesteri 
CNN-algoritmustervező a legkülönfélébb vizuális illúziókat is be tudja 
programozni (Zarándy Ákos). De egy komplex kémiai reakciónak az egymás 
után következő pillanatképeit is elő tudjuk állítani, mint ennek a C N N - 
dinamikának speciális eseteit vagy egy felületi hullámot (például egy nyúl- 
szív modelljének a felületi hullámait).

Ezek után következik az a kérdés, hogy a számítógéppel végzett kísérlete
ken túl hogyan lehet megmutatni, hogy itt rend van. Ez a kvalitatív elmélet, 
ahol új templáttípusok kvalitatív tulajdonságait vizsgáljunk, valamint a leg
különfélébb parciális differencia-differenciál egyenleteknek (PDDE) a rep
rezentációját lehet megállapítani. Ezzel kapcsolatosan egy nagyon lényeges 
dologra szeretném felhívni a figyelmet. Fölmerül a kérdés, hogy a diszkrét 
térben -  tehát minden folytonos, de a tér diszkrét -  definiált ilyenfajta dina
mikák gazdagabbak-e, mint a folytonos térbeliek. Nemrég, egypár évvel 
ezelőtt, egy matematikus egy nagyon érdekes példával megmutatta, hogy 
valóban gazdagabbak (Keener). Tehát egyrészt igaz az, hogy gyakorlatilag 
minden parciális differenciálegyenlet jól közelíthető ezekkel a térben diszk
rét rácson definiált CNN-hálózatokkal, de fordítva ez nem áll. Vannak olyan 
jelenségek a térben diszkrét folyamaton, amelyek elképzelhetetlenek, reali- 
zálhatatlanok a folytonos térben. Ilyen például a „terjedési hiba”, nevezete
sen hogy egy véges számú rácspont után megáll a terjedés.

0,2 0,0 0,2
A: 0,0 0,8 0,0

0,2 0,0 0,2

4. ábra

5



Roska Tamás

Stabilitásfeltételek és stabilitás-ellenőrzés

Egy másik kérdés a stabilitás. Aszimmetrikus visszacsatoló templátok esetére 
sikerült megmutatni, hogy ha ennek a templátnak a nem központi elemei 
nem negatívok, és az időeltolt templátnak az elemei szintén nem negatívok, 
valamint nem széteső a hálózat, akkor fennáll a stabilitás. A kvalitatív elmélet 
egyik fő eredménye ma az, amit Leon Chua professzornak nemrég sikerült 
kidolgoznia, hogy egyértelműen meg lehet mondani, mi a szükséges feltétele 
annak, hogy komplex kibontakozó számítási jelenségek egyáltalán létrejöjje
nek. Ez a „lokális aktivitás” elve.

A  C N N  univerzális gép-architektúra

Láttuk tehát, hogy egy-egy CNN-hálózat a legbonyolultabb hullámjelensé
geket is elő tudja állítani. Készítsünk most már olyan számítógépet, ahol ez a 
téridőbeli dinamika egy elemi utasítás, a C N N  univerzális számítógép éppen 
ezt tudja. Ebben az „analogikai” (analóg és logikai) C N N  számítógépben 
minden egyes kis cellaprocesszort kiegészítünk egy kis lokális analóg memó
riával, egy kis lokális logikai memóriával, egy lokális logikai egységgel, majd 
az egészet bekötjük egy vezérlőrendszerbe, ez utóbbi a globális analogikai 
vezérlőegység. Azért „analogikai”, mert egy analóg téridőbeli dinamikát 
kombinálunk logikával: lokális és globális logikával. Van tehát egy olyan szá
mítógépünk, aminek az elemi utasítása egy téridőbeli jelenség. Ez a téridőbe- 
li jelenség nagyon sokféle lehet, például a termodinamikának egy nagyon 
nehéz, tipikus egyenlete, egy hullámegyenlet stb. Négy-öt fajta ilyen alap
egyenlet van. Ezek a nem egyensúlyi termodinamikából származtathatók. 
Ezek használhatók komplex, praktikus feladatok megoldására is. Ugyancsak 
ilyen érdekes jelenség az úgynevezett sztochasztikus rezonancia jelensége. Ez 
azt jelenti, hogy ha például van egy bemenő kép, és ha zajt keverek hozzá, 
akkor a zajtól függően egészen más morfológiai struktúrák keletkeznek. Ez is 
mint egyfajta utasítás szerepel ebben a számítógépben. Van tehát egy olyan 
számítógépünk, egy számítógépelvünk, aminek az elemi utasításai téridőbe
liek. Hogyan lehet ezt megcsinálni, ez a következő kérdés; a fizikai imple
mentáció. Amikor 1992-93-ban Chua professzorral együtt megalkottuk ezt 
az új architektúrát, nem gondoltuk volna, hogy ma egy 4000 processzoros 
csip fog működni. Három típusú tárolt programú implementáció alakult ki 
az elmúlt években. Az egyikben analóg és logikai áramköröket alkalmazunk 
egy CMOS csipen. A másik az optikai implementáció, ahol az előrecsatoló B 
templát fénysebességgel működik. A harmadik az emulált digitális megoldás.
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1991-ben egy konkrét fix templáttal csinálták meg az első C N N  csipet, 
6x6-os méretű volt, 1995-ben már 0,8 mikronos technológiával optikai érzé
kelőkkel, univerzális tárolt programú, de bináris kimenetű csip készült Sevil
lában, 20 x 22-es méretben. Ezután Berkeleyben és Helsinkiben készültek 
csipek, majd ez a 64 x 64-es ez év elején. Ez valóban áttörés. Hogy érzékel
tessem, ezen a csipen mintegy egymillió analóg tranzisztor működik egy
szerre, programozottan. A legbonyolultabb, amit eddig csináltak, az százezer 
analóg tranzisztornál nem tartalmazott többet. Tervezés alatt van egy 
128 x 128-as méretű.

Az adaptív CNN univerzális gép

A következő kérdés, hogyan lehet ebben az architektúrában bevezetni a 
plaszticitást. Mit jelent az, hogy plaszticitás? Amikor ilyen szavakat haszná
lunk, hogy tanulás meg egyebek, nagyon vigyázni kell, mert könnyen össze
keverjük ezeket az antropomorf fogalmainkat a valósággal, mintha tényleg 
gondolkodva tanulnánk. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy lokálisan

Plaszticitás és „tanulás” az idegrendszerben

Elemi formák:

> lokális -  szinaptikus

>  globális -  nem szinaptikus moduláció

Implementációk típusai -  térben és/vagy időben változó 

templátok

• maszkolt területek

• időinvariáns-plaszticitás

• időben lassan változó plaszticitás

• valós idejű idővariáns-plaszticitás

Térben és időben programozható érzékelők

1. táblázat
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egy-egy szinapszis, egy-egy neuron közötti csatolóérték, ami a mi templát- 
értékünk, ezek változtatják az értéküket a környezet és a saját működésüktől 
függően. Itt szeretném megemlíteni, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy már több mint tíz éve itthon Hámori József professzor kutatócsoport
jával tudunk együttműködni és megtanulni egymás eredményeit. Nem azt, 
hogyan működik az egész idegrendszer, de próbálni megtanulni legalább azt, 
hogy mik azok az elemi fiziológiai modellek és plaszticitásformák, amiket itt 
egyáltalán meg lehet érteni. Ami lényeges, az az, hogy kidolgoztunk négyfé
le, jól definiált, mérnöki módon tervezhető plaszticitási tanulási eljárást, ami 
implementálható is.

Ezekből csak kettőt szeretnék röviden megemlíteni. Az egyik az, amelyik
ben mi először megmérjük lokálisan egy képen az intenzitást, és utána úgy 
emeljük ki a kontúrt, hogy minden egyes cellaprocesszor ehhez alkalmaz
kodva működjön. Ezt az effektust egy olyan adaptív cella biztosítja, amely
nek lokális analóg memóriájában (LÁM) egy TCM  (template control 
memory) memóriában tárolt jel módosítja a lokális templátértéket (5. ábra). 
Nagyon jó  példa erre Rembrandtnak több képe, ahol nagy intenzitáskülönb
ségek vannak.

L
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M
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TértiEn-iúőben tájékozódó analogikai számítógépek

A mai fényérzékelő kamerák alkalmatlanok arra, hogy egyenetlen megvi
lágításban is jól tudjanak működni, mert az összes pixel, az összes érzékelő 
azonosan érzékeny. A mi szemünkben minden egyes kis fotoreceptornak 
külön élete van. Hogyan lehet most már olyat csinálni, hogy minden egyes 
pixelnek változtassuk az expozíciós idejét, méghozzá attól függően, amit lo
kálisan processzált? Az időben lokálisan programozható érzékelők azt jelen
tik, hogy van egy lokális jellemző, például legegyszerűbb esetben a lokális 
fényerő, ezt kiszámítjuk egy templáttal, berakjuk egy lokális analóg memóri
ába, és ezek után a következő lépésben az érzékelőnket ezen memóriában 
tárolt értékkel arányos ideig működtetjük. Nagyon lényeges, hogy mindez 
pixelenként lokálisan tárolódik és történik.

Nem egyensúlyi téridőbeli algoritmusok

A következő kérdés, hogy melyek azok az algoritmikus alapelvek, amelyeket 
most már ebben az új világban egy olyan processzornak a világában tudjuk 
alkalmazni, ahol az elemi utasítás egy nemlineáris téridőbeli dinamika (ezt 
egy darabig elengedjük, pl. egy diffúziót, egy hullámot; az eredményt lokáli
san tároljuk pixelenként, aztán egy másikat indítunk és így tovább). A C N N  
univerzális gépbe egy komplex cellát teszünk, ezek leíró egyenleteit a 2. táb
lázat mutatja.

Ehhez hasonlókkal pl. a Brusselator-egyenlet is megvalósítható (3. táb
lázat).

A z  analogikai algoritmus

Nagyon szépen kidolgozott az algoritmus fogalma a digitális világban. Min
den, ember által kigondolható, az egészeken értelmezett számítás biztosan 
reprezentálható az úgynevezett Turing-géppel vagy a p-rekuzív függvénnyel. 
Most megpróbáljuk megnézni azt, hogy melyik az az algoritmikus tér, 
amelyben mi most az analogikai C N N  univerzális gépen dolgozni tudunk. 
Ezek az általunk a-rekurzív függvénynek nevezett algoritmusok.

Egy térbeli-időbeli utasítás haltnazú számítógép (spatial-temporal instruction 
set computer, StISC computer) képfolyamon működik, az elemi utasítás a 
következő:

_ <boutput(t): = W nputú)), t e T  = [0, td] ,  ̂ -(1)
ahol 'F egy képfolyamon értelmezett függvény, O(t) pedig a cpy (t) képelem 
időfüggvényekből álló képfolyam.

9



Roska Tamás

2. táblázat
Másod- és harmadrendű komplex cella leíróegyenletei

K om plex cellák  

másodrendű

dx,
íj _

dt
— - aXjj +  21 Aij; ki ykl + 21 Bjj; ki Uu + Iy + 21 Cjj- kj xk|

^ L -  
dt

dX;;

kleN r(ij) kleN r(ij)

= Yij -  f(Xij)

kle Nr (ij)

dt

harmadrendű

-  Yij -  Xjj - f* (  xy) +( xkl-  Xjj) Gjj;ki

d y " =  Xij -  Yij +  7-ij
dt

dz

dt
" = -  Zjj + Yij

3. táblázat
A  Brusselator-egyenlet

— = a -  (b + l)X  + X 2Y + D , A 2X
dt

dY
dt

ahol

bX -  X 2Y  + D 2 A2Y,

„ -32 -.2ry2 d d
V A -------- —  +

dx2 dy2
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A (0 input(t)) képfolyamon értelmezett F funkcionált az alábbiak szerint definiál
juk: P: = F (Oinpm(t)) (2)

Ez lehet például a képfolyamon az adott idő alatt a maximális intenzitáso
kat tartalmazó kép.

De lehet ez a kép bináris is, egy M maszk, ahol M például a mozgó része
ket detektáló bináris kép.

Ha t= td után a kimenet még változik, azaz létezik legalább egy olyan cella, 
amelyre ij —> d cpy (t)/ dt * 0,
akkor az ezt reprezentáló utasítást nem egyensúlyinak mondjuk.

Ennek illusztrálására utalunk arra az analogikai algoritmusra, amivel egy 
echokardiogramon a bal kamrának a belső kontúrját megtaláljuk. Tahy 
Adám főorvos úrral amikor először kezdtünk erről a problémáról beszélget
ni, azt gondoltam, hogy ezt lehetetlen megcsinálni, de szerencsére aztán 
Rekeczky Csaba munkatársam kidolgozott egy olyan algoritmust, amivel 
ezekkel a hullámokkal egy belső kontúrt kiszámolhatunk.

4. táblázat

A z  a n a l o g ik a i  c e l l u l á r i s  s z á m í tó g é p  t e h á t  k é p e s  a z  a lá b b ia k  

v é g r e h a jtá s á r a :

— n e m  e g y e n s ú ly i  t é r b e l i - i d ő b e l i  u ta s í t á s o k ,  'F  é s  F ,

— t é r b e l i  lo g ik a i  u t a s í t á s o k  m a s z k o k o n  p ix e le n k é n t  (p l .  s e j t a u to m a ta ) ,

— k é p f o l y a m o k  t é r b e l i  é s  i d ő b e l i  k o m b in á c ió j a  p ix e l e n k é n t  é s

— a lg o r i tm u s o k  ( r e k u r z ív  f ü g g v é n y e k )  a  f e n t i  u t a s í t á s o k k a l .

A z  í g y  d e f in i á l t  a lg o r i tm u s o k  a

nem egyensúlyi térbeli-időbeli algoritmusok 
v a g y

analogikai rekurzív függvények.

Biológia inspirálta számítás és modellek
Néhány szót szeretnék mondani a biológia motiválta modellekről. Először egy 
fontos állítást teszek. A modellezési körben van egy alapvető kérdés. Neve
zetesen, ha én kidolgozok egy modellt, és azt mérem, mint amit számoltam, 
akkor azt hiszem, hogy megtaláltam a jó  modellt. De nem ez az igazság.
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Megmutattam, hogy három kvalitatíve is különböző modellt tudok ugyanar
ra az egyszerű kontúrszámításra csinálni, és mégis mind lényegében ugyan
azt számolja ki. Három kvalitatíve különböző CNN-modellről van szó, csak 
egészen röviden vázolom fel, hogy mi itt a 3 rétegű CNN-modellnek a 
lényege. Itt van három réteg, T i ,  t2, t3 időállandókkal. Mindegyik rétegen 
lehet egy lokális diffúzió, Ál, Á2, Á3 térállandókkal, az input, ill. a rétegek 
közötti jeltranszfernek pedig egy Gauss típusú eloszlása lehet, crl, o2, a3 
szórással. Ugyanazt a detekciót elő tudom állítani,ha a T értékek azonosak, de 
úgy is, hogy a Á értékek azonosak, és a T értékeket hangolom különbözőre. 
A két kvalitatíve is különböző modell ugyanazt számolja.

Az elmúlt tíz évben sok „neuromorf’ CNN-modellt alkottunk, főleg a 
látásban. Ezeket egy „Atlasz”-ban időről időre közreadtuk.

Számítási komplexitás

Az utolsó kérdéskör, amit szeretnék érinteni egész röviden, az a számítási 
komplexitás. Van most már egy olyan újfajta analogikai számítógép, amelyiken 
a legbonyolultabb hullámműveletek az elemi események, utasítások, és sze
retném megtudni azt, hogy ha van egy konkrét feladatom, akkor mi ennek a 
komplexitása, egyáltalán hogyan tudom megragadni ezt a számítási komple
xitást. A klasszikus digitális komplexitásnak nagyon mély elmélete van. 
Nemrég két-három világhírű matematikus (L. Blum et. al.) kezdett azzal 
foglalkozni, hogy ha a probléma alapvetően nem logikai, hanem valósokon 
értelmezett, tehát például egy nemlineáris egyenletet kell megoldani, akkor 
nem tudom megragadni ezt a kérdést a bit szintű számítási komplexitással, 
mert az egésznek a megoldása függ a pontosságtól. Kidolgoztak egy nagyon 
szép elméletet, amellyel nem a számítástudományra alapozott, hanem a 
tudományos számításokra vonatkozó komplexitást lehet kezelni. Valós szá
mokon értelmezett iterációs komplexitás ez a „Newton”-gépen. Felvetjük a 
következő kérdést, nevezetesen azt, hogy egyáltalán miért kell ilyenekkel 
foglalkoznunk. Nem jó  nekünk a számítógépünk? Jó, csak a komplexitás 
kérdése elméletileg is olyan kérdéseket vet fel, amik a tisztán digitális gépen 
kezelhetetlenek. Például egy kaotikus jel digitális számítógéppel elvileg nem 
kiszámítható. Már csak azért sem, mert véges számú állapot van. Ha veszem 
ezt a véges számú lépést, akkor legalább egy állapot ismétlődik, de onnantól 
kezdve periodikus lesz az egész. Vannak olyan jelenségek tehát, amelyek 
digitális számítógéppel elvileg sem modellezhetők. Mi tehát a számítási 
komplexitás a C N N  univerzális gépen, azaz egyfolyamon értelmezett univer-
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zális gépen hogyan vethető fel ez a kérdés? Nagyon érdekes, amit 1951-ben 
Neumann János írt ezzel kapcsolatban: „Az automataelmélet digitális, min
den vagy semmi típusú, a formális logika fejezete, kombinatorikus, nem ana
litikus... Azonban egy erősen matematikai és különösen analitikai automata- 
és információelméletre van szükség.” 1990-ben konfliktus alakul ki a tudo
mányos számítás és a számítástudomány között.

Ezek után a kérdések úgy tehetők fel, hogy van három típusú gépem. Az 
egyik a Turing-gép az egészeken, a másik a Newton-gép a valósokon, és végül 
a CN N  univerzális gép a folyamokon. Az input/output jelek egészek, valósok, 
folyamok. Az utóbbira megadtuk az alapvető problémafelvetés keretét.

Köszönetnyilvánítás

Végül megköszönöm azok -  nagyon sokak -  segítségét, akik lehetővé tették 
munkámat. Elsősorban feleségemnek, szüleimnek, családomnak tartozom 
hálával azért a harmonikus életért, amiben élhetek. Kollégáimnak, közvetlen 
munkatársaimnak tartozom hálával azért, mert sok munkás évet, tehetségü
ket áldozták ezért a kutatási irányért.

Sok kiváló kutatót illet még köszönet szerte a világban, különösen Berke- 
ley-ben és Sevillában. Köszönet illeti néhány gondolkozást formáló tanáro
mat és kollégámat, különösen Simonyi Károlyt és Csurgay Árpádot. Végül 
köszönöm munkahelyemnek, az MTA SZTAKI-nak a támogatását, ahol 
mindent megkaptam, amire szükségem volt.

Köszönöm a jelenlévők érdeklődését.
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Bevezetés

Elnök úr, tisztelt Tagtársak, kedves Vendégek!
Utólag jöttem rá, hogy előadásom címének megválasztása nem volt szeren
csés (kissé nagyképűre sikeredett). Egyrészt a valóságban nem lehetséges, 
hogy valaki teljes egészében, mindenre kiterjedően az állatvilág egyik szá
zezres fajszámú alosztályát, mint esetemben az atkákat kutassa, másrészt, 
hogy ezt a kutatást és a választott tudományágnak, az akarológiának jelen- és 
jövőbeli összes problémáját 45 percben felvázolja. Ezért a tényleges anyag 
összeállításakor már tudtam, helyesebb, ha csak arra a két rendre szorít
kozom, amit ténylegesen vizsgálok, s arra is, hogy halandó ember úgy
sem képes a szisztematikától az állatföldrajzon át az ökológiáig, etológiáig, 
sőt az alkalmazott tudományterületekig minden téma áttekintésére vagy 
művelésére.

Mióta nálam okosabbak székfoglalóit hallgatom, bevallom, figyelem az 
előadások felépítését, mondanivalóját. Úgy találtam, alapvetően két típust 
lehet megkülönböztetni: az egyikben egyetlen, az illető kutatásaiból kiemelkedő 
témát tárgyalnak, komoly mélységben feltárva azt, a másikban (s ez inkább, a 
szupraindividuális témákkal foglalkozókra jellemző) inkább több kutatási ered
ményt ismertetnek. Igaz, ilyenkor a témákban -  az időhiány miatt -  a teljes 
körű kibontásig nemigen juthat el az előadó.

Átgondolva saját eddigi munkámat s az eredményeimet, azt is be kellett 
látnom, hogy a taxonómia, amely saját kutatásaim döntő többségét adja, 
rendkívül száraz, kívülálló számára még unalmas is. Frappáns előadást ebben

1



IHahunka Sándor

a témában, csak egy részkérdésre koncentrálva, nehéz tartani. Ezért úgy döntöt
tem, jobb, ha én is több témát érintve, lazább felépítést választok. Teszem ezt azért 
is, mert úgy tűnik, sajnálatosan kevés akarológus ül a tisztelt vendégek 
között, s nem szeretném, hogy idő előtt -  hallva az atkák szőrzetének reduk
cióját vagy a neotrichiáját tárgyaló, egyébként bizonyosan lebilincselő okfej
téseimet -  órájukat nézegessék. Tehát megkísérlek inkább sok mindenből, 
amivel a legközelebbi múltban foglalkoztam vagy most is foglalkozom, ízelí
tőt adni.

Általános problémák

Pontosítva és kiegészítve a megadott címet, bővíteném, illetve inkább szűkí
teném azt, egy Az oribatidák taxonómiai, állatföldrajzi-faunagenetikai és konzervá- 
cióbiológiai kutatása alcímmel. így előadásomban nemcsak eddigi kutatásaim 
néhány eredményének ismertetése szerepel majd, hanem vissza- és előrete
kintés is: mi várható, milyen problémákat kell megoldani egy ilyen, látszólag 
egyszerű, statikus, leíró tudományágban is, a kezdetek, azaz Linné után csak
nem 250 évvel. Ez azért is érdekes, mert a legtöbb állatcsoportban a hasonló 
kutatások messze, legalább 80-100 évvel előrébb tartanak, vagy ha úgy tet
szik, mi, akarológusok tartunk ott, ahol mások ennyi évvel ezelőtt! Ma nagy
ságrendekkel többet tudunk a legtöbb rovarrend, a puhatestűek, sőt egyes féregcsoportok 
képviselőiről, rokonsági viszonyaikról, elterjedésükről, sőt életükről is (a gerinceseket 
már nem is említve), mint az atkákról. Bőven megvan tehát az akarológiában a 
jövő évszázad elejének kutatási feladata.

Ez az elmaradás nem meglepő, hiszen az egyelő, szinte véletlenszerű aka- 
rológiai gyűjtések valóban éppen 100 évvel ezelőtt fejeződtek csak be, és a 
talaj futtatókkal akkor kezdtek fölfedezni egy addig teljesen ismeretlen mik
rokozmoszt, az 50-85%-ban atkákból álló mezofaunát. S ez a megismerés 
még korántsem fejeződött be, én magam is 40 éve ezzel foglalkozom. Mi, 
magyarok például csak most juthattunk el oda, hogy saját faunánk teljes körű 
feltérképezését tervezzük! S hol vagyunk ettől még a trópusokon? Egy eddig 
elképzelhetetlen élőlénytömegről van szó. A mezofauna a leggazdagabb helye
ken, így a mérsékelt övi lomb- és fenyőerdőkben vagy a trópusi hegyi erdők
ben négyzetméterenként 80 000-1 000 000, átlagosan 200 000 példányig ter
jedő tömeget tesz ki. Magam nemrégen Tanzániában, Kwamkoro környéki 
őserdőkben számoltam 500 000-nél magasabb értéket. De nemcsak ez az 
elképesztő egyedsűrűség, hanem a velejáró fantasztikus változékonyság, faj
sűrűség, mai divatos szóhasználattal a csoport óriási diverzitása is valósággal
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agyonnyomja az atkászatot. A talajfuttatók igénybevétele előtt, azaz nagyjából 
az előző századforduló táján, a Föld talajatka-faunája néhány száz fajból 
állott. A rákövetkező két évtizedben a faj szám már közel háromszorosára, 
azaz ezer fölé emelkedett. Aztán a faj- és genusszám -  közeledve a mához -, 
különösen a trópusi területek kutatásával, olyan exponenciális görbét követ, 
amely a Föld lakosságának időbeli növekedésével hasonlítható össze, azzal a 
különbséggel ráadásul, hogy a megkétszerezési idő egyelőre sokkal rövidebb, 
mint az emberi populáció esetében. Jelenleg csak a saját kutatásaim tárgyait, 
a páncélosatkákat (Oribatida) és a botlábú atkákat (Tarsonemida) vizsgálva, az 
előbbinél 10 000-12 000, az utóbbinál 1200-1500 fajszám körül tartunk. 
Nekünk, magyaroknak nem kell szégyenkeznünk, mert mi Balogh János 
akadémikussal közel a harmadának biztosan keresztszülei vagyunk. A végle
ges fajszámot együttesen minimálisan 50-80 000-re taksáljuk, de vannak 
sokan, akik a 6 számjegyű értéket tartják valósnak.

Az atkászat tehát akkor, amikor az emberiség elhagyta már az atomkorsza
kot, s belépett a komputerkorszakba, még csaknem a linnéi, a 18. századi, jó 
esetben is csak a 19-20. századfordulóbéli korszakot éli. Kapacitása jó  részét 
leköti -  hiszen ismert környezetvédelmi okok miatt életbevágóan sürgős -  a még 
ismeretlen faunák összegyűjtése és leírása. Jó lenne ezt a fáradságos apró
munkát átlépni, a számítógép azonban legfeljebb meggyorsítja, megkönnyíti, 
de nem iktatja ki ezt. Azonban nem is bánom, mert számomra ez adja a fel
fedezés igazi, nagy gyönyörűségét.

Közvetlenül kapcsolódik ehhez a munkához, s az atkászat jelentőségét 
fokozza, a mezofauna különleges ökológiai jelentőségének felismerése. Egyik 
alapvető felfedezés volt, hogy a szerves anyagok reciklizálásában az úgynevezett 

felületi törvény érvényesül, amely szerint minél kisebb egy rendszerben részt vevők 
testmérete, annál nagyobb az össztömegükhöz viszonyított aktív felületük. Atkákra 
vonatkoztatott modellszámítások szerint négyzetméterenként az 1,9 gram
mot kitevő mezofauna aktív felület szempontjából negyvenszer nagyobb, 
mint az 5,4 grammot kitevő makrofauna! Könnyű elképzelni tehát e fauna 
jelentőségét az egész talajélet szempontjából.

Sokan hiszik azt, hogy a talaj és a földfelszín elválaszthatatlan fogalmak. 
Pedig talaj a fejünk felett is lebeghet. A közelmúlt évek egyik alapvető felfe
dezése a trópusi esőerdők lomb koronaszintjében lévő talaj s az ilyen típusú 
talajokban élő ízeltlábú (canopy)-, elsősorban atkafauna feltárása volt (pl. 
Basset, 1991; Behan-Pelletier et al., 1993; Walter, 1995). Ez az újabb állattö
meg alaposan növeli vagy nehezíti a taxonómus akarológus dolgát. Kutatásuk 
napjainkban részvételünkkel folyik, de bizonyos, hogy e munka befejezése 
messze a jövő évszázadba nyúlik majd.
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Régóta tisztázatlan ellentmondás ugyanis, amelyre mi Dél-Amerikában 
már 1968-ban személyesen is felfigyeltünk: mi magyarázza meg azt, hogy a 
Föld legnagyobb biomasszájával bíró őserdőnek olyan hártyavékony a de- 
kompozíciós szintje? A kérdés, hova, hogyan tűnik el ez az óriási biomassza, 
és „kik” tüntetik azt el? A választ a lombkoronaszintben kialakult talajban 
élő, a terület négyzetméterére átszámítva több tízezres, sőt mostani vizsgála
taink után mondhatjuk, több százezres nagyságrendű atkafauna adja meg. Ez 
a térben megosztva, a 20-50 méter mélységű lombkoronában található. Ma 
tucatjával írják és írjuk le innen az új taxonokat (pl. Mahunka & Palacios- 
Vargas, 1995), ismét új világot fedezünk fel. Szenzációs állatok, közülük az 
elmúlt két évben csak Mexikóból 6 új genust és 22 új fajt írtunk le (pl. 
Mahunka & Palacios-Vargas, 1998), s általuk az atkák rendszere is alaposan 
megváltozik majd. Bizonyos, hogy újabb láncszemek válnak ezek által is
mertté természetes rendszerükben. Szomorú fenyegetés, hogy ezt a felfedezést a 
trópusi esőerdők 70-80%-ának elpusztítása után, az utolsó még épen maradt állomá
nyokban tettük.

Napjainkban kezdik tanulmányozni az ehhez az élelmi láncszemhez kap
csolódó mikroszervezeteket és az őserdők lombkoronaszintjéből szünet nél
kül hulló „ürülékesőt” is. Minden valószínűség szerint az őserdei talajok 
organikus tápanyag-utánpótlásának talán a legfontosabb forrását kezdjük 
megismerni, amely magyarázza a vékony dekompozíciós szintet s ezáltal az 
őserdei talajok mezőgazdasági hasznosításának problémáit is!

Kétségtelen az, hogy ezek az akár alkalmazott kutatásnak is tekinthető 
vizsgálatok csak az atkászat taxonómiai-faunisztikai eredményeire alapozva 
születhetnek meg. így most először az ilyen tárgyú vizsgálataim eredményei
ben tallózom, mert igaz és bizonyított tétel: a taxonómia minden szupraindi- 
viduális biológiai tudomány alapja.

Taxonómiai kutatások

Ha a taxonómiára gondolok, mindig a tűzből feltámadó főnixmadár ju t az 
eszembe. Sokszor leírták már, sokszor gúnyolódtak művelőin („lepkehálós 
biológia”), s mégis újra és újra bebizonyosodik, hogy nélkülözhetetlen, és mód
szertani megújulása mutatja: ma is modern. Kétségtelen ráadásul, hogy sokkal 
sokoldalúbb, sokrétűbb tudomány, mint azt -  megfelelő elmélyedés nélkül -  
feltételeznénk. E tudomány semmi esetre sem abból áll, hogy a művelőjének 
a hozzákerülő taxonokat csak azonosítani, szerencsés esetben új fajként vagy 
genusként leírnia kell, s legfeljebb besorolásukat, hovatartozásukat kell tisz
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tázni. Ez sem lenne kis feladat, hiszen mint említettem, a taxonok megisme
résében 50-100 éves elmaradást még pótolnunk kell. A teljes valóság azon
ban az, hogy egy jó taxonómusnak a szisztematikát is szem előtt kell tartania, de 
emellett kissé történésznek, kissé jogásznak, kissé nyelvésznek is illik lennie.

Több ok, pl. korunk technikai fejlődése sok tudományágban valóságos 
forradalmat indukált. Ha pedig egy tudományág gyorsan fejlődik, akkor ott 
az eredmények is hamar meghaladottakká vállnak. Érdekes, hogy a taxonó
mia kivétel e szabály alól. Eredményei, legalábbis a nem tisztán elméleti spe
kulációk, sohasem avulnak el teljesen. A történészi és jogászi feladatok döntő 
többsége is éppen ebből adódik. A múlttal állandóan foglalkozni kell, mert a 
taxonómiában sokkal tisztábban és szabályozottabban érvényesül a prioritás elve, 
mint más tudományágakban. Tehát nem a taxonómusok játékos kedve, 
hanem a szigorú szabályok figyelembevétele miatt változnak nevek, válnak 
homonimmá vagy szinonimmá genusok, magukkal rántva így az esetleg ettől 
függetlenül is szintén szinonimmá vagy homonimmá váló fajok tucatjait. 
Viszont szabályozás és rend nélkül nagyon rövid idő múlva kialakulna a 
tökéletes káosz, s ez lehetetlenné tenné a taxonómiával kapcsolatos, arra 
ráépülő tudományágban folyó kutatómunkát is.

A mi (akarológiai) taxonómiánkban tehát még az ismeretlen taxonok megisme
résének feladata dominál, hiszen -  mint említettem -  az atkákat nagyon kevéssé 
ismerjük. Az Oribatida fajoknak legfeljebb 20%-át látta már ember, s a 
szupraspecifikus szinten sem lehet magasabb feltártságuk 40-50%-nál. Ezért 
mondhatjuk, hogy kutatásainknak ma, az ezredfordulón, ugyanolyan jelen
tőségük van, mint 80 vagy 100 évvel ezelőtt. Saját tevékenységem jelentős részét 
töltötte ki -  az elmúlt években is -  új faunák feltárása, új taxonok leírása. Elsősorban 
Kelet-Afrika, Madagaszkár, Comoro-szigetek, Malajzia, Thaiföld, Borneo, 
Brunei, Ruanda és Mexikó oribatidáit és tarsonemidáit vizsgáltam. Igazán jól 
csengő nevek akár egy turisztikai programfüzet számára is... Sajnos szemé
lyesen csak egy részüket járhattam be. Mégis a felsorolt területekről összesen 
több mint 300, a tudományra nézve új fajt és 34 magasabb taxont, genust 
vagy családot írtam le. Gondolom, nem lenne szerencsés, ha ezek ismerteté
sét vagy felsorolását választottam volna székfoglalóm lényegéül. Pedig mind 
az evolúció, mind a faunaismeret és a faunagenezis szempontjából nagyon 
fontosak.

Büszkeségeim közül két taxont -  példaként -  mégis becsempészek. Az 
egyik, a Comoro-szigetekről leírt Comorozetes Mahunka, 1994 genus és a 
Madagaszkárról leírt második és harmadik faja, a C. corrugatus és a C. con- 
curvatus. Ez a genus egyrészt tökéletesen bizonyítja e szigetek faunájának közös ere
detét Madagaszkárral, másrészt olyan morfológiai újdonságot hordoz, amely
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romba döntötte egy egész szuperfamília korábbi rendszerét. A másik, a 
Madagaszkáron fölfedezett Lemurobates Mahunka, 1997, amelyet később Dél 
Afrikában is megtaláltam. A genus amellett, hogy szintén egy egész család 
rendszerét kellett átírni miatta, vezetett egy az atkáknál addig teljesen isme
retlen, valószínűen biológiai erősítőkészülékként működő különleges szerv 
fölfedezéséhez, amely valószínűleg az atkák legfontosabb érzékszervének, a 
sensillusnak jeleit erősítheti fel, a test mélyébe nyúló, kétszer csavarodott, 
kürtszerű csőnek a segítségével, amely kísértetiesen emlékeztet, hangsúlyozom, 
emlékeztet az emberi fülre.

Mint említettem, a taxonómia az egyik legnehezebben előadható tárgy. 
A taxonok ismertetése mellett nem könnyebb a szintézisek, egyes egységek 
rokonsági viszonyainak tisztázásából nyert eredmények előadása sem. Ma
gunk között szoktuk emlegetni, hogy a szőrök számának változása az atkák 
bizonyos, egyébként rendkívül fontos testrészén, mint például a fülükön, 
kizárólag a magunkfajta őrülteket érdekli. Valamivel érdekesebb, ha az okfej
tés nem csak szavakba tömöríthető spekuláció. Ezért most bemutatom 
egy clusteranalízis segítségével, amelyet Podani János Syn-Tax III (Po- 
dani, 1988) programjával végeztünk el, mit is jelentettek legutóbbi fölfede
zéseim egy jelentős atkacsoportban, az Euphthiracaroidea superfamiliában 
(Mahunka, 1990).

A superfamiliához tartozó genusok sora:

Euphthiracaroidea

Austrotritia Seilnick, 1959 
Bemdotritia Mahunka, 1987 
Indotritia Jacot, 1929 

I. (Indotritia) Jacot, 1929 
I. (.Afrotritia) Mahunka, 1988 

Maerkelotritia Hammer, 1967 
Mesotritia Forsslund, 1963 
M. (Mesotritia) Forsslund, 1963 
M. (Perutritia) Markel, 1964

Oribotritia Jacot, 1924 
Pamtritia Moritz, 1966 
Protoribotritia Jacot, 1938 
Sabacarus Ramsay et Sheals, 1969 
Terratritia Ramsay et Sheals, 1969 
Zeaotritia Mahunka, 1988

Euphthiracaridae Jacot, 1930
Bukitritia Mahunka, 1990 Microtritia Markel, 1964
Euphthiracarus Ewing, 1917 Pocsia Mahunka, 1983
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E. (Euphthiracarus) Ewing, 1917 Rhysotritia Markel et Meyer, 1959 
E. (Brasilotritia) Márkel, 1964

Synichotritiidae Mahunka, 1987
Synichotritia Walker, 1965 Sumatrotritia Mahunka, 1989
Sabahtritia Mahunka, 1987

Temburongiidae Mahunka, 1990 
Temburongia Mahunka, 1990 I.

I. tábla. A  genito-aggenitalis és ano-adanális 
régió néhány típusa. í: Oribotritia,

2: Austrotritia, 3. Partatritia, 4: Euphthiracarus, 
5: Sumatrotritia, 6: Pocsia, 7; Synichotritia,

8: Sabahtritia, 9: Temburongia
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Az analízis során 24 bélyeget vizsgáltunk, természetesen figyelembe véve 
azok plesiomorph, illetve apomorph voltát. Tudni kell, hogy a legfontosabb 
bélyegek ebben a csoportban a genitális és anális régióban, annak alakjában és 
szőrzetében találhatók. Most csak ezeket (és néhány, az idiosomára vonatko
zó bélyeget) emelem ki:

I + A notogasteren V alakú ventrális nyílás van.
o A notogaster ventrális, egymás felé irányuló nyúlványokkal, 

amelyek csaknem összeérnek.
II + Az anogenitális régió 2-2 pár lemezzel, ezek legalább részben

felismerhetők.
o Az anogenitális régióban 1-1 pár lemez van.

III + A genitális szőrök egyetlen paraxiális sorba rendezettek.
o A genitális szőrök harántsorba rendezettek, vagy csoportot 

alkotnak.
IV + Interlocking háromszög megvan, 

o Interlocking háromszög hiányzik.
V + Genito-aggenital barázda látható.

o Genito-aggenital barázda hiányzik.
VI x Két interlocking háromszög van. 

x Egy interlocking háromszög van.
VII + Anogenitális fedő van.

o Anogenitális fedő hiányzik.
VIII + A bothridiális pikkely a trichobothrium felett van. 

o A bothridiális piukkely a trichobothrium alatt van.
IX x Az áspis hátsó mediális apodémája kifejlett, 

o Az áspis hátsó mediális apodémája hiányzik.
X + Az áspison oldallécek vannak, 

o Az áspis oldallécei hiányoznak.
XI + A rostrális szőr a rostrum csúcsához közel ered.

o A rostrális szőr az interlamelláris szőrök között ered.
XII + A lamelláris szőr a mediális felületen ered. 

o A lamelláris szőr a laterális léc mellett ered.
XIII + A notogaster végén terminális öböl van.

o A notogaster végén terminális hasadék van.
XIV + 8 vagy több pár genitális szőr van.

o 7 vagy kevesebb pár genitális szőr van.
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Sumatrotritia
Microtritia
Rhysotritia
Bukitritia
Pocsia
Euphthiracarua
Brasilotritia
Teraburongia
Sabahtritia
Synichotritia
Terratritia
Paratritia
Sabacarus
Protoribotritia
Perutritia
Mesotritia
Oribotritia
Maerkelotritia
Zeaotritia
Berndotritia
Austrotritia
Indotritia
Afrotritia

II. tábla. Ptyctima genusok súlyozottan cladogramja
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Temburongia

Sababtritia
Synichotritia
Sumatrotritia
Microtritia
Rhysotritia

Bukitritia

Pocsia

Euphthiracarus
Brasilotritia
Terratritia
Paratritia

Sabacarus

Protoribotritia
Perutritia
Mesotritia

Oribotritia

Maerkelotritia

Zeaotritia
Berndotritia
Austrotritia
Indotritia
Afrotritia

III. tábla. Ptyctima genusok egyszerűen súlyozott cladogramja
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K

Temburongia
Sabahtritia
Synichotritia
Sumatrotritia
Pocsia
Euphthiracarus
Brasilotritia
Microtritia
Rhysotritia
Bukitritia
Terratritia
Paratritia
Sabacarus
Protoribotritia
Perutritia
M e80t r i t i a

Oribotritia
Maerkelotritia
Zeaotritia
Berndotritia
Austrotritia
Indotritia
Afrotritia

IV. tábla. Ptyctima genusok kétszeresen súlyozott cladogramja
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Véleményem az, hogy minden analízis csak akkor ad helyes eredményt, 
ha azt megfelelően megtervezzük, és mérlegeljük a betáplálandó adatokat. 
Ezért kissé a homo ludens is közrejátszott abban, hogy a Syn-Tax-szal vég
zett elemzés során 3 variációt is kipróbáltunk. Az első változatban minden 
felvett bélyeget egyenrangúnak tekintettünk.

A második esetben az általam legfontosabbnak tartott 6 bélyeget szimplán 
súlyoztuk.

A harmadik esetben e már kiemelt hatból hármat duplán súlyoztunk.
A három különböző cluster sok rejtett érdekességet emelt ki, és bizonyí

tott is kapcsolatokat. Az is bebizonyosodott, hogy súlyozás nélkül aligha kap
ható helyes eredmény. Érdekes viszont, hogy az egyszeres és a kétszeres 
súlyozás csaknem hasonló eredményt adott, mindkét esetben pontosan kiraj
zolódtak a szuperfamílián belül a családok határai és a genusok rokonsági 
viszonyai. Ezt az eredményt, azóta amerikai kutatók (Norton & Lions, 1992) 
más megközelítési módokkal is igazolták.

Ismert, hogy a görög mitológiában a hűséget milyen gyakran jutalmazták 
az istenek. Kedvenc témámhoz én sem voltam hűtlen soha, s talán ennek 
köszönhetem, hogy Taxonómia istenasszonya hozzám is sokszor volt ke
gyes. Csodának kell ugyanis tekintenem e tárgykörben egyik eredményemet. 
A kollégák tudják jól, milyen ritkán adódik meg a taxonómusnak, hogy egy 
jórészt elméleti alapon felállított és elképzelt filogenetikai rendszer számára megtalálja, 
élő, valóságos állatként azt a taxont, ma is létező fajt, illetve genust, amely szinte

élő kövületként a rendszer 
sarokpontjaként bizonyítja 
az evolúció tényleges létét és az 
elmélet helyességét. Gondol
junk csak a Latimeria 
chalumnae jelentőségére!

Esetemben az történt, 
hogy F. Grandjean, szak
mánk egyik legkiemelke
dőbb kutatója, zseniális fel
ismeréssel vagy inkább sej
téssel rájött arra, hogy a 
ptychoidia, azaz az atkák két 
fő testrésze, a propo- 
dosoma és az opisthosoma 
zsebkésszerű összecsukó- 
dása, az oribatidák törzsfej-
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lődése során kétszer is fellépett (Grandjean, 1932). Az V. táblán bemutatom 
a ptychoidia lényegét.

Ez okozza, hogy morfológiailag látszólag sok tekintetben hasonló taxonok 
a rendszerben valójában egymástól távol állnak. Az egyik esetben, az euph- 
thiracaroid csoportnál az őst az epilohmannoid taxonokban, a protoplopho- 
roideáknál pedig a brachychthonoid csoportokban vélte felismerni. Az előzőt 
az ontogenetika segítségével könnyen bizonyítani is lehetett, az utóbbira 
azonban ritkaságuk és kis testméreteik miatt sokáig semmi bizonyíték sem 
volt. Szerencsére csak addig, míg óriási meglepetésre, kenyai barlangok tala
jában meg nem találtam egy, ezt a filogenetikai lépést igazoló új genust, a 
Hauseroplophora Mahunka, 1977 genust, ami a vizsgálatok után tökéletesen 
bizonyította az elgondolás helyességét. Azóta több rokon taxont is leírtam 
ebből a csoportból. VI.

VI. tábla: Ptychoidia-típusok.
1: Epilohmannia, 2: Rhysotritia,

3: Hauseroplophora, 4: Sphaerochthonius
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Biogeográfia és a faunagenetika
Mindkét tudomány közvetlenül kapcsolódik a taxonómiához. Az akaroló- 
giában különleges jelentőségűk van, segítségükkel leszármazási, rokonsági 
kapcsolatok is jobban megérthetők, megoldhatók. Ezt a két tudományt sok
szor egynek tekintik, ugyanúgy, mint ahogy két évtizede még a taxonómiát 
és a szisztematikát is. Akkor Papp László tagtárssal közösen, sikerrel válasz
tottuk külön és definiáltuk ez utóbbiakat, most pedig, a biogeográfia (legyen 
az történeti vagy recens) és a faunagenetika pontos definíciója és elkülönítése 
szükséges. Ez valójában nem nehéz, mert van alapvető és jól megfogható 
különbség a kettő között: az állatfóldmjz vagy meghatározott taxonok földrajzi 
elterjedését tárgyalja, vagy, egy-egy területen előforduló élővilágából kiindulva, a terület 
helyét, hierarchikus hovatartozását hivatott meghatározni, a faunagenetika viszont 
egy tetszőleges terület benépesülésével, illetve az ott jelenleg élőfajok bevándorlásának és 
megjelenésének vizsgálatából leszűrhető törvényszerűségekkel, sőt a faunák múltbeli 
esetleges vándorlásával foglalkozik. S a páncélosatkák magas egyed- és fajszámuk, 
változatos életmódjuk, valamint hosszú földtörténeti múltjuk miatt mind az 
állatföldrajzi, mind a faunagenetikai témák kutatásához rendkívül alkalma
sak, általános törvényszerűségek is felismerhetők segítségükkel.

Ezt az alkalmasságot akkor értjük meg igazán, ha tanulmányozzuk a pók
szabású (csáprágós) ízeltlábúak ma élő magasabb taxonjainak jelenlétét a 
földtörténeti múltban. Megállapítható, hogy köztük egyrészt nagyon sok ősi, 
messze a földtörténeti múltba visszavezethető csoport van, amelyeket a mai 
faunákban általában már csak nagyon kevés faj képvisel, másrészt vannak 
olyan csoportok is, mint a pókszabásúak alosztályaként szereplő atkák s kö
zülük is az Oribatidák rendje, amelyek azon csoportok közé tartoznak, amelyek 
viszont ma is fejlődésük acme-jában élve, magas fajszámmal rendelkeznek. Ez a cso
port azért különleges, mert a paleozóikus, közelebbről egy devonkori atkafa
una felfedezése (Kethley et ab, 1989) azt igazolta, hogy ez a magas fajszám 
folyamatosan jellemezte a csoportot. A New York melletti, ún. Gilboa-fauna 
bizonyította az oribatidák ősi voltát, sőt, a 375 millió évvel ezelőtt élt oribatida 
taxonok nehézség nélkül beilleszthetők voltak a mai rendszerbei Ugyanez érvényes a 
krétakori leletekből előkerült taxonok esetében. Különleges érdekesség, hogy 
a devonkori lelet azt is bizonyítja, a „talajatkák” kissé előbb jelentek meg, mint 
maga a talaj, de legalábbis együtt a szárazföldi növényzettel.

Megfigyeléseink szerint a mai rendkívül magas fajszámot magyarázza az 
is, hogy az atkák genetikai állománya instabil, bizonyos körülmények válto
zására (pl. vulkáni hegyképződés) vagy izolálódó élőhelyek hatására könnyen 
fajfejlődés indul meg, másutt egyébként konzervatív taxonok valósággal szét
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robbannak. Ezt bizonyítani tudtam kubai, andokbéli és a kelet-afrikai (szi
gethegyek) vizsgálatokkal.

Ez a kettősség, tehát az ősi, folyamatos jelenlét és a genetikai instabilitás adja annak 
lehetőségét, hogy az oribatidákat felhasználhassuk -  rövidebb vagy hosszabb időlépté
kekben egyaránt -  állatföldrajzi és még inkább faunagenetikai következtetések levoná
sára. Az ilyen elemzések veszélyét csak az jelenti, hogy még mindig túl keve
set tudunk róluk, óriási feltáratlan területek vannak világszerte, akár még 
Eurázsiában és Eszak-Amerikában is. Tehát nagyon sok meglepetés érheti az 
elemzések kidolgozóit.

Mi, magyarok, természetesen más külföldi akarológusokkal együtt, az 
alapvető faunatörténetet általában, a Gondwana-Laurázsia-történésekben 
képzeljük el. Először úgy láttuk, hogy az ősi Gondwana-fauna az Arau- 
caria-Notofagus mentén terjedt el. De most már meg kell a dolgot fordítani: 
a nyitvatermők és a virágos növények sokkal később jelentek meg, tehát 
inkább azt mondhatnánk, ők terjedtek el az ősi, devonkori faunát követve, 
természetesen inkább ahhoz hasonlóan. Nemrégen vizsgáltuk pl. az új-guineai 
Mt. Wilhelm hegység, erdőhatár -  azaz 4000 m felett -  gyűjtött talajfaunáját. 
Itt a trópusokon, de természetesen csak ebben a magassági zónában, antark- 
tikus fajokat fedeztünk fel. Az antarktikus jelleg itt természetesen nem a klí
mát, hanem a terület ősiségét, egykori összetartozásukat jelenti. Persze az 
előbb említett Gilboa-fauna sok millió évvel előzte meg ezt a mai, már az 
eljegesedéshez alkalmazkodott faunát.

Ez a néhány kiindulást jelentő eredmény alapján tehát bizonyosnak vet
tem, hogy az oribatidák alkalmasak mind a faunagenezis rövid távú, mind hosszú 
távú bemutatására, igazolására. Két nemrégen végzett elemzésem eredményei
vel szeretném igazolni ezt a tételt. Az egyik a Kárpát-medence jégkor utáni 
benépesedésével, a másik a palearktikus, etióp és orientális régiókkal, illetve 
az etióp régióhoz tartozó szigetekkel kapcsolatos.
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VII. tábla: A  Kárpát-medence betelepülési útvonalai

1. A rövid időtávlatú vizsgálataim közül érthető, hogy elsősorban a Kár
pát-medencével foglalkoztam. Ezt a medencét a Kárpátok íve mint termé
szetes határ mellett más területek (pl. az Alpok stb.) is kitűnően határolják. 
Vizsgálataink során kiderült, hogy a Kárpát-medencében sokkal több medi
terrán faj él, s azok az északi hegyvidék lábáig is eljutnak, messzebb, mint azt 
a terület földrajzi helyzete indokolná. Jellemző példaként említem az alábbi 
taxonokat:

Berlesezetes spp.
Eremella kaszabi Csiszár, 1962
Eremulus flagellifer Bérlésé, 1908
Lohmannia spp.
Mystroppia sellnicki Balogh, 1959
Proteremella pulchella Balogh, 1959

A történeti-faunagenetikai elemzések bizonyították, hogy a jelenleg itt élő 
talajatkafauna többségben csak az utolsó jégkor után alakulhatott ki. A jégkor 
alatt itt éltekből legfeljebb refugiumokban kevés faj maradhatott meg (pl.
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erdőkben, a magasabb hegyek erdőhatár feletti régióiban vagy különleges élő
helyeken, mint pl. töbrök alja), a többségük ma tőlünk csak északra fordul elő.

A mai fauna tehát nyilvánvalóan betelepülés útján alakulhatott ki. Ezt, 
bármely irányból történt is, logikusan folyamatosnak kell tekintenünk, s a 
köztes klíma szempontjából jelentős különbségeket mutató időszakoknak 
más és más hatásuk lehetett. A mai fauna ismeretében azonban az is bizo
nyos, hogy a főiránynak lényegében mindig egy délről (DNy, DK) észak felé 
történő vándorlást kell tekintenünk. Ez feltételezésem szerint főként a mai
nál melegebb korszakokban és két irányból történhetett. A z egyik a nedvesebb 
időszakokban DNy-ról Ny- és DK-Dunántúl, a másik, valószínűen a száraz-meleg 
periódusokban, D K felől, Erdély irányában, illetve innen észak felé tovább.

Ezt a kétirányú betelepülést a faunák elemzésével sikerült is bizonyí
tanom. A Kárpát-medence Ny-i peremén, a Ny-Dunántúlon (Őrség, Kő
szegi-hegység, Soproni-hegység, a Fertőtáj, Szigetköz) valóban mediterrán, 
szubmediterrán fajok sorozatát találtuk meg. Ezek többsége atlanto-medi- 
terrán típusú, tehát nedvességkedvelő faj (pl. Sellnickochthonius phyllophorus 
Moritz, 1976) s kelet felé nem is terjednek tovább.

Hasonló, de kissé szárazabb klímát kedvelő elemeket (pl. Amerobelba decedens 
Bérlésé, 1908), a Dunántúli-középhegységben, elsősorban a Vértes déli olda
lán (Csákvár, Szár), valamint különösen a Budai-hegységben (Odvas-hegy, 
Fekete-hegyek, Négyökrös-hegy) és a Pilisben találtunk. Feltűnő, hogy ezek 
mindig a déli fekvésű oldalakon, hegylábakon fordulnak elő. Érdekes az is, 
hogy ezek a taxonok az Alföldön sehol sem találhatók, s a rokonfajok is csak 
annak a legdélibb területein jelentkeznek, tehát a bevándorlás bizonyosan nem 
egyszerűen D-E-i irányú lehetett. Ezért ezt a típust a betelepülés dunántúli útjá
nak nevezem. Természetesen pontos felderítése még sok munkát kíván.

Keletmediterrán eredetűnek tekinthető oribatidákat 1991-ig Magyaror
szág mai területéről nem sikerült kimutatni. Ekkor viszont a bátorligeti vizs
gálataim során az ottani lápban hihetetlenül gazdag mediterrán faunát talál
tam, amely többségében keletmediterránnak tekinthető fajokból állt. A meg
oldást Erdélyben kerestem, mert Balogh János még 1937-ben fölfedezett ott 
mediterrán fajokat. Ezen a nyomon kezdtem tovább dolgozni, és Mehádia, 
Herkulesfürdő felől Erdély belseje felé haladva vizsgáltam a talajmintákat. 
A Kolozsvár melletti Szénafüvek, Torda, Bihar-hegység, Réz-hegység kör
nyékén elemeztem részletesen a faunát. Ez a feltételezés beigazolódott, több 
új mediterrán, illetve trópusi rokonságú faj felfedezése és leírása (pl. Epiloh- 
mannia imreoru,m Bayoumi et Mahunka, 1976), valamint további, már ismert 
mediterrán faj kimutatása után, bizonyítottnak tekinthettem, hogy az egyik 
legfontosabb terjedési útvonalat találtam meg amelyet a betelepülés erdélyi útjá
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nak nevezhetünk. Ezt a típust később a Bátorligeti-láp (Mahunka, 1991), sőt 
éppen az elmúlt időszak vizsgálatai alapján az Aggteleki-karszt mediterrán 
lejtőjéig tudtam nyomon követni.

2. A  hosszú időtávlatokat felölelő, történeti faunakutatásaim során elsősorban a 
trópusokon dolgoztam. Itt egyrészt az etióp régió és a Palearktikum határai
nak vizsgálata, a környező (afrotrópusi) szigetvilág hovatartozásának kérdése, 
másrészt az etióp és orientális régiók kapcsolata, valamint Madagaszkár fau
nájának eredete és kapcsolatai voltak vizsgálataim tárgya.

Ezek a témák nem egy, hanem akár több előadást is igényelnének. 
A különlegességük és az érdekes eredmények miatt mégis kiemelek kettőt, 
csak távirati stílusban tárgyalva őket.

A) A z afrikai kontinens peremén és a körülötte elhelyezkedő szigeteken, a földrajzi 
helyzet alapján, azonos vagy közel rokon faunákat lehetne feltételezni. A  várakozással 
ellentétben azonban inkább jókora különbségeket tudok bizonyítani. így:

A Zöldfoki-szigeteken, amelyek a Ráktérítő és az Egyenlítő között, Szenegál 
magasságában fekszenek, bizonyosra vettem az afrotrópusi fauna jelenlétét. 
A részletes vizsgálataim alapján azonban kiderült, hogy a szigetek talaj atka-fau
nája inkább nevezhető palearktikusnak, mint etiópnak. A fauna diverzitása ugyan 
alacsony, töredéke csak a szárazföld hasonló területein élőnek, az elemzést 
azonban el lehetett végezni. Kiderült, hogy a szigetekről eddig kimutatott 38 
Oribatida faj közül 14 egyértelműen palearktikus (vagy holarktikus), és csak 
12 nevezhető etióp (vagy circumtropikus) elemnek. A kozmopolita vagy 
bizonytalan fajok közül is több a palearktikus rokonságú, mint az etióp. 
A palearktikumi kapcsolat további bizonyítéka, hogy az egyelőre endemikus
nak tekinthető, de generikusan szintén feltétlenül palearktikus rokonsággal 
rendelkező fajok száma magas, mint pl. a Lohmania, Papillacarus és Parhy- 
pochthonius genusok esetében. Összességében a terület tehát sokkal inkább a 
Palearktikumhoz, mint az etióp régióhoz sorolható.

Külön érdekessége ennek a faunának az ún. ősi elemeknek (Archoribatida) 
egyértelmű túlsúlya, méghozzá mind a faj-, mind az egyedszámot tekintve. Ez, 
valamint egy-egy, egyébként fajszegény genus, mint pl. a Haplochthonius itte
ni váratlanul magas fajszáma is arra utal, hogy a sziget nagyon régen különült 
el a szárazföldtől, faunájának fejlődése egyedi utat járt be.

B) Madagaszkár talaj atkafaunájának eredete és a faunakapcsolatai. A fauna kü
lönlegessége minden kutatóját lenyűgözi. Hasonlóan más állatcsoportokhoz, 
az endemikus taxonok aránya Madagaszkáron igen magas. Még családszinten 
is 2 új családot (Nosybeidae Mahunka, 1993; Nosybelbidae Mahunka, 1994) ír
tam le nemrég innen. Az egyelőre csak innen ismert genusok száma is kiug
róan magas (pl. a Ptyctimák közül: Archiphthiracarella Mahunka, 1996; Nied-
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balaia Mahunka, 1999 vagy a Lohmanniidae családból a Dendracarus Balogh, 
1960 és Paulianacarus Balogh, 1960).

Jelenleg ugyan még csak 160 körül van az innen kimutatott fajok száma, de 
az oribatidák néhány csoportja (Ptyctima, Oppioidea, Otocepehidae, Galum- 
nidae) azonban elég jói kutatott ahhoz, hogy összehasonlítva a többi környező 
területtel, bizonyos következtetések levonhatók legyenek. Tehát azokat a fajo
kat és genusokat érdemes és kell vizsgálni, amelyek másutt is előfordulnak.

Feltűnő és ez utóbbi taxonok segítségével jól bizonyítható Dél-Afrika, 
Kelet-Afrika és Madagaszkár faunájának közeli rokonsága. így például a 
Papillocepheus Balogh et Mahunka, 1966 genusnak jelenleg összesen 6 faja 
ismert, kizárólag a fenti területekről, s ezek közül hármat Madagaszkárról, 
kettőt Tanzániából, egyet Dél-Afrikából írtam, ill. írtunk le. Hasonló a már 
említett Lemurobates esete, s két Galumnidae családba tartozó genusnál is 
megfigyelhető hasonló azonosság.

E három terület rokonsága mellett Madagaszkár esetében különleges, de a 
földtörténeti múlt eseményeivel jól magyarázható az a szembeötlő rokonság, 
ami a távol-keleti faunák és Madagaszkár között felismerhető. Ezek a taxo
nok azonban érdekes módon Afrika partjait nem érik el, legnyugatibb elő
fordulásuk Madagaszkár keleti részén található. Ilyen elterjedési típus -  
családszinten -  például az Idiozetidae, genusszinten a Meristacarus Grand- 
jeam, 1933, s még faji szinten is találunk példát a Hypochthoniella sumatrana 
Mahunka, 1989 faj esetében. Ezek ellenére azonban Madagaszkár termé
szetesen az etióp faunabirodalomhoz tartozik, s többek között nagyszámú 
endemizmusa miatt, elkülönítése subregio szinten is bizonyítható és indo
kolt.

Konzervációbiológiai kutatások

Az elmúlt 30 évben igen sok energiát fordítottam a természetvédelemmel 
kapcsolatos kutatásokra. Ez nem véletlen, mert a természet sokféleségének, 
diverzitásának, funkcionális épségének megőrzése a 20. század végének szin
te legfontosabb biológiai problémája, s bizonyos, hogy növekvő gond lesz a 
21. században is. Ennek a problémakörnek tudományos megalapozása, a fel
vetődő kérdések, kutatások általi megoldása, az észlelt változások megfigye
lése a konzervációbiológiának nevezett, különlegesen komplex, több más 
tudomány határterületén kialakult, új tudományág feladata. Benne különbö
ző súllyal ugyan, de fontos szerepet játszik a faunisztika, a taxonómia, a 
biogeográfia és az ökológia sok területe, a populációdinamikától az etológiá
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ig. A konzervációbiológia szinte ezeknek a természetvédelemben felhasznál
ható, azzal kapcsolatos eredményeik szintetizálásának tekinthető.

Általános problémák és a nemzeti parkjainkkal kapcsolatos alapvető kuta
tások mellett saját kutatásaim, érthető módon, elsősorban a talajokkal kap
csolatosak. Célom a folyamatos vizsgálatok lehetőségeinek megalapozása volt. Emel
lett a változások észlelésének metodikáját, ezek nyomon követésének egyszerű lehetősé
geit, a tág értelemben vett monitoringnak nevezhető problémák megoldását kutattam.

Különlegesség ugyanis, hogy a legfőbb életterek, azaz a levegő, a víz, a 
vegetáció és a talaj közül a konzervációbiológiát művelők figyelmének köré
ből csak ez utóbbi maradt ki, érthetetlen vagy talán -  vizsgálatának nehézsé
gei miatt -  nagyon is érthető módon. Pedig a felsoroltak közül a levegő és a víz 
egyértelműen és jól monitorozható, a vegetáción élő állatvilág pedig úgyis csak erős kor
látokkal használható a monitoringban, hiszen nyilvánvaló, hogy egy gazdanövény eltű
nése bizonyosan magával hozza a monofág, de sokszor az oligofág fajok eltűnését is. 
Tehát a zoológiái monitoring ott, ahol egy terület a vegetációval monito
rozható, szinte fölösleges. Viszont a talaj és a talajjal közvetlen kapcsolatban lévő 
életterek, mint amilyenek például a talaj mohák, az avar és a humusz vagy kor
hadék, s amely a mikro-, mező- és makrofaunája révén az állatvilágból leg
alább harmadot jelent, és egyértelműen csak a talajfaunával jellemezhető, sokkal több 

figyelmet érdemelt volnál
Az atkák -  fenti értelemben vett -  kitűnő bioindikátor voltára már rég fel

figyeltek. Magam is, különösen a természetvédelmi területek és nemzeti par
kok komplex kutatása során, végeztem ilyen irányú vizsgálatokat. Most csak 
egyetlen példát ismertetek:

A Hortobágyi Nemzeti Parkban lévő erdők oribatidáinak vizsgálatakor 
rájöttem, hogy óriási különbségek vannak a természetes, a több száz, esetleg több ezer 
éves erdőfoltok (Újszentmargita, Ohat) és az ültetett, legfeljebb néhány tucat éves erdők 
talajfaunája között (Mahunka, 1983).

Csak az eddigi ismeretekre és a logikára támaszkodva, két eredményre 
lehetett volna számítani, hogy az újonan telepített erdőfoltokban vagy a kör
nyező területek gyep-lágyszárú vegetációjának elszegényedett faunáját vagy 
egy szegényes, a közönséges fajokból álló erdei talajatkafaunát találunk.

Az eredmény meglepő volt, a feltételezettekkel szemben az ültetett erdőkben 
egy fajszegény, viszont két-három faj erős dominanciáját mutató, harmadik típusú fau
na élt. S az már csak a meglepetés növelése volt, hogy ezek a fajok a környező 
területeken csak kis egyedszámban fordultak elő. Részben magyarázza a 
tényt, hogy valószínűleg egy olyan niche állt rendelkezésükre, ami fokozato
san, de gyorsan ürült ki. Feltételezésem szerint az őshonos gyeplakófauna 
fokozatosan eltűnt, az erdei giliszták hiánya miatt viszont felszaporodott a
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bontatlan avar, amelybe az eredeti erdőkben élő fauna eddig ismeretlen 
okból (talán az eltérő fafajok miatt) nem tudott áttelepülni. Létrejött tehát egy 

fauna, amit semmi addigival nem lehetett azonosítani!
Feltételeztem, hogy a megoldást az atkák parthenogenezisében kereshet

jük. Ez elvileg természetesen több évtizede ismert, de a gyakorlat nem sok 
figyelemre méltatta. Most viszont feltűnt, hogy az itt domináns fajok mind 
parthenogenetikusak, amelyek szaporodása nagyságrendekklel gyorsabb az 
ivaros szaporodású fajokénál. Logikus, hogy tüzek, árvizek és más katasztró
fák után az első benépesítők szinte kivétel nélkül a parthenogenetikusan sza
porodó atkák. S ilyen katasztrófának számít pl. egy erdőtelepítés is az addig 
klimatikusan gyepterületnek számító pusztán. Ez az egyetlen eredmény is 
igazolja a pontos monitorozás és a faunisztika szükséges voltát!

A konzervációbiológiához kötődő, másik kedvenc tématerületem a termé
szetvédelmi területek szükséges és optimális méretének megállapítása. Rájöt
tünk, hogy a „sziget-biogeográfiának” különleges szerepe lehet ebben a kér
désben. Világviszonylatban vita folyt és folyik, érdemes-e kis, sőt inkább kicsi termé
szetvédelmi területek fenntartása vagy létesítése. Jelenleg még a többség elutasítja a 
kis területű természetvédelmi területek létesítését. Ennek egyetlen oka lehet 
csak: nincs köztük akarológus. Az ellenzők általában csak emlősökben, 
madarakban s legfeljebb kétéltűekben gondolkodnak, és nem gondolkodnak 
atkákban. Pedig a természetes génbank (szebb szó, mint biodiverzitás) számára leg
alább annyira fontosak lehetnek az apróságok. Éppen nemrégen igazoltam ezt egy 
szingapúri vizsgálatsorozattal, az ottani világelső, de Sas-hegy méretű nem
zeti parkban, a Bükit Timahban. Elképesztő, hogy ez a városba szorított, 
látogatott park milyen gazdag, ma a környező területekről már mindenütt 
eltűnt talajaatkafaunát és ízeltlbúfaunát őriz, pontosan 150 évvel alapítása 
után!

Nagyon csábítók, érdekesek ezek a kutatások, amiket ismertettem, s ame
lyekben részt is veszek, illetve feleségemmel részt is veszünk bennük. Mégis 
úgy érezzük, a magyar atkászat legfőbb feladata most, az ezredfordulón, egyrészt 
a nemzeti faunamű megírása és ezt megelőzően annak a magyar nemzeti talaj- 
zoológiai gyűjteménynek további fejlesztése, amellyel ma már világelsők vagyunk. Igaz, 
ez nem úgy nemzeti, hogy az csak Magyarországot tartalmazza, de kétségtelen, 
hogy a Balogh János kezdte, sok zoológus és a témát mindig segítő botanikus 
céltudatos, fáradságos munkája nyomán ma Magyarország birtokában van a leg
teljesebb világgyűjtemény. Szinte nincs pontja a Földnek, ahonnan ne rendelkeznénk 
talajmintákkal, óriási feldolgozott gyűjteményekei a mező- és megafaunából egyaránt.

Arról van itt szó, hogy ma, amikor a biodiverzitás kutatása szinte az embe
riség fennmaradásának egyik legfontosabb feltételét, a bioszféra legalább
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részbeni megismerését célozza meg, szemünk előtt tűnnek el a természetes 
vegetáció utolsó összefüggő területei. Meggyőződésünk, ha mi, de akár az 
egész emberiség is élni akar, előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz a bioszféra 
rekonstrukciója. Napjainkban egyre több hír szól már erről. Ebben a munká
ban pedig behozhatatlan előnnyel rendelkezik majd az a tudományos közösség, amely
nek birtokában ilyen alapgyűjtemények vannak. S ez egyértelműen már a jövő század
ba mutató feladat.

K öszönetnyilvánítás

Szerencsés ember vagyok, sokan segítettek, tehát sok a köszönnivalóm.
Hosszú a lista. Ez a hátulütője, ha az ember a bevezetőben már említett 

szupraindividuális változatot követi. Itt ugyanis nemcsak a egy konkrét mun
kát, munkában való részvételt kell köszönnöm, hanem egy fél élet támogatá
sát is. Tehát mindenekelőtt köszönnöm kell feleségemnek, aki amellett, 
hogy jó  atkásszá lett mellettem, minden energiáját közös munkánkra fordí
totta, köszönnöm kell Balogh Jánosnak, hogy atkászt nevelt belőlem. Hálás 
vagyok Dudich Endrének, aki sok szempontból ma is példaképem.

Köszönnöm kell mindenkori munkahelyi vezetőimnek, Dr. Bakáts T i
bornak, Dr. Székessy Vilmosnak, Dr. Kaszab Zoltánnak és Dr. Matskási Ist
vánnak, hogy elhitték nekem az atkászat fontosságát, és eltűrték, hogy ezt 
helyezzem sokszor még hivatali munkám elé is.

És vannak és voltak külföldön és itthon, mint Dr. Zicsi András, Dr. Pócs 
Tamás, Dr. Borhidi Attila, Dr. E. Piffl (Bécs), Dr. B. Hauser (Genf), Dr. V. 
Mahnert (Genf), Dr. R. A. Norton (New York), Dr. M. Luxton (Wales), 
Dr. V. Behan-Pelletier (Ottawa) és sokan mások, akik hol kutatandó anyag
gal, hol jó tanáccsal, hol más módon támogattak, hogy a szakma elismerését 
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1. Einleitung

Bergbau wird allgemein verstanden als die Gesamtheit aller Tätigkeiten zum 
Aufsuchen, Gewinnen und Aufbereiten von Bodenschätzen. Vor allem die 
Gewinnung der Mineralrohstoffe, also deren Entnahme aus ihrer natürli
chen Ablagerung in der Erdkruste, daneben aber auch schon das Aufsuchen, 
also das Zugänglichmachen der Lagerstätte, bedingen zwangsläufig einen 
Eingriff in die (natürlichen) Umwelt-Bedingungen. Dies gilt ebenso, wenn 
man den Begriff Bergbau mit Fettweis1 im weitesten Sinne auffaßt als das 
Bauen im Berg, wenn man also das Erstellen von (untertägigen) Hohlräu
men, für welchen Zweck auch immer, mit einbezieht.

Jegliche bergbauliche Tätigkeit konfligiert demnach zwangsläufig mit 
dem Ziel der Aufrechterhaltung einer ungestörten Umwelt und daneben 
mit dem Recht auf Schutz des Eigentumes der jeweils Betroffenen. Dies ist 
keineswegs eine neue Entwicklung, sondern von allem Anfang an der Fall 
gewesen. Seit altersher hat auch niemals ein Zweifel daran bestanden, daß es 
der Bergbau ist, der den gegebenen Zustand der Umwelt stört, und daß er

1 Vgl. z.B.: Fettweis, G.B.L.: Keine Zukunft der Menschheit ohne pflegliche Nutzung der Erd
kruste. Erzmetall 48 (1995) S. 542-553.
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daher als der Zustandsstörer auch für die sich hieraus ergebenden Konse
quenzen verantwortlich ist. Was sich im einzelnen und konkret aus dieser 
grundsätzlich unstrittigen Verantwortlichkeit an Auswirkungen ergibt, 
ist allerdings in der Vergangenheit und bis heute recht unterschiedlich beur
teilt worden, und diese Entwicklung ist auch jetzt noch keineswegs abge
schlossen.

Im Grunde genommen ging und geht es dabei stets um das Dilemma, für 
die gegenwärtige Generation wie für alle zukünftigen einerseits die eine 
Grundlage jeglicher menschlicher Existenz, nämlich die Verfügbarkeit von 
mineralischen Rohstoffen als materieller Basis aller Zivilisation und Kultur, 
durch die bergbauliche Tätigkeit zu gewährleisten, und zugleich die andere 
Grundlage dieser menschlichen Existenz, nämlich eine gesunde und men
schenwürdige Umwelt, aufrecht zu erhalten. Neben dieser Hauptproblema
tik und teilweise damit im Zusammenhang stehend ergibt sich zugleich 
auch die Frage nach der Berechtigung des Bergbaus, im Interesse der N ut
zung der Bodenschätze das Recht auf ungestörtes Eigentum an den betrof
fenen Flächen zu verletzen. Je nach dem Umfang und den Auswirkungen 
der Eingriffe in die Umwelt und je nach dem vermeintlichen oder sicheren 
Wissen hinsichtlich des Ausmaßes dieser Auswirkungen und nicht zuletzt 
auch entsprechend den sich ändernden Wertvorstellungen in der gesell
schaftlichen Entwicklung wurde und wird diese Problematik unterschied
lich wahrgenommen, und insofern kann es auch nicht verwundern, daß sich 
im Laufe der Zeit eine Veränderung bei den Prioritäten ergibt.

Inzwischen scheint jedoch in dieser Entwicklung ein Zustand wennschon 
nicht bereits erreicht, so doch gefährlich nahe zu sein, bei dem das Ziel 
einer nachhaltigen Entwicklung (sustainable development), wodurch auch 
den zukünftigen Generationen noch eine ungefährdete Existenz in einer 
intakten Umwelt ermöglicht werden soll, gerade durch dieses Bestreben 
nach Nachhaltigkeit selbst in seiner Erreichbarkeit gefährdet wird. Hier ist 
ganz sicher nur selten böser Wille im Spiel, vielmehr ergibt sich diese 
Widersprüchlichkeit als Konsequenz aus einer unvollständigen Berücksich
tigung und damit einseitigen Wichtung der Wirkungsmechanismen.

Diese Situation ist nach Meinung des Verfassers weltweit gegeben; sie ist 
besonders deutlich in den dichtbevölkerten und hochentwickelten Indu
strieländern zu erkennen. Im folgenden soll versucht werden, diese 
Entwicklung, den daraus resultierenden Zustand und die sich daraus erge
benden Folgerungen am Beispiel Deutschlands aufzuzeigen, wo sich spe
ziell in den neuen Bundesländern die Problematik ganz besonders klar dar
stellt.
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2. Wandlungen in der Bewertung des Bergbaus 
im Verhältnis zur Umwelt

2. Í Vom Beginn der N euzeit bis zu m  Allgemeinen Berggesetz 
fü r  die preußischen Staaten von 1865

Als die eigentliche und letztlich ursprüngliche Ressource für die Münz
metalle Gold und Silber und damit zugleich für die wirtschaftliche Stärke 
eines Staates hatte der Erzbergbau im ausgehenden Mittelalter und zu 
Beginn der Neuzeit für die Territorial-Herren eine herausragende Bedeu
tung. In ähnlicher Weise galt dies auch im Hinblick auf diejenigen anderen 
bergbaulich gewonnenen Rohstoffe wie Buntmetalle, aber auch Salz, deren 
Export zur Deckung der überregionalen Nachfrage den produzierenden 
Gebieten und damit insbesondere den dort Regierenden zu beträchtlichen 
Einnahmen und somit zu einer Stärkung ihrer wirtschaftlichen Potenz ver- 
half. Der Besitz von aktiven Bergwerken im eigenen Territorium war also 
gleichbedeutend mit (wirtschaftlicher) Stärke; Förderung und Unterstüt
zung des Bergbaus lagen deshalb im unmittelbaren Interesse des jeweiligen 
Landesherren. Als Konsequenz hieraus wurde dem Bergbau daher auch 
gegenüber den Belangen der natürlichen Umwelt (sofern diese in der dama
ligen Zeit über die Jagdvorbehalte der Adligen hinaus überhaupt eine Rolle 
spielten) in den entsprechenden Bergordnungen und Bergfreiheiten absolu
te Priorität eingeräumt.

Dies zeigt sich unter anderem in den Regelungen, nach denen die 
Bewirtschaftung der Forsten weitestgehend auf die Deckung der Bedürfnis
se des Bergbaus ausgerichtet war-vielfach war in den Bergbaurevieren die 
staatliche Forstverwaltung vollständig in die Bergverwaltung integriert und 
die Ausbildung der Forsteleven erfolgte gemeinsam mit den angehenden 
Berg-ingenieuren in ein und derselben Lehranstalt und ausgerichtet auf 
die Bedürfnisse des Bergbaus, so etwa in Schemnitz (Selmecbánya, heute 
Banska Stiavnica/Slowakei) und in Clausthal und Freiberg.

Ganz selbstverständlich erfolgte durch die Anlage eines weitverzweigten 
Systemes von Gräben und Teichen unter teils sehr gravierenden Eingriffen 
in die natürlichen Abflußverhältnisse die Nutzung der Natur-Ressource 
Wasser als Antriebsenergie und nicht zuletzt auch für Aufbereitungsanlagen.

Die auf diese Weise entstehenden Eingriffe in die Umwelt hatten teils gra
vierende Folgen. Zu nennen ist etwa die Entwaldung ganzer Regionen, was 
zuweilen zu einschneidenden Maßnahmen zur Holzversorgung des Berg
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baus zwang und z.B. im Harz mit ein Grund für die heute noch anzutreffen
de Fichten-Monokultur war. Auch die Belastung der Flußsedi-mente mit 
Schwermetallen aus den Aufbereitungsanlagen ist, wie bei-spielsweise im 
Harz in der Innerste, eine sich bis heute noch auswirkende Spätfolge ebenso 
wie die großflächige Bodenkontamination, die -  wenn denn die entsprechen
de EU-Richtlinie uneingeschränkt in nationales Recht umgesetzt wird -  
dazu führt, daß der Bodenanschub für die Keller von Neubauten in manchen 
Gebieten als gefährlicher Sonderabfall entsorgt werden müßte.

Mehr am Rande sei erwähnt, daß auch den Bergleuten selbst mit dem 
verschiedentlich gewährten Recht auf die niedere Jagd und der allgemein 
eingeräumten Befugnis zur Entnahme von Bau- und Brennholz aus den 
Waldungen auch für ihre privaten Bedürfnisse eine dem gemeinen Mann 
damals sonst nicht zustehende Nutzung der Umweltressourcen ermöglicht 
wurde; selbstverständlich auch dieses allein mit dem Ziel, den Bergbau 
dadurch zu fördern, daß attraktive Lebensbedingungen für die im Bergbau 
Beschäftigten geboten wurden.

Ganz offensichtlich also wurde in dieser Zeit von den Herrschenden dem 
Bergbau ein bevorzugter Platz auf der Prioritätsskala eingeräumt. Ursäch
lich hierfür war in erster Linie die zuweilen auch expressis verbis formulier
te Überzeugung von der Wichtigkeit des Bergbaus als materieller Basis für 
die Bedeutung, Stärke und damit auch den Einfluß des jeweiligen Herr
schaftsbereiches. Unausgesprochen wirkte bei dieser absoluten Bevorzu
gung des Bergbaus gegenüber der Umwelt sicherlich auch die Überzeugung 
von einer unbegrenzten Verfügbarkeit der Umweltressourcen und einer 
unbegrenzten Selbstheilungskraft der Natur mit.

Hieran änderte sich grundsätzlich auch nichts, als im Zuge der beginnen
den Industrialisierung der Eisenerz- und vor allem der Steinkohlenbergbau 
sowohl hinsichtlich des wirtschaftlichen Produktionswertes als auch und 
vor allem hinsichtlich der Fördermenge an Bedeutung gewannen und 
schließlich gegenüber dem Buntmetallerzbergbau dominierten. Nicht nur 
bei den Regierungen und in den Behörden, sondern auch ganz allgemein in 
der öffentlichen Meinung gab es, wie schon die bezeichnende Wortwahl 
zeigt, keinen Zweifel an der Überzeugung, daß die Kohle, Erze und Salze 
Bodenschätze seien, die einen natürlichen Reichtum eines Landes ausmach
ten, und deren Gewinnung und Verwendung geradezu Vorbedingung und 
Voraussetzung für eine positive Entwicklung der jeweiligen Volkswirtschaft 
darstellten. Und in der Tat bildeten sich die ersten (schwer-) industriellen 
Zentren ja auch dort heraus, wo Kohle oder Eisenerz gefördert wurde, unter 
besonders günstigen Bedingungen beides.
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Daß dem sich entwickelnden Bergbau einerseits wegen seiner Bedeutung 
als Basis der wirtschaftlichen Entwicklung und andererseits wegen seiner 
Standortgebundenheit an die Lagerstätte Priorität gegenüber anderen N ut
zungsansprüchen an die Umwelt zukomme, war unbestritten und galt als 
unbestreitbar. Hieran änderte sich auch dann noch grundsätzlich nichts, als 
sich erstmalig in den industriellen Ballungsgebieten schädliche Auswirkun
gen dieser Industrialisierung bemerkbar machten, etwa durch verstärktes 
Auftreten gesundheitlicher Probleme in der betroffenen Bevölkerung (Eng
lische Krankheit). Obwohl also die schädlichen Auswirkungen der Umwelt
belastung durch die Emissionen der Schwerindustrie durchaus bekannt 
waren, wurde diese selbst in ihrer prioritären Notwendigkeit nicht ernsthaft 
in Frage gestellt, und dies galt uneingeschränkt auch bezüglich des Berg
baus.

2.2 D ie Entwicklung seit Einführung des allgemeinen Berggesetzes 
von 1865 (A B G )

Mit der Einführung des allgemeinen Berggesetzes für die preußischen Staa
ten von 1865, das von den meisten anderen Staaten in Deutschland als eige
nes Recht in nahezu identischer Form übernommen wurde, war nicht nur 
die vorherige unübersichtliche Zersplitterung durch die Schaffung einer 
einheitlichen Rechtsgrundlage überwunden, sondern auch der endgültige 
Übergang vom Direktions- zum Inspektionsprinzip vollzogen, indem der 
Staat sich aus der wirtschaftlichen und technischen Leitung der Betriebe 
zurückzog und sich darauf beschränkte, die Einhaltung der Erfordernisse 
der Sicherheit im weitesten Sinne zu überwachen. Hierzu gehört erklärter
maßen auch die Verhinderung gemeinschädlicher Auswirkungen des Berg
baus bzw. die Beseitigung der Folgen dieser Auswirkungen.

Was die Eingriffe des Bergbaus in die natürliche Umwelt angeht, liegen 
beim ABG-von wenigen Ausnahmen abgesehen-die Prioritäten jedoch 
nach wie vor auf seiten des Bergbaus. Das Grundprinzip für die Konfliktlö
sung entspricht voll demjenigen im Verhältnis zwischen dem Bergbau trei
benden und einem (fremden) Grundeigentümer. So wie dieser im Grunde 
genommen alle auch nachteiligen Auswirkungen des Bergbaus und faktisch 
jeden für den Bergbaubetrieb erforderlich werdenden Eingriff bis hin zur 
(befristeten) Grundabtretung hinnehmen muß, aber andererseits einen 
Anspruch auf (wirtschaftliche) Entschädigung hat (Grundsatz des ’’Dulde 
und Liquidiere”), ist der Bergbautreibende auch gegenüber der natürlichen
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Umwelt zu jedem erforderlichen Eingriff berechtigt unter der Vorausset
zung, daß ein entstandener Schaden anschließend wiedergutzumachen ist 
(Grundsatz des ’’Okkupiere und Restauriere”).

Bemerkenswert ist jedoch, daß im ABG die Verantwortlichkeit des Berg
baus für die Umwelt insofern eindeutig festgeschrieben ist, als eben eine 
Beseitigung der hervorgerufenen nachteiligen Auswirkungen postuliert 
wird. Unausgesprochen ging man dabei wohl auch weiterhin von der Vor
aussetzung aus, daß dies auch tatsächlich möglich sei; Befürchtungen, daß 
eine endliche Umwelt irreparabel Schaden nehmen könne, scheinen jeden
falls nicht auf.

In der Bundesrepublik Deutschland galt das ABG von 1865 in der Fas
sung der jeweiligen Ländergesetze und mit unterschiedlichen Ergänzungen 
und Änderungen bis zum Erlaß des Bundesberggesetzes (BbergG) von 1980 
weiter. Die potentiell konfligierenden Interessen von Bergbau und Umwelt 
werden gleich im ersten Paragraphen dieses neuen Gesetzes angesprochen, 
wo als Zweck des Gesetzes die Sicherung der Rohstoffversorgung durch das 
Aufsuchen, Gewinnen und Aufbereiten von Bodenschätzen bei sparsamem 
und schonendem Umgang mit Grund und Boden und das Erfordernis des Aus
gleiches von unvermeidbaren Schäden genannt werden. Auch in den Be
stimmungen für das Betriebsplanverfahren wurden nunmehr die Umwelt
belange explizit mit angesprochen, indem nämlich die Zulassung des Planes 
(und damit die Zulassung jeglicher bergbaulicher Betätigung) neben den 
Erfordernissen der Sicherheit und der Vorsorge gegen Gefahren u.a. auch 
daran geknüpft wird, daß die erforderliche Vorsorge für die Wiedernutzbarmachung 
der Oberfläche in dem nach den Umständen gebotenen Ausmaß getroffen ist.

Aus beiden Formulierungen wird deutlich, daß zwar dem Bergbau nach 
wie vor die höhere Priorität eingeräumt wird, aber dies keineswegs mehr 
uneingeschränkt, und daß zugleich die Belange der Umwelt als zu berück
sichtigen ausdrücklich angesprochen werden. Die sich hier abzeichnende 
Entwicklung hat sich seither beschleunigt fortgesetzt.

In der öffentlichen Meinung ist das Bewußtsein davon weitgehend verlo
ren gegangen, daß auch heute noch oder gerade heute in unserer hochindu
strialisierten Zivilisation die Verfügbarkeit auch mineralischer Rohstoffe die 
unerläßliche Voraussetzung der Existenz darstellt, und daß, allen Bemühun
gen um Einsparungen und Recycling zum Trotz, Rohstoffe aus bergbauli
cher Urproduktion in steigendem Umfang benötigt werden. Der Bergbau 
hat in der Öffentlichkeit nicht nur seine Priorität und sein Ansehen einge
büßt, sondern gilt weithin als überholt und überflüssig und wegen seiner in 
der Tat unvermeidbaren und unübersehbaren Eingriffe in die Umwelt als
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unerwünscht und schädlich. Dies gilt speziell dann, wenn das unmittelbare 
eigene Umfeld betroffen ist, beispielsweise durch die Notwendigkeit von 
Umsiedlungen im Vorfeld vor Braunkohlentagebauen.

Daß diese weitverbreitete Aversion im Ostteil Deutschlands, d.h. im 
Bereich der ehemaligen DDR, noch größer ist als im Westen, ist sicherlich 
verständlich aufgrund der zurückliegenden Entwicklung.

Auch im Bergrecht der DDR spiegelte sich die sozialistische gesellschafts
politische Grundauffassung wieder, nach der kollektive Ziele wie Nutzung 
der eigenen Bodenschätze eindeutig Vorrang haben gegenüber individuellen 
Zielen wie dem Schutz des Privateigentums. Hinzu kamen das Autarkiebe
streben und die chronische Devisenknappheit, die zu einer Mangelsituation 
in der Versorgung mit Rohstoffen führten und somit zur Nutzung der eige
nen Ressourcen ohne große Rücksichtnahme auf die betroffenen Menschen 
und schon gar nicht auf die Umwelt zwangen. Nimmt man dann noch die 
Unzulänglichkeiten einer Planwirtschaft hinzu, in der ausgerechnet eine 
Umwelt-Landschaftsplanung faktisch nicht vorhanden war und die Raum
ordnung mit der Ausweisung von Bergbau-Schutzgebieten ganz überwie
gend auf dessen Erfordernisse ausgerichtet wurde, und in der es aufgrund 
der Mangelsituation und der verfehlten Prioritäten auch zu erheblichen 
Rückständen in der Rekultivierung oder Wiedernutzbarmachung der Ober
fläche kam, so kann es nicht verwundern, daß sich in der Öffentlichkeit eine 
regelrechte Ablehnung gegenüber dem Bergbau herausgebildet hat.

Auch die gegenüber dem Bergbau negative Einstellung vieler Westdeut
scher kann kaum überraschen: N ur noch eine relativ kleine Zahl lebt 
unmittelbar vom und für den Bergbau, die Besorgnis um real vorhandene 
oder nur fiktive und potentielle Umweltgefahren ist weit verbreitet, wenn 
auch häufig nur emotional begründet, der Glaube an die Unerschöpflichkeit 
der natürlichen Ressourcen und die unbegrenzte Selbstheilungskraft der 
Natur ist der pessimistischen Überzeugung vom Gegenteil gewichen, und 
nicht zuletzt ist die Bereitschaft fast völlig geschwunden, im Interesse der 
Allgemeinheit persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen.

Vor allem aber entspricht das Bild des Bergbaus in der öffentlichen Mei
nung nicht dem Ziel eines sustainable development, also einer auf Nachhal
tigkeit angelegten Entwicklung und einem Wirtschaften, das-im Idealfall in 
Form eines sich selbst tragenden Kreislaufes, wenn es denn ein solches per
petuum mobile geben könnte-möglichst alle vorhandenen Ressourcen für 
die kommenden Generationen erhält.

Es kann, zumal in einer demokratisch verfaßten Gesellschaft, nicht ver
wundern, daß sich diese Veränderungen in der Werteskala der Öffentlich-
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keit, was den Bergbau und sein Verhältnis zur Umwelt angeht, in vielfälti
ger Weise auch im rechtlichen Bereich in der jüngsten Entwicklung wider
spiegeln. Dies betrifft Veränderungen und Erweiterungen sowohl in den 
gesetzlichen Vorschriften als auch-überwiegend, aber nicht allein als Aus
fluß davon—in der Rechtsauslegung und -anwendung, und es betrifft auch 
über solche bindenden rechtlichen Regelungen hinaus die Beziehungen 
zwischen dem Bergbau und den von seinen Auswirkungen Betroffenen.

Was die verpflichtenden Rechtsnormen angeht, handelt es sich inzwi
schen weitgehend um eine übernationale Einflußnahme insofern, als gerade 
im Umweltbereich innerhalb der Europäischen Union zahlreiche EU- 
Richtlinien und Vorschriften zu beachten und als nationales Recht zu über
nehmen sind, genannt seien hier u.a. das fünfte Programm der Europäi
schen Gemeinschaft für dauerhafte Entwicklung und Umweltpolitik von 
1993 und beispielhaft die zur Umsetzung der entsprechenden EU-Richt- 
linie erlassene Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung berg
baulicher Vorhaben von 1990.

Diese letztere ist insofern für den hier zu behandelnden Kontext von 
Bedeutung, als sie zwar keineswegs eine völlig neue Sachlage hinsichtlich 
der Überprüfung bergbaulicher Vorhaben im Hinblick auf die Umweltver
träglichkeit schafft, denn diese Überprüfung hatte auch vorher schon durch 
die Bergbehörde zu erfolgen, und zwar unter Beachtung aller einschlägigen 
(z.B. Immissionsschutz- oder Gewässerschutz-) Vorschriften und unter 
Anhörung aller dafür zuständigen Fachbehörden und Dienststellen. Neu ist 
seither allerdings die Durchführung dieser Überprüfung im Rahmen eines 
streng formalisierten Verfahrens (Planfeststellung) mit Beteiligung aller 
potentiell Betroffenen einschließlich der allgemeinen Öffentlichkeit. Ohne 
jede Wertung der sachlichen Notwendigkeit eines solchen Verfahrens ist 
festzustellen, daß sich hieraus eine ganz erhebliche Verzögerung im Pla
nungsablauf ergibt, der bei größeren Vorhaben eine Dauer von vielen Jahren 
erreichen kann. Dies hat nicht zuletzt seine Ursache in Umfang und Tiefe 
der erforderlichen Untersuchungen.

Aufgrund der umfassenden Schutzziele, die in den zahlreichen inzwi
schen erlassenen Umweltschutzvorschriften definiert sind, sind im Rahmen 
einer Umwelt-Verträglichkeits-Prüfung für ein Bergwerksprojekt sehr 
detaillierte Feststellungen zu vielen Sachverhalten zu treffen, etwa hinsicht
lich der Auswirkungen von Veränderungen im Grundwasser nach Höhe 
und Beschaffenheit, die nur von hochqualifizierten Spezialisten auf dem 
jeweils angesprochenem Sachgebiet in Form von Fachgutachten erarbeitet 
werden können. Da diese zudem teilweise aufeinander aufbauen müssen,
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entsteht neben dem beträchtlichen finanziellen Aufwand zugleich auch ein 
sehr erheblicher Zeitbedarf.

Entsprechend den stringenteren Rechtsvorschriften, aber sicherlich auch 
als Ausfluß der sich verändernden Werteskala in der Gesellschaft, wird in 
der Rechtsprechung ebenfalls die Priorität des Bergbaus zunehmend in 
Frage gestellt bzw. reduziert. Beispielhaft hierfür sei das höchstinstanzli- 
che sogenannte Moers-Kapellen-Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes ge
nannt, nach dem die laut Berggesetz im öffentlichen Interesse liegende 
Gewinnung von Bodenschätzen hinsichtlich der Priorität gegenüber dem 
Schutz des (Grund-)Eigentums vor Beeinträchtigungen jedenfalls dann 
einer detaillierten Abwägung unter Mitwirkung des Betroffenen bedarf, 
wenn mit Bergschäden in nicht unerheblichem Ausmaß zu rechnen ist. In 
einem solchen Falle gilt also der Grundsatz des ’’Dulde und Liquidiere” 
offensichtlich nicht mehr uneingeschränkt.

Bei alledem ist unverkennbar, daß diese Veränderungen in der Rechtslage 
und Rechtsprechung lediglich der tatsächlichen Entwicklung folgen und ihr 
keineswegs vorauseilen. Aufgrund des Prioritätsverlustes, den der Bergbau in 
der Öffentlichkeit gegenüber den Belangen der Umwelt hat hinnehmen 
müssen, werden von ihm erhebliche (Vor-) Leistungen über die rechtlichen 
Anforderungen hinaus erbracht, um überhaupt noch eine öffentliche und 
politische Zustimmung zu seinen Aktivitäten zu erhalten. In bezug auf den 
vorbeugenden Schutz der natürlichen Umwelt mag man je nach Interessen
lage und Einstellung diese Feststellung bestreiten, hinsichtlich der Entschädi
gungsleistung für in Anspruch genommene Flächen ist sie jedoch beweisbar.

Nach den Vorschriften des BbergG ist bei einer solchen Entschädigung 
auf eine Vermögensidentität abzustellen. Im Falle der Umsiedlung im Vor
feld eines Großtagebaues also würde einem Grundstücks- und Hauseigen- 
tümer demnach der Zeitwert seines Eigentums zu ersetzen sein, und dies 
hätte natürlich zur Folge, daß aus dieser Entschädigung z.B. für ein mehrere 
Jahre oder Jahrzehnte altes Wohngebäude ein entsprechend beschaffenes 
neues am neuen Standort nicht finanziert werden kann. Hiertür wären vom 
Eigentümer vielmehr zusätzlich Mittel aufzubringen, was u.U. eine Kredit
aufnahme erforderlich machen würde. Tatsächlich angewendet wird-ver- 
ständlicherweise vor allem in den neuen Bundesländern-jedoch weitgehend 
eine Entschädigungspraxis nach dem Prinzip „Neu für Alt“, d.h. der 
Umsiedler erhält für sein altes Wohngebäude eine Entschädigung in einer 
solchen Höhe, die die Beschaffung eines gleichwertigen neuen Gebäudes 
ermöglicht, er erfährt insofern einen Vermögenszuwachs, und es erfolgt also 
eine Besserstellung über die materielle Gerechtigkeit hinaus.
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Dies wird nach allgemeinen öffentlichem Konsens im Sinne einer sozialen 
Gerechtigkeit als Ausgleich für die mit einer Umsiedlung zwangsläufig ver
bundenen immateriellen Nachteile als gerechtfertigt und erforderlich ange
sehen. Von durchaus ernstzunehmenden Fachleuten wird jedoch inzwi
schen für die von einer evtl. Umsiedlung Betroffenen ein u.U. noch darü
ber hinausgehender moralischer Anspruch erhoben auf Umsiedlungsangebote, die 
bei Anwendung eines definierten Standards die Schaffung eines familiengerechten Hei
mes ohne Neuverschuldung am neuen Standort gewährleisten. Verlangt wird also 
für ein altes Wohngebäude nicht etwa ein gleichwertiges neues, sondern ein 
den inzwischen deutlich gestiegenen Nutzungs- und Komfortansprüchen 
gerecht werdendes neues.

Selbst wenn sich diese Auffassung schließlich durchsetzen sollte, ist un
bestreitbar jeder mit der bergbaulichen Tätigkeit verbundene Eingriff in die 
ursprüngliche Umwelt für die davon Betroffenen auch weiterhin mit als 
nachteilig empfundenen Auswirkungen verbunden. Während diese Unan
nehmlichkeiten in der Vergangenheit von den Betroffenen im allgemeinen 
hingenommen wurden, werden in jüngster Zeit mehr und mehr alle Mög
lichkeiten ausgeschöpft, um im Endeffekt den hierfür ursächlichen Bergbau 
zumindest an dieser Stelle zu verhindern. Auch hierin kommt letztlich eine 
Veränderung in der Prioritätsskala moralischer oder ethischer Werte zum 
Ausdruck. Ohne daß damit bereits eine Bewertung verbunden ist, muß fest
gestellt werden, daß im öffentlichen allgemeinen Bewußtsein Ziele wie 
Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, Durchsetzung eigener Ansprüche 
eine höhere Wertigkeit erhalten haben gegenüber Ansprüchen wie Solidari
tät, Einordnung, Rücksichtnahme auf die Allgemeinheit oder die Interessen 
der Mehrheit.

Diese Feststellung betrifft keineswegs ausschließlich Einzelpersonen, die 
etwa im Falle einer bevorstehenden Umsiedlung auch nach einem Mißerfolg 
vor allen nationalen gerichtlichen Instanzen und trotz deutlicher Aussichtslo
sigkeit ihr Anliegen vor den Europäischen Gerichtshof bringen. Auch bei 
bestimmten gesellschaftlichen und politischen Gruppierungen ist die Ten
denz unverkennbar, den eigenen Standpunkt auch im Falle einer absehbaren 
ablehnenden Entscheidung durch alle offenstehenden gerichtlichen Instanzen 
zu verfolgen, wahrscheinlich mit dem Ziel, auf diese Weise wenigstens einen 
Aufschub der bergbaubedingten Eingriffe in die Umwelt zu erreichen.

Diese Tendenz entspricht zwar keineswegs der geltenden aktuellen 
Rechtslage, wohl aber offensichtlich den Empfindungen und Vorstellungen 
der öffentlichen (oder besser der veröffentlichten) Meinung. In den Medien 
ist in diesem Zusammenhang beispielsweise davon die Rede, daß Orte vor
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der Umsiedlung „gerettet“ werden müssen, vor der Abbaggerung „bewahrt“ 
werden konnten, daß Waldverluste „vermieden“ werden konnten, Nutzflä
chen vor der Inanspruchnahme durch den Bergbau „geschützt“ wurden 
usw., kurz: Die Eingriffe des Bergbaus in die Umwelt erscheinen als prinzi
piell negativ, die Verhinderung dieser Eingriffe (und damit ggf. des Berg
baus als solchem) sind mit einer positiven Anmutung verbunden. Die ver
änderte Stellung des Bergbaus in der öffentlichen Werteskala gegenüber der 
Umwelt hat, auch ganz unabhängig von den bindenden Rechtsvorschriften 
und deren Konkretisierungen durch die Rechtsprechung, natürlich ebenfalls 
einen ganz erheblichen Einfluß auf die Ausgestaltung und die Führung 
bergbaulicher Betriebe.

3. Bergbau und Umweltverantwortung-gegenwärtige 
Situation

Ganz unbestreitbar sind die Ausmaße bergbaulicher Eingriffe in die U m 
welt heute erheblich größer als in der Vergangenheit. Das liegt nicht nur an 
dem gegenüber früher viel größeren Bedarf an mineralischen Rohstoffen, 
der zu entsprechend umfangreicheren Aktivitäten des Bergbaus führt, son
dern auch daran, daß sich diese bergbaulichen Aktivitäten aufgrund der 
schwieriger werdenden Lagerstättengegebenheiten und der daraus resultie
renden zwangsläufigen technischen Entwicklung auf immer größere Einhei
ten konzentrieren: Im rheinischen Braunkohlenrevier etwa wird die (kon
stant gebliebene) Förderung statt wie früher aus rund 15 nur noch aus 3 
Großtagebauen mit bis zu 500 m Teufe und einer Tagebauöffnung von 
einigen km2 erbracht -  ein solcher Eingriff ist nicht zu übersehen und 
erweckt angesichts seiner langen Zeitdauer von mehreren Jahrzehnten den 
Eindruck einer permanenten Devastierung der Umwelt.

Daß dies in Wirklichkeit nicht zutrifft, sondern daß im Gegenteil die 
Oberfläche nur für einen begrenzten Zeitraum in Anspruch genommen 
und anschließend in einer häufig höherwertigen Form wieder nutzbar 
gemacht wird, zeigen die inzwischen zahlreich vorhandenen Beispiele für 
vorbildliche Gestaltungen von Bergbaufolgelandschaften, die sowohl den 
Erfordernissen des Umweltschutzes als auch den Nutzungsansprüchen der 
Bevölkerung gerecht werden. Über diese in der Fachliteratur ausführlich 
dargestellte Erfüllung seiner Verpflichtung zum Ausgleich unvermeidbarer 
Eingriffe in die Umwelt hinaus leistet der Bergbau jedoch auch aktiven 
Umweltschutz, zumindest ist er dazu potentiell in der Lage.
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3.1 Aktiver Umweltschutz

Ein erstes Beispiel für einen solchen aktiven Umweltschutz stellt die Folge
nutzung bergbaulicher Hohlräume zur sicheren und dauerhaften Einbrin
gung von ansonsten umweltgefährdenden Abfallstoffen dar.

Auch bei einer optimalen Annäherung an das Ziel einer Kreislaufwirt
schaft ohne Abfälle lassen sich diese niemals vollständig vermeiden bzw. 
recyclieren. Im Gegenteil reichern sich durch das Bestreben nach weitestge
hender (Wieder-) Nutzung brauchbarer Bestandteile die schädlichen, ggf. 
toxischen Bestandteile in den verbleibenden Restmengen an, diese stellen 
folglich erhebliche Sicherheitsanforderungen an die endgültige Ablagerung, 
um Umweltrisiken langfristig auszuschließen.

Rückstände aus Anlagen zur Hausmüll- und Sonderabfall-Verbrennung 
beispielsweise enthalten in teils hoher Konzentration derartige toxische 
Bestandteile, der Mengenanfall dieser Rückstände ist bereits heute sehr 
hoch und wird in Zukunft angesichts der abnehmenden Verfügbarkeit 
sicherer Deponien für die nicht thermisch verwerteten Abfälle eher noch 
steigen. Das Einbringen dieser Rückstände z.B. in Bruchhohlräume des 
Steinkohlenbergbaus stellt, wie Untersuchungen auch an unserem Berliner 
Institut und auch die Ergebnisse der Zusammenarbeit mit der Bergbaufa
kultät der Universität Miskolc gezeigt haben, bei der Auswahl dafür geeig
neter Lokationen und bei Anwendung entsprechender Verfahren eine 
brauchbare und leistungsfähige Möglichkeit dar, die Schadstoffe umwelt
verträglich, sicher und auf Dauer von der Biosphäre fernzuhalten.

Dies ist natürlich keineswegs die einzige Möglichkeit der Nutzung berg
baulicher Hohlräume zur umweltverträglichen Endeinlagerung gefährlicher 
Abfälle und Reststoffe. Ohne auf die derzeitige, nicht immer sehr rational 
geführte politische Diskussion darüber einzugehen, sei festgestellt, daß in 
der Bundesrepublik Deutschland-die hier als Beispiel für ein hochindu
strialisiertes und dichtbesiedeltes Territorium mit den daraus resultierenden 
Problemen stehen möge-für sehr unterschiedliche Schadstoffe sichere 
untertägige Einlagerungslokationen in bergbaulichen Hohlräumen zur Ver
fügung stehen oder verfügbar gemacht werden können, und daß es 
sich dabei nach einschlägigen Forschungsarbeiten auch an unserem Institut 
um recht beträchtliche Kapazitäten handelt, die-selbst ohne Berücksichti
gung der durch den aktiven Bergbau ständig zuwachsenden Hohlräume-für 
viele Jahrzehnte einen sicheren Einschluß gefährlicher Substanzen und 
damit deren umweltverträgliche dauerhafte Entsorgung gewährleisten kön
nen.
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Ein zweites Beispiel für einen durch den Bergbau ermöglichten Umwelt
schutz ist die Gestaltung der im Gefolge des Braunkohlenbergbaus entste
henden Tagebau-Restseen nicht nur im Hinblick auf eine akzeptable Berg
bau-Folgelandschaft, sondern zugleich auch für die Belange der Wasserwirt
schaft.

Gerade der Rekultivierungs-Rückstand in den Braunkohlenrevieren der 
ehemaligen DDR hat die Chance geboten, die zahlreichen und großvolumi- 
gen Restseen so zu planen und untereinander zu vernetzen, daß sie nicht 
nur ihre Funktion als Naturschutz-Biotop oder als Element der Erholungs
landschaft für die Bevölkerung erfüllen, sondern zugleich als Rückhaltebe
cken zum Hochwasserschutz ebenso wie zur Wasseraufhöhung der Vorflu
ter in Trockenperioden nutzbar gemacht werden können. Dabei ist aus
drücklich darauf hinzuweisen, daß die hierfür notwendigen umfangreichen 
ingenieurbaulichen Maßnahmen ihrerseits in einer sehr umweltschonenden 
und die Bergbau-Folgelandschaft nicht beeinträchtigenden Art und Weise 
ausgeführt werden konnten.

Mehr am Rande sei vermerkt, daß sich auch hiergegen bereits erneut 
Widerstand in der Öffentlichkeit seitens der davon Betroffenen artikuliert, 
und zwar je nach Interessenlage in unterschiedlicher Richtung: Manchen 
Unterliegern gehen die vorgesehenen Maßnahmen zum Hochwasserschutz 
bzw. zur Abflußaufhöhung in Trockenperioden nicht weit genug, manchen 
Anliegergemeinden erscheinen die damit verbundenen Pegelschwankungen 
in den Restseen als zu gravierend, weil hierdurch eine Nutzung für Touris
tik (und dementsprechend als Einahmequelle der Gemeinden) erschwert 
werde. Es soll dieser Widerstreit hier weder diskutiert noch gewertet wer
den, er sei lediglich als Beleg erwähnt für die oben mehr abstrakt dargestell
te Tendenz der Einzelnen wie von Gemeinschaften, das eigene Interesse 
ohne große Berücksichtigung der allgemeinen Situation zu verfolgen und in 
den Vordergrund zu stellen.

Wesentlich für die hier angestellten Überlegungen ist jedoch, daß diese 
hier beispielhaft für viele weitere Möglichkeiten dargestellten Realisierun
gen eines aktiven Umweltschutzes durch den Bergbau nicht in irgendwel
chen rechtlichen Vorschriften explizit verlangt wurden, sondern unabhängig 
davon bzw. über diese hinausgehend erfolgten.

3.2 Mißverständnisse und Fehlentwicklungen

Leider läßt sich jedoch die gegenwärtige Situation im Konfliktfeld Bergbau 
und Umwelt insgesamt keineswegs durch derartige positive Erscheinungen
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charakterisieren, vielmehr sind überwiegend Mißverständnisse und Fehl
entwicklungen in dem an sich uneingeschränkt zu unterstützenden Bestre
ben nach einer nachhaltigen Entwicklung zu konstatieren.

Auch bei der kürzlich nach langen Auseinandersetzungen erreichten Ge
nehmigung zur Inbetriebnahme des Braunkohlenbergbaus Garzweiler II 
beispielsweise wird, wie so oft, die schließlich erzwungene Rücknahme der 
Abbaugrenzen unter das Ausmaß der ursprünglichen Planung, verbunden 
mit einem entsprechenden Verzicht auf an sich gewinnbare Lagerstätten
substanz, als ein Erfolg im Sinne des Umweltschutzes dargestellt (und von 
manchen Politikern als ihr persönliches Verdienst herausgestrichen), häufig 
mit der Begründung, daß auf diese Weise besonders wertvolle Bereiche an 
der Tagesoberfläche vor den Baggern hätten “gerettet” werden können.

Ein Verzicht auf die Gewinnung mineralischer Bodenschätze an einer 
bestimmten Lokation setzt jedoch bei insgesamt gleichbleibendem Bedarf 
die Gewinnung einer gleich großen Menge an einer anderen Stelle voraus. 
Es erscheint schon als höchst bezweifelbar, ob eine solche räumliche Verla
gerung bergbaulicher Aktivitäten, beispielsweise von einem Industrie- in ein 
Entwicklungsland, selbst bei gleichem Ausmaß der damit verbundenen Ein
griffe in die Umwelt eine akzeptable Lösung darstellen kann-diese Vorge
hensweise ist auch unter Umweltschutzgesichtspunkten (und von morali
schen Kategorien einmal ganz abgesehen) wohl nur dann vertretbar, wenn 
an der Ersatzlokation wesentlich günstigere Verhältnisse vorliegen, so wie 
dies beispielsweise für die deutsche Steinkohle gegenüber Importkohle 
zutrifft. In jedem Falle aber ist zu bedenken, daß mit jedem Neuaufschluß 
eines Gewinnungsbetriebes eine zusätzliche Inanspruchnahme von Fläche 
und damit von Umwelt zwangsläufig verbunden ist. Die Gewinnung von 
Mineralien an einer neuen Lokation als Alternative zum Abbau der gleichen 
Mineralmenge aus einem bereits bestehenden Bergwerksbetrieb heraus 
führt also nicht nur nicht zu einer Umweltentlastung, sondern erhöht im 
Gegenteil in aller Regel die Umweltbelastung insgesamt. Eine Verlagerung 
der Mineralgewinnung ist also bei realistischer Betrachtungsweise keine im 
Sinne des Umweltschutzes akzeptable Lösung.

Noch wesentlich kritischer ist die Aufgabe von Lagerstättensubstanz im 
vermeintlichen Interesse des Schutzes von Oberflächen unter dem Aspekt 
einer Nachhaltigkeit der Entwicklung zu beurteilen. Werden an sich in 
einem laufenden (oder geplanten) Bergwerksbetrieb gewinnbare Lagerstät
tenteile -  aus welchen Gründen auch immer -  vom Abbau ausgeschlossen, 
so lassen diese sich zu einem späteren Zeitpunkt nur durch einen Neuauf
schluß mit erheblich höheren Aufwendungen (und damit erhöhtem Res
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sourcenverbrauch, d.h. also letztlich auch Inanspruchnahme der Umwelt) 
noch gewinnen, wenn überhaupt; in vielen, wenn nicht den meisten Fällen 
dürften sie jedoch unwiederbringlich verloren sein. Alle Vorräte minerali
scher Rohstoffe auf dieser Erde sind jedoch zwar meist sehr umfangreich, 
jedoch prinzipiell begrenzt. Der Verzicht auf die Gewinnung einer be
stimmten Vorratsmenge heute bedeutet also, daß diese Menge später nicht 
zur Verfügung steht und dementsprechend die Reichweite dieser Kommo- 
dität entsprechend verkürzt bzw. kommende Generationen dazu zwingt, 
den Bedarf ggf. aus ungünstigeren Lagerstätten zu höheren Kosten und 
meist wohl auch mit größerer Umweltbeeinträchtigung zu decken.

Jede Aufgabe von an sich gewinnbarer Lagerstättensubstanz widerspricht 
insofern dem althergebrachten bergmännischen Prinzip der Posteriorität, 
nach dem bei allen heute getroffenen Maßnahmen die Nutzungsmöglichkei
ten von Lagerstätten auch für die kommenden Generationen zu berücksichti
gen ist. In der modernen Terminologie des sustainable development ausge
drückt: Lagerstätten mineralischer Rohstoffe gehören zu den non-renewable 
ressources, sie sind daher weitmöglichst zu schonen, und dies schließt ein
deutig ihre möglichst vollständige und saubere Gewinnung mit ein.

Demgegenüber ist die vom Bergbau in Anspruch genommene natürliche 
Umwelt und speziell die Oberfläche insofern als den renewable ressources 
zugehörig anzusprechen, als diese Inanspruchnahme ja grundsätzlich nur 
über einen bestimmten, wenn auch u.U. nach mehreren Jahrzehnten zu 
bemessenden Zeitraum hinweg erfolgt. Zumal mit den heute verfügbaren 
Möglichkeiten schon während des Bergwerksbetriebes, vor allem aber wäh
rend der Phase der Wiedernutzbarmachung ist eine solche Gestaltung der 
Umwelt nach der Beendigung des Bergbaus erreichbar, die zu einer Berg
bau-Folgelandschaft nicht nur ohne nachteilige Beeinflussung, sondern 
u.U. sogar mit einer Verbesserung der ökologischen Situation führt.

Es ist also nicht nur ein Mißverständnis, sondern geradezu eine kontra
produktive und langfristig gefährliche Fehlentwicklung, wenn mehr und 
mehr an sich gewinnbare Lagerstättensubstanz durch die verschiedensten 
Einflußnahmen aufgegeben wird, (vorgeblich) um so eine Nachhaltigkeit 
des Wirtschaftens zu erreichen.

4. Notwendige Konsequenzen

Bei unvoreingenommener Betrachtung der gegenwärtigen Situation und 
der sich abzeichnenden Entwicklungstendenzen ist auffällig, daß die durch
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den Bergbau gebotenen und häufig auch bereits realisierten Möglichkeiten 
für einen aktiven Umweltschutz nicht in irgendwelchen Vorschriften oder 
rechtlichen Regelungen verlangt werden oder vorgeschrieben sind. Dagegen 
ergehen sich die kontraproduktiven Auswirkungen mancher an sich mit 
dem Ziel des Umweltschutzes vorgeschriebener Maßnahmen häufig eben 
daraus, daß diese Vorschriften den komplexen Zusammenhängen nicht 
wirklich gerecht werden.

Schon hieraus läßt sich schlußfolgern, daß eine weitere Erhöhung von 
Zahl, Umfang, Detaillierung und Reichweite von Rechtsvorschriften kaum 
zielführend sein kann, um die sich abzeichnende gefährliche Entwicklung 
zu korrigieren. Dies ist darüber hinaus auch deshalb kaum möglich, weil 
derartige Vorschriften ja stets nur ex post und zeitverzögert auf bereits 
bekannte und in Erscheinung getretene Gefährdungen reagieren können. 
Außerdem stellen sie, wie dargestellt, in einer demokratisch verfaßten 
Gesellschaft die Kodifizierung des gemeinsamen Wollens dieser Gesellschaft 
dar-wenn also in deren Grundüberzeugung und Werthierarchien Mißver
ständnisse verbreitet sind, darf man nicht überrascht sein, diese Mißver
ständnisse auch in den Rechts-Satzungen wiederzufinden.

Es muß also in erster Linie darum gehen, unserer Gesellschaft die voll
ständigen Informationen über die tatsächlichen Zusammenhänge zu vermit
teln, so mühsam dies auch immer sein mag, und so unbequem das Akzep
tieren dieser Zusammenhänge für viele Repräsentanten der Öffentlichkeit 
auch sein wird. Hierzu gehört auch die Vermittlung der Einsicht in die 
andauernde Notwendigkeit der Verfügbarkeit von mineralischen Rofstoffen 
als materialler Basis unserer menschlichen Zivilisation und Kultur. Alle 
Institutionen und Einrichtungen des Bergbaus sind hier gefordert, und ganz 
sicher auch und vor allem die Universitäten und wissenschaftlichen Ein
richtungen. Dankenswerterweise nehmen sich jüngst auch die Akademien 
der Wissenschaften dieser Aufgabe an, so beispielsweise vor einigen Mona
ten die ÖAW mit ihrem Symposium über Energievorräte und mineralische 
Rohstoffe.

Letztlich wird allerdings diese Aufgabe nur dann erfolgreich zu bewälti
gen sein, wenn es darüber hinaus gelingt, die individuellen Wertmaßstäbe 
jedes Einzelnen dergestalt zu revidieren, daß an die Stelle der Befriedigung 
der eigenen Wünsche und der uneingeschränkten Selbstverwirklichung 
wieder mehr die Verantwortung für das Allgemeinwohl und die Bereitschaft 
treten, dafür auch persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen. Es handelt 
sich also in letzter Konsequenz um ein ethisches Problem. Seine Lösung 
rechtfertigt jeden Einsatz.
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Adám József

az MTA levelező tagja

A felsőgeodézia helyzete és 
időszerű feladatai Magyarországon

Elhangzott 1999. március 30-án

„A felsőgeodézia a Földdel foglalkozó tudomá
nyok körében a híd a természettudományok és a 
műszaki tudományok között. Ebből fakad rend
kívül sokrétűsége és szerteágazottsága.”

(Homoródi, 1966)

1. A felsőgeodézia fogalma és feladatköre

A felsőgeodézia a geodéziatudománynak az az ága, mely egyrészt a Föld egé
sze vagy kiterjedt részei alakjának, méreteinek, térbeli tájékozásának és külső 
nehézségi erőterének, valamint ezek időbeli változásának tanulmányozásával 
és meghatározásával (elméleti felsőgeodézia), másrészt nagy kiterjedésű terüle
tek (országok, földrészek és az egész Föld) összefüggő, egységes felmérésé
nek és ábrázolásának elméleti megalapozásával foglalkozik (gyakorlati felsőgeo
dézia).

Amikor a Föld alakjának kérdésével foglalkozunk, akkor nem a Föld fizi
kai felszínére gondolunk, hanem olyan felületre, mely idealizált képe a fizi
kai felszínnek, nem tekinti annak rendkívüli változatosságát. Ez a felület az 
elméleti földalak, amit idegen szóval geoidnak nevezünk.

A geoid, amely Földünk helyettesítőjeként a fizikai földfelszín első leg
jobb megközelítője, valamely tenger középtengerszintje közelében kijelölt 
ponton áthaladó szintfelület. Az óceánok területén nagyjából a vízfelülettel 
esik egybe, a szárazföldeken a vízfelület képzelt folytatásában halad. A geoid 
a nehézségi erőtér potenciáljának egy a gyakorlati életnek a valódi tenger-
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1. ábra. A  fizikai földfelszín, a geoid és az ellipszoid kapcsolatának szemléltetése

szinthez való igen sokféle kötődése miatt alkalmasan és célszerűen kiválasz
tott szintfelülete, melynek minden pontjában merőleges a nehézségi erő 
irányára. A geoid a tengerszint feletti magasság meghatározásának magassági 
alapszintfelülete (í. ábra).

A felsőgeodézia feladatkörébe a Föld elméleti alakját lehető legjobban 
képviselő, de matematikailag szabályos és egyszerű felület alakjának és mére
teinek a meghatározását is beleértjük. Ez a feladat egyrészt történetileg ala
kult (fokmérés, felületek módszere), és következik a felsőgeodézia első he
lyen említett feladatából, mivel annak megoldását segíti elő, másrészt pedig 
szükséges a geodézia gyakorlatában, mivel a matematikailag feldolgozandó 
mérések a szabálytalan földfelszínhez kötődnek. A geoidot jól megközelítő, 
de a Föld valódi felületét még jobban idealizáló és ugyanakkor matematikai 
tárgyalásra alkalmas felületként, az ún. alapfelületként a felsőgeodéziában a 
forgási ellipszoidot használjuk.

Itt jegyezzük meg azt, hogy kisebb területek geodéziai felmérésénél a Föl
det helyettesíthetjük olyan gömbbel is, amely az ábrázolandó terület közepe 
táján az ellipszoidot másodrendűén érinti (ún. simulógömb). Gömböt szok
tak alapfelületül választani nagyobb területek, sőt az egész földfelület ábrázo
lásánál is, ha az ábrázolás méretaránya és ennek megfelelően a megkívánt
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pontosság kicsi. További közelítés a Földnek helyettesítése síkkal (a földfelü
let térképi ábrázolásának síkjával), amelyet helyi jellegű felméréseknél alkal
maznak. Mivel a geoid (elméleti földalak) megközelítőleg a középtengerszint 
magasságában kijelölt szintfelület, és ennek megközelítői (ellipszoid, gömb, 
sík) sorjában egymást helyettesítik, így ezeket a felületeket is általában a ten
gerszint magasságában képzeljük el.

A felsőgeodézia második helyen említett feladata a Föld felületén található 
természetes és mesterséges alakzatok geometriai helyzetének megállapításá
hoz és ezek alapján térinformatikai adatbázisok és geoinformációs rendsze
rek létrehozásához és az alakzatok ábrázolásához szükséges mérések és szá
mítások megalapozását foglalja magában. Amikor a Föld felületéről beszé
lünk, Földünk topográfiai, fizikai felszínére gondolunk, azaz arra a 
határfelületre, mely a szárazulatokat és vizeket elválasztja a légkörtől, és ame
lyet a topográfiai térképek ábrázolnak.

A felsőgeodéziában a Föld fizikai alakjának meghatározásán nem a helyi 
részletek bemérését és ábrázolását, hanem az ennek alapjául szolgáló felső
rendű geodéziai alaphálózatok fizikai földfelszínen kijelölt (és állandósított) 
pontjainak meghatározását értjük. Ennek megfelelően a felsőgeodézia a fizi
kai földfelszínen egymástól mintegy 10 km-es, illetve a néhányszor 10 km-es 
távolságokban kijelölt pontmező térbeli helyzetének [vízszintes, magassági, 
illetve háromdimenziójú (3D) koordinátáinak és gravimetriai adatainak] 
meghatározásával foglalkozik. [Általában ugyanezen földfelszíni pontok 
geoidi megfelelői szolgálnak a Föld elméleti alalgának (a geoidnak) meghatá
rozására is.] A geodéziai alaphálózatok létesítésének célja az, hogy a részletes 
felmérés adatainak szerves összefüggése céljából szabatosan összeilleszkedő, 
szilárd keretet nyújtson, amely lehetővé teszi egyrészt a széttagoltan felmért 
területek egységes ábrázolását, másrészt pedig a térképen végzett tervezésnek 
az átvitelét a terep megfelelő helyére.

A felsőgeodézia szoros kapcsolatban áll a geodézia többi tudományterülete 
közül elsősorban a kozmikus geodéziával (beleértve a földraj zihely-meghatáro- 
zásokat is), az országos felméréseket megalapozó geodéziai alaphálózatok 
létesítésével kapcsolatos gyakorlati ismeretekkel, és kiterjedten alkalmazza a 
kiegyenlítő számítások módszereit.

A felsőgeodézia ismeretanyaga alapvetően a természettudományokból fej
lődött ki, így közvetlenül épül a matematika (a felületek elmélete, a potenciál- 
belmélet stb.), a fizika (a tömegvonzás), a mechanika (a szabad tengely körüli 
forgó mozgás elmélete), a csillagászat (az asztrometria és az égi mechanika), a 
geofizika (a Föld alakját és méreteit befolyásoló fizikai folyamatok), valamint 
a geológia, a meteorológia és az oceanográfia egyes fejezeteire. A felsőgeodézia a
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felsorolt tudományterületekkel valójában kétoldalú kapcsolatban áll, ami azt 
jelenti, hogy a felsőgeodézia új kutatási és tudományos eredményei is hasz
nos ismereteket adnak számukra.

A felsőgeodézia a földmérés (a részletes felmérés), a fotogrammetria és távérzé
kelés, a térinformatika és térképészet elméleti és tudományos alapját biztosítja. 
Eredményeit ezeken túl még számos területen felhasználják. A szakmai fel
sőoktatással foglalkozó nemzetközi rendezvények eredményei alapján általá
nos egyetértés van abban, hogy a földmérési, térinformatikai és térképészeti 
mérnöki tevékenység és szaktudomány egységének megtartása céljából 
továbbra is alapvető szükség van a felsőgeodéziai (matematikai és fizikai geo
déziai, szatellitageodéziai stb.) ismeretek oktatására kellő kiméretben 
(Vanicek et al., 1991) az általa elsajátítható szemlélet érdekében is.

A felsőgeodézia szó eredete nyelvünkben a 19. század közepére nyúlik 
vissza, s az akkor hazafias tettnek számító önállósulási folyamat eredménye, 
mert a német nyelvű szakirodalom megfelelő kifejezésének („höhere geo- 
däsie”) magyar nyelvre fordításából, annak különböző alakzataiból, nevezete
sen „fölsőbb geodásie” (tudományok mértana), „felsőbb geodáesie”, „felsőbb 
földmértan”, „felső földméréstan”, „felső geodézia”, „felső-geodézia”, foko
zatosan alakult ki a mai formában használt alakra: „felsőgeodézia” (Petzelt, 
1847; Petzval, 1850; Kruspér, 1869 és 1874; Cséti, 1894; Oltay, 1925; Rédey, 
1935; Tárczy-Hornoch, 1951 és 1956; Oltay-Rédey, 1962; Homoródi, 1954, 
1961 és 1966; Biró, 1985).

Megjegyezzük, hogy a geodéziai szakirodalomban a felsőgeodézia megje
lölésnek az angol és a francia szóhasználatban a geodesy, illetve géodésie felel 
meg. Hazánkban a már említett német eredetű felsőgeodézia mellett az alsó
geodézia (illetve napjainkban az általános geodézia) megkülönböztetés az általá
nosan használt kifejezés.

A felsőgeodézia feladatai olyanok, hogy azok csak nemzetközi összefogás
sal oldhatók meg. Ebben a felsőgeodézia témakörét átfogó egyetlen nemzet
közi szervezetnek, a Nemzetközi Geodéziai Szövetségnek (International Asso
ciation of Geodesy, IAG ) alapvető szerepe van, amelynek első jogelődjét 
1864-ben három ország (Ausztria, Poroszország, Szászország) alakította meg, 
Közép-európai Fokmérés (Mitteleuropäische Gradmessung) néven. (Ausztriá
hoz fűződő különleges viszonya miatt Magyarország is a szervezet alapítójá
nak tekinthető.) A szervezet neve 1867-től Európai Fokmérés (Europäische 
Gradmessung), 1886-tól pedig Nemzetközi Földmérési Szövetség (angolul: 
International Geodetic Association, németül: Internationale Erdmessung, 
IE). Az IE általános közgyűléseit háromévenként felváltva különböző orszá
gokban tartotta: a magyarországi 1906-ban volt, amely azért nevezetes, mert
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ezen számolt be először nemzetközi szakmai nyilvánosság előtt Eötvös Loránd 
az addig végzett gravitációs kutatásairól és ingájáról. A szövetségnek az első 
világháború véget vetett, utána az 1919-ben Brüsszelben létrejött és jelenleg 
is működő Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió (International Union of 
Geodesy and Geophysics, IUGG) egyik szövetségeként fejti ki eredményes 
tevékenységét az IAG. [Az LAG 95 év elteltével 2001-ben ismét Budapesten 
tartotta tudományos közgyűlését (Ádám, 2002b).]

Magyarország a körülményeihez és lehetőségeihez mérten mindig igyeke
zett aktívan részt venni az IAG munkájában (Tóth, 1870; Oltay 1925 és 1928; 
Regőczi, 1954; Rédey, 1966; Ádám, 2000a és 2002a, b). Az első világháború 
végéig Magyarországnak nem volt lehetősége a gyakorlati felsőgeodézia intéz
ményes művelésére, mert a geodéziai alaphálózatok létesítését és a tudományos 
geodézia művelését a Bécsi Katonai Földrajzi Intézet végezhette. Az elméleti 
felsőgeodézia területén kiemelkedő tevékenységet fejtett ki Eötvös Loránd a 
Budapesti Tudományegyetemen (Eötvös, 1901; Fröhlich, 1930; Selényi, 1953; 
Ádám, 2002a) és a hozzákapcsolódó szabatos felsőgeodéziai mérésekkel Bodola 
Lajos és Oltay Károly a Műegyetemen (Oltay, 1925, 1928, 1948) (2. ábra). 
A felsőgeodézia elméleti és gyakorlati művelésére hivatott intézmények több
ségét hazánkban az elmúlt fél évszázadban létesítették. A felsőgeodéziát műve
lő fontosabb intézményeink Magyarországon: a) a BME Általános- és Felső- 
geodézia Tanszéke, b) az állami földmérés részéről a Földmérési és Távérzé
kelési Intézet (FÖMI) Kozmikus Geodéziai Obszervatóriuma (KGO), c) az 
MTA Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete 
(GGKI), d) a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kara 
(NYME/GEO), e) a katonai térképészet tekintetében a Magyar Honvédség 
Térképészeti Hivatala (MHTEHI) é s f  a gravimetriai alaphálózatok vonatko
zásában az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI).

2. Geodéziai alaphálózatok

A felsőgeodézia mindkét helyen említett feladatainak megoldása a Föld fizi
kai felszínén megjelölt és állandósított (maradandóan megjelölt) pontok 
bizonyos sűrűségű és eloszlású hálózatainak, az ún. geodéziai alaphálózatoknak 
a segítségével történik, amelyekben a pontok térbeli helyzetét és nehézségi 
adatait geodéziai és gravimetriai mérések segítségével határozzák meg, vala
mely alkalmasan kiválasztott rendszerben.

Ennek megfelelően a felsőgeodézia a felsőrendű háromszögelések, a felső
rendű szintezések, a természetes és mesterséges égitestekre végzett kozmi-
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2. ábra. A  magyarországi felsőgeodézia egyes vonatkozásai

6



fl felsőgeodézia helyzete és időszerű feladatai Illagyarországon

kus geodéziai mérések és a nehézségierőtér-mérések eredményeire támasz
kodik.

A geodéziai alaphálózatokat mindig a rendelkezésre álló legkorszerűbb 
mérési és számítási eljárásokkal fejlesztik ki. A geodéziai alaphálózataink az 
ország infrastruktúrájának fontos és nélkülözhetetlen részét képezik, ame
lyekre a földmérési és térképészeti feladatokon túl újabban a térinformatikai 
adatbázisok, geoinformációs rendszerek és a kataszteri nyilvántartások is 
alapvetően támaszkodnak.

A geodéziai alaphálózatokat több egymást követő lépésben hozzák létre, 
melyek időrendi sorrend szerint több rendre tagolódnak. Ezek száma a háló
zat típusától függően különböző. így például kifejlesztésük sorrendjében 
első-, másod-, harmad-, negyed- és ötödrendű háromszögelési hálózatot 
különböztetünk meg, amelyből az első hármat összefoglaló néven felsőren
dű, az utóbbi kettőt pedig alsórendű hálózatnak nevezzük. A szintezési 
(magassági) és a gravimetriai hálózatok szintén a kifejlesztésük sorrendjében 
első-, másod- és harmadrendű magassági, illetve gravimetriai hálózatokra 
tagolódnak. A továbbiakban csak az elsőrendű hálózatokkal foglalkozunk.

2 .Í .  A z  elsőrendű alapponthálózatok feladatai

Az elsőrendű geodéziai (vízszintes, magassági, gravimetriai és 3D) alapháló
zatok létesítésének célja és feladatai a következőkben foglalható össze:

1. egységes keret biztosítása a részletes felmérések számára (az elsőrendű 
hálózatok alapot nyújtanak a felmérés további módozataira);

2. az elsőrendű pontok hálózatai képviselik az országot a nemzetközi 
együttműködésekben (regionális, kontinentális, sőt az egész Földre kiterjedő 
egységes geodéziai alaphálózatok alapját képezik);

3. az elsőrendű hálózatoknak alkalmasnak kell lenniük az ismételt méré
sek végzésére

a) a földfelszíni mozgásvizsgálatokhoz szükséges megfelelő alap szolgálta
tása és

b) a korábbi hálózatoknak tudományos megalapozottságú pontossági vizs
gálata céljából;

4. a Föld elméleti alakjának (a jóidnak) a meghatározása és
5. „integrált pontok" hálózatának kialakítása ismételt komplex geodéziai 

(GPS, gravimetriai, szintezési stb.) mérések végzésére az európai geokine- 
matikai (cm-es pontosságú) magassági hálózat létrehozásához.
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2 .2 . M agyarország geodéziai (v ízszin tes, magassági, gravim etriai 
és 3 D )  alaphálózatainak je llem ző i röviden

Az t. táblázatban Magyarországon az elmúlt közel két évszázad folyamán 
létesített országos kiterjedésű felsőrendű alapponthálózatok főbb jellemzőit 
foglaltam össze. Az egyes felsőrendű hálózatokat azonos típuson belül több
nyire a vonatkozó hálózatlétesítési munkálatok megkezdési időpontjával 
nevezték el. (A vízszintes és magassági alaphálózatainkra vonatkozó alapvető 
ismeretek átfogó összefoglalásakor elsősorban Bendejy L., Bíró P., Bod E., 
Czobor A., Hazay I., Homoródi L., Joó I., Regőczi E., Rédey I. és Varga J. iroda
lomjegyzékben is feltüntetett munkáira támaszkodtam.)

2.2. í. Elsőrendű háromszögelési alapponthálózataink

A vízszintes elsőrendű hálózat pontjai meghatározásának hagyományos 
módszere a háromszögelés volt. Valamely ponthalmaz pontjainak egymáshoz 
viszonyított helyzetének háromszögeléssel történő meghatározásához az volt 
szükséges, hogy a pontoknak egymáshoz csatlakozó háromszögekből álló

1. táblázat
Magyarország geodéziai alapponthálózatainak ßbb jellemzői

H á ló z a t

t íp u s a

S A  h á ló z a t  m e g n e v e z é s e N e m z e tk ö z i

k a p c s o ló d á s a i
A lk a lm a z o t t  v o n a tk o z á s i  

r e n d s z e r
G y a k o r l a t i  a lk a lm a z á s  

( v e t . r . ,  m a g .m é r ő s z .  s tb . )

F e ls ő r e n d ü

h á r o m 

s z ö g e lé s i

h á ló z a to k

1 a )  II .  k a to n a i  f e lm é r é s  ( 1 8 0 7 - 1 8 6 9 )

b )  1 8 5 3 . é v i  f e l s ő r e n d ü  h á ló z a t  ( 1 8 5 3 — 

1 8 5 7 )

H a b s b u r g  B i r o d a lo m O Z 1 8 4 5 V T N

2 1 8 6 0 . é v i  f e l s ő r e n d ü  h á ló z a t  ( 1 8 6 0 - 1 9 1 3 )
O s z t r á k - M a g y a r

M o n a r c h ia ;

„ E u r ó p a i

F o k m é r é s ” , E D 5 0

B 1 8 6 0 ,

B 1 8 9 2  ( M G I ) ,  B 1 9 4 4  (D H G )
B 1 9 0 8

E D 5 0

S T G

G A K

H É R ,  H K R ,  H D R  

U T M

3 1 9 2 5 .é v i  f e l s ő r e n d ű  h á ló z a t  ( 1 9 2 5 - 1 9 4 4 ) - - _

4
E O V A  a )  I. r e n d ű  l á n c o la t  ( 1 9 4 8 - 5 2 )  
( 1 9 4 8 - 1 9 7 2 )  b )  F e lü le t i  A s z t r o g e o d é z i a i  

H á ló z a t  ( F A G H )

E A G H  1 9 5 8  

E A G H  1 9 8 3 ,  E D 8 7

S  4 2 /5 8

F A G H  ( 1 9 7 2 ) ,  S 4 2 /8 3 ,  E D 8 7  
H D 7 2

G A K

E O V

M a g a s s á g i
a la p -

h á ló z a to k

1 1 8 7 3 . é v i  ( e l s ő ) o r s z á g o s  s z in t e z é s i  h á ló z a t  

( 1 8 7 3 - 1 9 1 3 )

O s z t r á k - M a g y a r

M o n a r c h ia a d r ia i  ( t r i e s z t i )  a l a p s z in t
( n o r m á l )  o r to m é te r e s  
m a g a s s á g

2 1 9 2 1 . é v i  ( m á s o d ik )  o r s z á g o s  s z in t e z é s i  
h á ló z a t  ( 1 9 2 1 - 1 9 4 4 )

n a d a p i  a l a p s z in t  

( H =  1 7 3 ,8 3 8 5  m )
( n o r m á l )  o r to m é te r e s  
m a g . ,  d in a m ik a i  m a g .

3 1 9 5 0 . é v i  ( h a r m a d ik )  o r s z á g o s  s z in t e z é s i  

h á ló z a t  ( 1 9 4 8 - 1 9 6 4 )
U P L N 5 7 /5 8  

( C R C M .  K B R )
n a d a p i  a l a p s z in t

b a l t i  a l a p s z in t  ( K r o n s t a d t )

o r to m é te r e s  m a g a s s á g  

n o r m á l  m a g a s s á g

4

K é r e g m o z g á s i  v iz s g á l a t i  s z in t e z é s i  

h á ló z a t  =

E g y s é g e s  O r s z á g o s  M a g a s s á g i  

A la p p o n th á ló z a t  ( E O M A ) (  1 9 7 3 - 1 9 7 8 )

U P L N 8 2

U E L N 9 5 ,  E U V N 9 7  

( C R C M ,  K B R )

b a l t i  a l a p s z in t  ( E O M A )  

a m s z te r d a m i  a l a  s z in t
n o r m á l  m a g a s s á g  

g e o p o te n c i á l i s  é r t é k e k

G r a v im e t r i a i

a la p -

h á ló z a to k

1 M G H - 5 0  ( 1 9 5 0 - 1 9 5 5 ) O S U 8 9 p o t s d a m i  r e n d s z e r
2 M G H - 8 0  ( 1 9 8 0 - 1 9 8 9 ) E G H I G S N 7 1

3 M G H - 2 0 0 0  ( 1 9 9 0 - 2 0 0 0 ) U E G N ,

U N I G R A C E

a b s z o lú t  r e n d s z e r

3 D

h á ló z a to k

lé t e s í t é s e

1 S te l l á r i s  h á r o m s z ö g e lé s  ( 1 9 7 8 - 1 9 8 8 )  é s  

M ű h o ld a s  D o p p le r - h á ló z a to k  ( 1 9 7 8 - 1 9 8 7 )

g e o c e n t r ik u s

( W G S 7 2 )
C I O - B I H  j e l ű  k o o r d .- r e n d s z e r  

W G S  7 2
E O V A  e l l e n ő r z é s e ,

G P S  b e v e z .  m e g a la p o z á s a
2 O r s z á g o s  G P S  H á ló z a t  ( O G P S H )  

( 1 9 9 1 - 9 7 )

a k t ív  G P S - h á ló z a t  ( 2 0 0 0  -  )

E U R E F ,  W G S 8 4

( M G P S H ,

C E R G O P )

E T R S 8 9  

( ~  W G S  8 4 ) U T M
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fl felsőgEadézia helgzEte és időszerű feladatai Itlaggarországon

hálózatot (térbeli poliédert) kellett alkotniuk, és ismerni kellett a háromszö
gek szögeit és oldalaiknak hosszát, valamint a hálózat helyzetét és az égtájak
hoz viszonyított tájékozását az alapfelületen (a referenciaellipszoidon). 
Ennek megfelelően az elsőrendű vízszintes alaphálózat létesítésekor három
féle mérést kellett végezni: a) szögmérést (iránymérést) a hálózat alakjának,
b) hosszmérést (ún. alapvonalmérést) a hálózat méretének és c) csillagásza
ti-geodéziai mérést a háromszögelési hálózat helyének és tájékozásának meg
határozása érdekében.

használták (f. ábra). Ezen a 
felületen ilyen módon létre
hozott háromszöghálózat a 
geoid szabálytalanságai miatt 
még mindig alkalmatlan volt 
a koordináta-számításra, ezért 
a geoidot egy forgási ellipszo
iddal helyettesítették, mert ez 
a szabályos felület közelíti 
meg legjobban a geoidot. így 
a fizikai földfelszínen képző
dött eredeti poliéder helyett 
egy az ellipszoid felületén 
levő pontokból kialakított 
ellipszoidi háromszögekből 
álló hálózathoz jutottak. Az 
ellipszoidon előállított há
romszöghálózat egy pontjá-

3. ábra. A  fizikai földfelszínen létesített I. rendű 
háromszögelési hálózat mint poliéder, a geoid és a 
vonatkozási ellipszoid kapcsolatának szemléltetése

Háromszögelési hálózataink a Föld fizikai felszínén készültek, hiszen itt 
vannak a pontokat jelölő kövek, amelyeken a méréseket végezték. így vala
mely háromszögelési hálózat a valóságban váltakozó nagyságú és alakú 
háromszögekből mint oldallapokból felépített szabálytalan poliéder. Ez így 
számításra, a csúcspontok helyzetének meghatározására közvetlenül teljesen 
alkalmatlan volt. Ezen úgy segítettek, hogy a tengerszint felett különböző 
magasságban (H) fekvő pontokat rávetítették az elméleti földfelszínre, a 
geoidra. Annak érdekében, 
hogy a valóságos hálózat 
kevésbé torzult képét állítsák 
elő, vetítővonalként a függő
vonalat -  a Föld nehézségi 
erőterének az erővonalát -

Poliéder

Geoid

Ellipszoid

9



fldám József

nak, továbbá egy kezdőoldala hosszának és azimutjának (az égtájakhoz viszo
nyított irányszögének), valamint természetesen a hálózat belső szögeinek 
ismerete volt szükséges ahhoz, hogy a hálózat összes további I. rendű pontjá
nak helyzetét az ellipszoidon kiszámítsák. A pontok alapfelületi (ellipszoid 
feletti) magasságát (h) a pontok geoid (~  középtengerszint) feletti magassá
gának (H), valamint a geoid és az ellipszoid egymáshoz képest elfoglalt hely
zeti és felületi különbségeit kifejező geoidundulációnak (a geoid-ellipszoid 
merőleges távolságának) (N) összege adja meg, azaz h = H + N  (3. ábra).

Magyarországon összefüggő nagyobb háromszögelés legelőször 1807-ben 
indult meg a katonai térképezés céljára. Ez a munkálat többször is megakadt, 
majd a régi munkák hibáit felismerve, a hálózat létesítését többször is újra
kezdték. A munkálatot 1848-tól a bécsi volt Katonai Földrajzi Intézet végez
te. A részletes kataszteri felmérés céljából a régi mérésekre támaszkodva 
kezdték el 1853-ban a felsőrendű hálózat kifejlesztését. Az LAG elődszerve
zetei által is támasztott fokozódó pontossági igények kielégítése és a két 
világháború pusztításai miatt további három országos háromszögelési háló
zatot fejlesztettek ki, melyek az 1807-ben kezdett országos kiterjedésű 
háromszögeléssel mind a mai napig összekapcsolódnak. A legutóbbi hálóza
tunk (Egységes Országos Vízszintes Alapponthálózat, EOVA) kifejlesztése a 
negyedrendű pontsűrítéssel bezárólag 1992 szeptemberében fejeződött be. 
Ezzel az ország teljes területén elkészült a több mint 52 000 háromszögelési 
pontot tartalmazó (az első-, a harmad- és a negyedrendű hálózati pontokat 
együttesen magában foglaló) országos vízszintes alapponthálózat. (Az EOVA 
kialakításáról részletesebben a 3.2-ben lesz szó.)

A vízszintes alaphálózatok és ezek segítségével történő geodéziai ábrázolás 
(a térképezés és az ennek alapját szolgáló koordinátaszámítások) alapfelületé
ül rendszerint forgási ellipszoid szolgál. A forgási ellipszoid kiválasztásánál 
mindig arra törekedtek, hogy az mind alakjánál, mind méreteinél fogva 
minél jobban illeszkedjen a földfelülethez, illetve annak első legjobb megkö
zelítőjéhez, a geoidhoz. Ezért a szóba jöhető forgási ellipszoidok közül min
dig a legkorszerűbbet választották geodéziai alapfelületül. A legkedvezőbb 
ellipszoid alak- és méretmeghatározóit csillagászati és geodéziai mérések 
alapján az elmúlt két évszázad folyamán számosán levezették (2. táblázat), és 
így számos -  egymástól méretben és alakban eltérő -  ellipszoidot alkalmaz
nak a Föld különböző országaiban (Moritz, 1984; Strasser, 1957). A történel
mi fejlődés folyamán a geodéziai műszerek, valamint a mérési és számítási 
eljárások finomodása folytán a Földet helyettesítő ellipszoidra egyre megbíz
hatóbb adatokat szereztek és szereznek napjainkban is (4. ábra). Magyaror
szágon eddig bevezetett alapfelületek geometriai jellemzőit a megbízhatósági

10



fl felsőgeodézia helyzete és időszerű feladatai Magyarországon

2. táblázat
Vonatkozási ellipszoidok geometriai adatai

Referencia ellipszoidok geometriai adatai

Megnevezés Meghatározás
éve

Fél nagytengely (a) [m] Lapultság (f)

1 Newton 1687 1:230
2 Huygens 1690 1:578
3 Cassini 1718 l:-95
4 Maupertuis 1738 1:178
5 Cassini 1740 1:304
6 Bouguer 1748 1:279
7 Juan 1748 1:266
8 Boskovic 1760 1:248
9 Legendre 1789 1:318
10 Delambre 1799 6 375 738.7 1:334.29
11 Delambre 1802 6 376 687 1:324
12 Oriani 1807 6 376 130 1:310
13 Carte de France 1810 6 376 523.3 1:308.64
14 Zach 1812 6 376 38S 1:310
15 Walbeck 1819 6 376 896 1:302.78
16 Airy 1830 6 377 563.396 1:299.325
17 Bessel 1841 6 377 397.155 1:299.1528
18 Everest 1847 6 376 701 1:311.043
19 Struve 1860 6 378 298 1:294.73
20 Clarke I. 1866 6 378 206.4 1:294.98
21 Clarke II. 1880 6 378 249.15 1:293.465
22 Bonsdorff 1888 6 378 444 1:298.59
23 Helmert 1906 6 378 200 1:298.3
24 Hayford 1909 6 378 388 1:297
25 McCaw 1924 6 378 300 1:296
26 Kraszovszkij 1935 6 378 180 1:298.9
27 Kraszovszkij 1940 6 378 245 1:298.3
28 Jeffreys 1948 6 378 099 1:297.1
29 Ledersteger 1951 6 378 315 1:297
30 Fischer 1. 1960 6 378 155 1:298.30
31 Fischer H 1968 6 378 150 1:298.30
32 WGS66 1966 6 378 145 1:298.25
33 GRS67 1967 6 378 160 1:298.247 167 27
34 WGS72 1972 6378 135 1:298.26
35 GRS80 1980 6 378 137 1:298.257 222 01
36 WGS84 1984 6 378 137 1:298.257 223 63
37 IUGG91 1991 6 378 136.3 1:298.257
38 IUGG95 1995 6 378 136.6 1:298.252 31

mérőszámmal együtt, továbbá az alkalmazott geodéziai dátumok jelölését a
3. táblázatban tüntettem fel.

Mivel az alsóbbrendű háromszögelési pontok elsősorban már csak a fizi
kai (topográfiai) földfelszín jellemző pontjainak helymeghatározásához, a 
helyi részletek beméréséhez szükségesek, és valóban a földfelszín ábrázolását

11
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Hayford RJGG67

Bessel

Walpeck
WGS72 WGS84Kraszovszkij

4. ábra.
Magyarországon alkalmazott vonatkozási ellipszoidok fél nagytengely- 

és lapultságadatainak ábrázolása
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fl felsőgeodézia helyzete és időszerű feladatai Magyarországon

3. táblázat
Magyarországon alkalmazott vonatkozási ellipszoidok geometriai adatai 

és megbízhatósági mérőszáma

Geodéziai dátum 
elnevezése

Vonatkozási ellipszoid

megnevezése fél nagytengely (a)[m] lapultság (0
OZ1845 Oriani/Zach (1807/1812) 6 376 130 1:(310)

Walbeck (1819) 6 376 896 ±123 1:(302.78 ±2,0)
B 1860, B 1892 (MGI) 
B 1908, B 1944 (DHG)

Bessel (1841) 6 377 379.155 1 :(299.1528 ±4,7)

ED50, H l966, ED87 Hayford (1909) 6 378 388 ±18 1:(297 ±0,5)
S42/58, FAGH (1972) 
S42/83

Kraszovszkij (1940) 6 378 245 ±15 1:(298.3 ±0,4)

HD72 GRS67 (1967) 6 378 160 1:(298.247 167 427)
WGS72 WGS72 (1972) 6 378 135 ±5 1:(298.26)
ETRS89 GRS80 (1980) 6 378 137 1:(298.257 222 101)
WGS84 WGS84 (1984) 6 378 137 ±2 I:(298.257 223 563)

szolgálják (ami térképekkel, azaz síklapokon történik), ezért az alsóbbrendű 
pontok koordinátáinak kiszámításához az ország területéhez lehető jól illesz
kedő síkvetületi rendszert (esetleg rendszereket) vezettek be. Ehhez az első
rendű pontok ellipszoidi koordinátáit a választott vetületi rendszer egyenle
tei alapján a vetületi síkra számították át, és a további koordinátaszámításokat

4. táblázat
Magyarországon alkalmazott geodéziai dátumok elnevezése, elhelyezési adatai 

és az alkalmazott vetületi síkkoordináta-rendszerei

G e o d é z i a i

d á t u m

e l n e v e z é s e

C s i l l a g á s z a t i

k i i n d u l ó p o n t

n e v e

E l l i p s z o i c f ö l d r a j z i

é z i a i )

D á t u m p a r a m é t e r e k

A l k a l m a z o t t  v e t ü l e t i  
s í k k o o r d i n á t a - r e n d s z e rs z é le s s é g  (<p)

i °  • ■ i

h o s s z ú s á g  (X.)

i °  • n i

$ t ( N )

1 O Z 1 8 4 5 B é c s ( S z e n t  I s tv á n  

t e m p l o m  t o r n y a )

4 8 - 1 2 - 3 2 .7 5 1 6 - 2 2 - 3 5 .5 8 0 .0 0 " 0 .0 0 " 0 . 0  m V T N

2 W a l b e c k B é c s  ( r é g i  e g y e t e m i  

c s i l l a g v i z s g á l ó )

4 8 - 1 2 - 3 5 .5 0 1 6 - 2 2 - 4 9 .9 8 0 .0 0 " 0 .0 0 " 0 . 0  m

3 B 1 8 6 0 G e l l é r t h e g y  ( l e v e z e t e t t ) 4 7 - 2 9 - 1 4 .9 3 1 9 - 0 3 - 0 5 .6 7 -  3 .9 3 " - 5 . 9 1 " 0 . 0  m S T G

4 B 1 8 9 2  ( M G I ) B é c s  ( H e r m a n n s k o g e l ) 4 8 - 1 6 - 1 5 .2 9 1 6 - 1 7 - 5 5 .0 4 0 .0 0 " 0 .0 0 " 0 . 0  m

5  a S z é c h e n y i - h e g y 4 7 - 2 9 - 3 7 .5 3 1 8 - 5 9 - 3 1 .0 8 0 .0 0 " 0 .0 0 " 0 . 0  m

5 b B 1 9 0 8 G e l l é r t h e g y  ( l e v e z e t e t t ) 4 7 - 2 9 - 0 9 .6 3 8 0 1 9 - 0 3 - 0 7 .5 5 3 3 1 .3 6 " - 7 . 1 9 " 0 . 0  m H E R ,  H K R ,  H D R ,  S T G

6 B 1 9 4 4  ( D H G ) G e l l é r t h e g y  ( G K ) 4 7 - 2 9 - 1 5 .3 8 2 1 9 - 0 2 - 5 9 .7 2 3 -  4 .3 8 " - 1 .8 6 " 0 . 0  m G A K

7 H l  9 6 6 J o b b á g y i h e g y 4 7 - 4 9 - 5 5 .1 5 1 9 - 4 2 - 4 0 .5 6 - 2 . 3 1 " - 5 .9 8 " 3 0 . 0  m

8 S 4 2 P u l k o v o 5 9 - 4 6 - 1 8 .5 5 3 0 - 1 9 - 4 2 .0 9 + 0 .1 6 " - 1 .7 8 " 0 . 0  m G A K

9 F A G H  ( 1 9 7 2 ) S z ő l ő h e g y 4 7 - 1 7 - 3 2 .9 0 1 0 1 9 - 3 6 - 1 1 .8 2 2 4 -  2 . 4 6 ” - 1 .1 1 " 6 . 5 6  m

1 0 H D 7 2 S z ő l ő h e g y 4 7 - 1 7 - 3 2 .6 1 5 6 1 9 - 3 6 - 0 9 .9 8 6 5 - 2 . 1 8 " + 0 .1 4 " 6 . 5 6  m E O V

11 E D 5 0 P o t s d a m ( H e l m e r t - t o r o n y ) 5 2 - 2 2 - 5 1 .4 4 5 6 1 3 - 0 3 - 5 8 .9 2 8 3 + 3 .3 6 " + 1 .7 8 " 0 .4  m U T M

12 E D 8 7 M ü n c h e n ( M á r i a - t e m p l . t . ) 4 8 - 0 8 - 2 2 .2 2 7 3 1 1 - 3 4 - 2 6 .4 8 6 2 -  2 . 2 5 " + 3 .1 5 " 0 .7  m

13 W G S 7 2 (D o p p le r ) g e o c e n t r i k u s  ( S z ő l ő h e g y ) 4 7 - 1 7 - 3 1 .6 0 1 9 - 3 6 - 0 5 .9 9 - 1 .1 6 " + 2 .8 4 4 0 . 2 0  m

14 E T R S 8 9

( - W G S 8 4 )

g e o c e n t r i k u s  ( S z ő l ő h e g y ) 4 7 - 1 7 - 3 1 .6 6 6 5 1 9 - 3 6 - 0 5 .9 3 9 4 -  1 .2 3 " + 2 .8 8 " 4 2 . 8 5  m

U T M
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már ezen a vetületi síkon végezték el. Magyarországon az elmúlt több mint 
másfél évszázad folyamán számos vetületi rendszer bevezetésére került sor, 
amelyeket az 1. és a 4. táblázatban is feltüntettem. Ezek jelölése a következő: 
VTN (vetület nélküli rendszer), STG (sztereografikus vetület), HER (hen
gervetületi északi rendszer), HKR (hengervetületi középső rendszer), HDR 
(hengervetületi déli rendszer), GAK (Gauss-Krüger-féle vetület), UTM  
(Universal Transverse Mercator) és EOV (Egységes Országos Vetület). Az 
önálló magyarországi területi rendszereknél (STG, HER, HKR, HDR és az 
EOV) mindig ún. kettős vetítéssel térnek át az ellipszoidról síkra vagy síkba 
fejthető felületre. Ebből a célból az ellipszoid felszínéhez az ország területé
nek közepén másodfokúan simuló gömböt (Gauss-gömb) alkalmaznak. A 
vetítés első lépésében az ellipszoidról a simulógömbjére, majd második 
lépésben a gömbről a síkra térnek át. Magyarországon a -Besreí-ellipszoidhoz 
és a GRS67 (IUGG 1967)-féle ellipszoidhoz vettek fel simulógömböt (ame
lyek sugara 6 378 512,966 m, illetve 6 379 743,001 m).

A társadalmi fejlődés és a gazdasági együttműködés (pl. a légi közlekedés 
kifejlődése, a Föld alakjának vizsgálata stb.) tette szükségessé az országos 
geodéziai hálózatoknak kontinentális egységbe foglalását. Ezt elősegítette az 
IUGG-nek 1924-ben hozott döntése, mely szerint a Hayford-féle ellipszoi
dot nemzetközi ellipszoidnak minősítette, és ajánlotta, hogy a Föld országai 
lehetőleg ezt az ellipszoidot használják abból a célból, hogy az egyes orszá
gok hálózatai minél egységesebb hálózattá legyenek összekapcsolhatók. A 
második világháborút követően a nyugat-európai országok ezt az ellipszoi
dot, a volt szocialista országok pedig az ennél is korszerűbb Kraszovszkij-féle 
ellipszoidot választották közös alapfelületül. Napjainkban pedig a Föld vala
mennyi országában a GPS-technika alkalmazása és a geoidmeghatározás cél
jából a csak alakban parányit különböző két ellipszoidot, a GRS80 és a 
WGS84 jelűt használjuk.

Az elmúlt mintegy 200 év során Magyarországon a történelmi helyzet 
sajátos alakulása következtében négy alkalommal kellett országos háromszö
gelési hálózatot létesíteni. A vízszintes helymeghatározás céljából a geodéziai 
alaphálózatainkhoz a múltban számos vonatkozási rendszert (ún. geodéziai 
dátumot) és ezek mindegyikéhez az alsóbbrendű pontok koordinátáinak 
kiszámításához az ország területéhez lehetőleg jól illeszkedő síkvetületi 
rendszert (illetve rendszereket) vezettek be, amelyeket napjainkban is hasz
nálnak. így pl. a katonai felmérések munkálataihoz alkalmazott VTN- 
rendszerben készített topográfiai térképek ma is jól hasznosíthatók különbö
ző térségek terület- és településfejlődésének, valamint községek és városok 
településszerkezetének nyomon követésére az adott térség, illetve település
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rendelkezésre álló valamennyi térképének összehasonlítása alapján (térképi 
ábrázolás időbeli változásain) (Páhy, 2001). Emiatt is fontos feladatunk a 
magyarországi térképrendszerek felsőgeodéziai alapjainak áttekintése és vizs
gálata.

2.2.2. Elsőrendű magassági (szintezési) alapponthálózataink

Az elsőrendű magassági alaphálózat kevésbé összetett, mint a vízszintes alap
hálózat. Létesítésének módszere ma csaknem kizárólag a szabatos szintezés. 
A történeti fejlődést tekintve egy időben a vízszintes alapponthálózat pontjai 
alkották egyidejűén a magassági alapponthálózat pontjait (pl. az 1853. évi fel
sőrendű háromszögelési hálózat). Azonban a műszaki gyakorlat követelmé
nyei és a szükséges nagy pontossági igények (az Európai Fokmérés vonatko
zó előírásainak) kielégítése miatt a 19. század második felétől a vízszintes 
alaphálózattól független magassági alapponthálózatot tűztek ki, mely pontjai
ban nagy gonddal végzett felsőrendű szintezéssel meghatározták az alapul 
választott szintfelülettől mért távolságot. Mivel magasságon a gyakorlati élet
ben tengerszint feletti magasságot értünk, az elsőrendű magassági alap
pont-hálózatoknak valahol a tengerszinthez kell kapcsolódnia. Ez a kapcsolat 
adja meg a magasságok alapszintjét (í. ábra). Mivel a különböző tengerek 
nyugalomban lévő szintje között magasságkülönbségek vannak, és Magyar- 
ország magassági alappont-hálózatai három tengerszinthez is kapcsolódnak, 
így az ugyanazon pontra vonatkozó magassági adatok között eltérések van
nak (5. ábra). Célszerű lenne vizsgálatokat végezni arra vonatkozólag, hogy

N A D A P  
— t------------------- ♦-------------------------:k 1k

H  b a lt i H a d r ia i

B a lt i - t e n g e r  s z in t j e  >r
i k 4  ̂ —0 , 1 4  m

T  A m s z t e r d a m i  t e n g e r s z i n t

0 , 6 7 4 7  m

A d r ia i- te n g e r  s z in t j e Ü r

5. ábra. A z  adriai (nadapi), a balti és az amszterdami 
magassági alapszintek kapcsolata az EOMA magassági 

főalappontján (Nadap)
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mekkora hibával terhelt Nadap magassági főalappontunk jelenleg használt 
magassági értéke (H = 173,8385 m).

Magyarországon eddig négy alkalommal fejlesztettek ki országos felsőren
dű szintezési hálózatot, amelyek közül az elsőt a bécsi volt Katonai Földrajzi 
Intézet hajtotta végre. Az első országos szintezési hálózat alapszint-felületéül 
az Adriai-tenger középszintjének a trieszti Molo Sartorio mareográfállomás 
mércéjén az 1875. évben meghatározott évi középértékkel jellemzett ponton 
áthaladó szintfelületet választották. E hálózatlétesítés keretében határozták 
meg Nadap főalappontunk magasságát is. A fokozódó pontossági követelmé
nyek kielégítése és a világháborús események pusztításai miatt további 
három országos szintezési hálózat vált szükségessé. A legutóbbi hálózatunk 
(Egységes Országos Magassági Alapponthálózat, EOMA) újramérése is már 
időszerűvé vált. Az egyes országos szintezési hálózatok alappontjai magassági 
értékének megadására különböző magassági mérőszámokat alkalmaztak. 
Tanulmány keretében meghatároztuk ezek eltéréseinek számértékét Ma
gyarország területén, és átfogóan elemeztük az eltérések mértékét a GPS- 
technikával történő, szélső pontosságú magasságmeghatározás szempontjá
ból (Ádám et al., 2002).

2.23. Gravimetriai alappont-hálózataink

A nehézségi gyorsulásnak ismerete a felsőgeodézia több feladata megoldásának 
is alapját képezi. Ezért egy-egy ország területét is tekintve a földfelszín igen 
nagyszámú pontjában kell ismernünk a nehézségi gyorsulás értékét. Azonban 
a különböző gyakorlati célú értékek csak akkor felelnek meg felsőgeodéziai 
célra, ha egységes rendszert képeznek. Mivel ezeket a méréseket gravi- 
méterekkel, azaz relatív értékeket adó műszerekkel végzik, az egységesség csak 
úgy biztosítható, ha a különböző helyen és időben végzett mérési eredménye
ket nagyon gondos mérésekkel meghatározott, ún. gravimetriai alaphálózat 
pontjaira vonatkoztatják. A múlt század első felében a mérési pontok számá
nak növekedésével párhuzamosan egyre erőteljesebben jelentkezett az igény 
arra, hogy a mérési anyagot egységes rendszerbe foglalják. Az IUGG 1948. évi 
oslói kongresszusának egyik határozata is javasolta tagországainak saját terüle
tükön az országos gravitációs alaphálózat megteremtését. Ezt a javaslatot az 
MTA is magáévá tette, és kezdeményezésére az ELGI 1950-55 között kiépí
tette az első országos gravitációs alaphálózatot, amelyet a potsdami vonatkozási 
rendszerbe kapcsolták be. Magyarországon az elmúlt ötven év során az ELGI 
az egész ország területére kiterjedően három gravimetriai alaphálózatot 
(MGH50, MGE180 és MGH2000) létesített (Csapó, 1995; Csapó-Gazsó, 
1993; Renner, 1959; Renner-Szilárd, 1959; Szabó et al., 1989).
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Mivel térségünkben az egyes országok gravimetriai rendszerei közötti 
különbségek eléggé nagyok, így szükségessé vált és jelenleg folyamatban van 
a gravimetriai alaphálózatok egységbe foglalása. Az egységes európai gravi
metriai hálózat (UEGN) kiépítése alapvető fontosságú az egységes geoid- 
felület meghatározása és az egységes magassági rendszer létrehozása céljából 
Európában. Ezt a célt szolgálta a UNIGRACE (Unification of Gravity 
Systems in Central Europe) (Reinhart et ab, 1998) projekt keretében 
Közép-Európa 12 országában összesen 17 állomáson (Magyarországon 
Pencen a FOMI/KGO-ban) végzett abszolút nehézségitérerősség-mérések is 
a legújabb mérési módszer alapján. Ezeket az állomásokat természetesen az 
egyes országok gravimetriai hálózataival is összekapcsolták, amelynek ered
ményeként egységes gravimetriai rendszert létesítettek Közép-Európában, 
vagy másképpen fogalmazva: meghatározták az egyes országok gravimetriai 
rendszere közötti különbségeket.

2.2.4. Magyarországi 3D hálózatok létesítése
Az EOVA (és később az EOMA) korszerűsítése és továbbfejlesztése céljából 
stelláris háromszögelési hálózatot és műholdas Doppler-méréseket végez
tünk az említett hálózatok kiválasztott pontjain az 1980-as évek folyamán. 
A szóban forgó mérések geodéziai célú hasznosításának elsődleges célja az, 
hogy számszerűen megállapítsuk az EOVA alapfelületének (koordináta- 
rendszerének) a Föld tömegközéppontjához és forgástengelyéhez viszonyí
tott abszolút (geocentrikus) térbeli elhelyezkedését. További cél a hálózat 
méretarányának ellenőrzése, valamint finomítása, továbbá a lehetőségekhez 
képest a hálózatunk esetleges belső szerkezeti torzulásainak feltárása (Adám, 
1982; 1984a,b; 1987a,b; 1992; Ádám-Hörcsöki 1983; Nagy, 1990).

A GPS-technika széles körű hazai alkalmazása céljából országos GPS- 
hálózatot (OGPSH) létesítettek, amely 1153 pontból áll (Borza, 1993 és 
1998). A hálózat létrehozását megelőzően szakmai vitát folytattak le (pl. 
Ádám, 1993a; Ádám-Czobor, 1992; Borza, 1993; Czobor, 1993; Detrekői, 
1993 és Joó, 1993). Az OGPSH kialakítása 1991-re nyúlik vissza, amikor is 
Magyarországon 5 ponton végeztek csatlakozó GPS-méréseket az EUREF 
(European Reference Frame) elnevezésű hálózathoz, majd ezt követően 
további 19 ponton, létrehozva a 24 pontból álló kerethálózatot. Ezt a hálóza
tot sűrítették 1995-1997 folyamán további 1129 pont lemérésével. Jelenleg 
az ún. aktív GPS-hálózat kiépítését végzik a FÖMI/ KGO munkatársainak 
irányításával (Borza, 2000). Az aktív GPS-hálózat célja többek között az álla
mi földmérési feladatok ellátása mellett a térinformatika és a navigáció alkal
mazásának segítése.

17



fldám József

3. Magyarországon alkalmazott geodéziai vonatkozási 
rendszerek vizsgálata

A hagyományos földi geodéziai és szatellitageodéziai, különösen napjainkban 
a GPS-mérések alapján kifejlesztett geodéziai hálózatok és vonatkozási rend
szereik vizsgálata, a koordináta-rendszerek közötti átszámítás (transzformá
ció) ma igen fontos tudományos és gyakorlati feladatok közé tartozik. 
A GPS-mérések egyre nagyobb fokú elterjedésével a földi úton kapott geo
déziai vonatkozási rendszerek (dátumok) és a GPS-hálózat vonatkozási 
rendszere közötti átszámítások mindennapossá váltak.

A geodéziai alaphálózatok pontjainak egymáshoz viszonyított helyzetét 
koordinátáival jellemezzük. A koordinátákat globális vagy lokális rendszer
ben adhatjuk meg (definiáljuk). A koordináták meghatározására különböző 
földi geodéziai (irányszög- és távolságmérések, földrajzi helymeghatározás) 
és szatellitageodéziai (Doppler-, GPS-) méréseket használtak, illetve haszná
lunk fel. Ennek megfelelően az alappontok meghatározásának két alapvető 
módszerét mutatjuk be.

3 A . A  k o z m ik u s  geodéziai (D oppler-, G P S - )  mérések geocentrikus 
koordináta-rendszerei

Az alappontok meghatározását végezhetjük olyan térbeli derékszögű koordi
náta-rendszerben, amelynek kezdőpontja a Föld tömegközéppontjában (geo- 
centrum) van, Z tengelye egybeesik a Föld forgástengelyének 1900-1905. évi 
középhelyzetével, XY síkja a forgástengelyre merőlegesen a tömegközéppon
ton átmenő sík. Ebben a síkban a +X  tengely párhuzamos a greenwichi kez
dő meridián síkjával, a +Y tengely pedig erre merőlegesen úgy helyezkedik 
el, hogy a három tengelyirány jobb sodrású rendszert alkot. Ilyen koordiná
ta-rendszert használ a kozmikus geodézia a mesterséges holdakra támaszkodó 
helymeghatározásokhoz (Adám, 1986). Magyarországon korábban a műhol
das Doppler-hálózataink pontkoordinátáinak meghatározásánál alkalmaztuk, 
jelenleg pedig a GPS-mérések eredményeit vonatkoztatjuk ilyen rendszerre.

A koordináta-rendszert a gyakorlatban az állomások hálózata (mint térbeli 
pontmező) ezen geocentrikus rendszerben megadott koordinátáival valósítja 
meg.

A GPS-mérések feldolgozásával összefüggő geocentrikus vonatkozási rend
szerek a következők: aj a nemzetközi földi vonatkozási rendszer (International 
Terrestrial Reference System, ITRS) és b) a WGS84 jelű geodéziai vonatkozási
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rendszer. Az ETRS89 jelű vonatkozási rendszer is geocentrikus volt 1989.0 
epochában, azonban ettől az időponttól kezdve az ETRS89 rendszer kezdő
pontja a Föld tömegközéppontjától definíció szerint fokozatosan eltér.

Európa egységes geodéziai-geodinamikai alapjainak kontinentális kiterje
désű fokozatos létrehozása keretében a korszerű műholdas GPS-technika 
alkalmazásával szélső pontosságú 3D hálózatot (EUREF = European Refe
rence Frame) hoznak létre, melynek ún. kvázigeocentrikus vonatkozási ko
ordináta-rendszerét európai földi vonatkozási rendszernek (European T errestrial 
Reference System, 1989) nevezzük, és ETRS89-cel jelöljük. Ezt a rendszert 
a tudományos közösség a legalkalmasabb európai geodéziai dátumnak tekin
ti, melyet az Európai Bizottság (European Commission) minden bizonnyal 
hivatalos geodéziai dátummá fog nyilvánítani adatainak vonatkoztatására. 
A témakörben szervezett munkaülések és szimpóziumok azt ajánlják, hogy a 
jövőben az ETRS89-et használják az Európai Unió tagországain belül a 
különböző projektek és szerződések keretében a földmérési és térinformati
kai termékek és adatbázisok térbeli vonatkoztatására, és támogatják az

6. ábra. A  vonatkozási ellipszoid elhelyezése az I. rendű háromszögelési hálózat 
csillagászati kiindulópontjában (P j
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ETRS89 széles körű alkalmazását valamennyi tagállamon belül. Néhány 
európai szervezet (a polgári repülés, az ipar egyes területei és a NATO stb.) 
már egységesen alkalmazza, és néhány EU-tagállamban (pl. Norvégiában) 
már nemzeti geodéziai dátumként fogadták el.

3 .2 . M agyarországon a lka lm azo tt geodéziai dá tum ok

A korszerű műholdas (Doppler- és GPS-) mérési technikák megjelenéséig a 
geodéziai gyakorlat a földfelszínen kijelölt háromszögelési alaphálózati pontok 
térbeli helyzetét Földünk méretét és alakját jól megközelítő, forgási ellipszoid 
alakú helyi (nem geocentrikus elhelyezésű) geodéziai alapfelületre vonatkozó 
(cp, X, h) ellipszoidi földrajzi koordinátákkal adta meg, amelyeket jelenleg is 
használunk. A koordinátaszámításhoz választott -  többnyire a Nemzetközi 
Geodéziai Szövetség (IAG) által ajánlott -  méretű és alakú ellipszoidot (mint 
elképzelt geometriai felületet) a Föld fizikai felszínén kijelölt alaphálózati pon
tokhoz (másképpen a Föld tömegéhez) képest a térben valamilyen választott 
geometriai elv alapján elhelyezték. Ez a művelet a gyakorlatban leginkább

7. ábra. Néhány geodéziai dátum geometriai kapcsolatának szemléltetése geodéziai 
alaphálózataink adatai alapján
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8. ábra. A z  ETRS89 és a HD72 koordináta-rendszerek közötti geometriai kapcsolat
szemléltetése

abból állt (6. ábra), hogy a számítandó geodéziai alaphálózat valamely központi 
fekvésű pontjának meghatározták a függővonalelhajlás-összetevőit (£,, Q  és a 
geoid-ellipszoid merőleges távolságát (Nj) a szóban lévő geodéziai alapfelület
re vonatkozóan. Ezen adatok mellett még hallgatólagosan mindig feltételezték 
a vonatkozási ellipszoid kis tengelyének a Föld forgástengelyével és +X  tenge
lyének a greenwichi kezdő meridiánsíkkal párhuzamos helyzetét. (Ezt 
azimutméréssel biztosították.) Az ily módon elhelyezett és ismert méretű és 
alakú forgási ellipszoid valósítja meg helymeghatározó koordinátaszámításaink 
vonatkozási (koordináta-) rendszerét, amelyet geodéziai dátumunk is nevezünk. 
Ez a gyakorlat többségében ellipszoidi felületi koordináta-rendszer vagy bizo
nyos esetekben az ellipszoid forgástengelye (kis tengelye) és az egyenlítői sík
jában kijelölt másik két tengelye által megvalósított térbeli derékszögű koordi
náta-rendszer, amelynek kezdőpontja az ellipszoid geometriai középpontjával 
esik egybe (7. és 8. ábra).
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A geodéziai dátumot az elsőrendű háromszögelési alapponthálózat (mint 
térbeli poliéder sarok-) pontjai ezen (helyi) rendszerben megadott koordiná
táikkal valósítják meg.

A 4. táblázatban Magyarországon az elmúlt közel két évszázad folyamán az
1. táblázatban is feltüntetett négy országos háromszögelési hálózatunkhoz 
felvett és nemzetközi együttműködések keretében is kapcsolódó geodéziai 
dátumok főbb dátumelhelyezési adatait foglaltam össze. A táblázat számada
tokat feltüntető első 7 sorában szereplő geodéziai dátumok részletes leírását 
Homoródi (1952, 1953), Homoródi et al. (1967), valamint Bőd (1982) meg
adja, így ezekre részletesen itt nem térek ki, csak a főbb jellemzőket ismerte
tem a következő bekezdésben. Mivel a második világháborút követően kiala
kított geodéziai dátumokról jellegüknél fogva érdemi számszerű adatok nem 
jelenhettek meg szakirodalmunkban, ezért ezeket bővebben fogom a továb
biakban bemutatni.

A második katonai felmérés céljára 1807-1869 között létesített háromszö
gelési hálózat helyszíni és számítási munkáival foglalkozó utasításokat (töb
bek között a geodéziai dátum felvételét is) 1810-ben és 1845-ben adták ki 
Bécsben. Ezek közül a második foglalkozik az alkalmazandó vetülettel. 
Ennek értelmében az ellipszoidról a síkra a Cűttiní-vetülettel tértek át, amely 
valójában vetület nélküli rendszert (VTN) jelent, mivel az ellipszoidi 
hosszakat és szögeket síkadatoknak tekintették. A második katonai felmérés 
térképei az egész Monarchia területén ebben a vetületben készültek, és ezt a 
vetületet alkalmazták az 1853. évi háromszögelés munkálatainál is. Az 
1845-ben bevezetett vonatkozási ellipszoid nagytengelye az Oriatii által 
1807-ben közzétett ellipszoidé, lapultsága pedig az 1812-ben megjelentetett 
Zách-féle ellipszoidé (2. táblázat), ezért használjuk a geodéziai dátum megne
vezésére az OZ1845 jelölést (í., 3. és 4. táblázat). (Az 1810-es utasításban a 
számítás alap felületéül a Delambre által 1802-ben meghatározott ellipszoid 
adatait használták, de mivel részleteket nem találtam elhelyezésére vonatko
zóan, és vetületet sem vezettek be hozzá, ezért a táblázatban ezt nem tüntet
tem fel). A Walbeck-tllipszoid volt az alapfelület az 1859-1860-ban a Gel- 
lért-hegy kezdőpont ellipszoidi földrajzi koordinátáinak levezetésénél, ame
lyeket Bme/-ellipszoidi koordinátákként fogadtak el. A Bessel-féle 
ellipszoidot több geodéziai dátum (B1860, B1892(MGI), B1908 és 
B1944(DEIG)) létesítésénél használták a második (1860. évi) felsőrendű 
háromszögelési hálózatunk számítási munkálataival összefüggésben (1., 3. és
4. táblázat).

A második világháborút követően Magyarország korszerű geodéziai alap
jainak létrehozása során két lépésben új elsőrendű háromszögelési hálózatot
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létesítettek. Elsőként egy láncolatvázat hoztak létre 1948-1952 között, majd a 
második ütemben a dunántúli és a Tisza menti kitöltő hálózatrész mérésére 
került sor. Ezekből együttesen az ún .felületi asztrogeodéziai hálózatot (FAGH) 
alakították ki. Az elsőrendű háromszögelési hálózatunk pontjainak koordiná
táit több helyi geodéziai vonatkozási rendszerben is meghatározták. Az egyes 
geodéziai dátumokat egyrészt a hálózati méréseknek önálló nemzeti 
kiegyenlítése keretében vették fel, másrészt nemzetközi együttműködések 
során kialakított egységes háromszögelési hálózatok vonatkozási rendszerei
ként megadták számunkra. Ez utóbbival összefüggésben kell megemlíteni, 
hogy az európai szocialista országok 1952-ben határozták el, hogy területü
kön egységes asztrogeodéziai hálózatot (EAGH) hoznak létre. Az EAGH első 
kiegyenlítését 1958-ban végezték el, amelynek magyarországi részeként a 
láncolatvázat fogadták el. Az EAGH58 hálózat geodéziai dátumát a Pul- 
kovo-pontban 1942-ben felvett Kraszovszkij-ellipszoid határozza meg. Az 
eredményül kapott koordináták vonatkozási rendszerét a továbbiakban 
S42/58 jelöléssel látjuk el.

A felületi csillagászati-geodéziai hálózatunk méréseinek önálló nemzeti 
kiegyenlítését 1972-ben végezték el a Kraszovszkij-ellipszoidon, amelyet Sző
lőhegy-pontban helyeztek el úgy, hogy a pont S42/58 rendszerbeli koordinátá
it rögzítették. A hálózat pontjai koordinátáinak vonatkozási rendszerét FAGH 
rövidítéssel jelöljük. Célszerűségi okok miatt a hálózatunkhoz 1972-ben új 
geodéziai dátumot vezettek be, amely az Egységes Országos Térképrendszer 
(EOTR) alapjául szolgál még ma is. Ezt a geodéziai dátumot HD72-vel jelöl
jük. Ennek alapfelülete az IUGG1967 jelű forgási ellipszoid, amelyet Szőlő
hegy-pontban úgy vettek fel, hogy az ellipszoidfelületet a geoid magyarországi

5. táblázat
A z EOVA és regionális háromszögelési hálózatok ßbb jellemzői

Adattípus
ED50 ED87(new) S42/58 S42/83

Mo-i Teljes Mo.-i Teljes Mo.-i Teljes Mo.-i Teljes
hálózat hálózat hálózat hálózat láncolat hálózat hálózat hálózat

Az álláspontok száma ? ? 155 8 095 112 ? 139 11 726
Irányértékek száma ? 9 758 30128 490 ? 770 75 419
Szögek száma ? ? 0 0 0 ? 11 7 701
Irányértékcsoportok száma ? ? 139 6 505 ? ? ? ?
Távolságok száma ? ? 49 22 387 6 ? 23 659
Azimutok száma ? ? 40 618 17 ? 42 420
Doppler-pontok száma 0 0 18 144 0 0 0 0
GPS-állomások száma 0 0 10 26 0 0 0 0
GPS-távolságok száma 0 0 0 9 0 0 0 0
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felületdarabjához simuló helyzetbe hozták. A teljes felületi csillagászati-geodé
ziai hálózatunkat az 1980-as évek elején bevonták az EAGH 1983. évi újabb 
kiegyenlítésébe. Ennek vonatkozási rendszerét S42/83-al jelöljük. Végül az 
1989. évi változásokat követően hálózatunkat bevonták, a nyugat-európai 
országok ED87 jelű egységes háromszögelési hálózatába is. A külföldön vég
zett számítási munkálatok eredményeként nyert ED87 rendszerbeli koordiná
tákat megkaptuk. Az ED87 alapfelülete a München-pontban felvett Hayford- 
féle ellipszoid. A leírtak alapján tehát háromszögelési alaphálózatunk mindkét 
létező európai regionális hálózat (S42/58, illetve S42/83 és ED87) részévé vált 
(természetesen valamelyest különböző koordinátákkal). A regionális alapháló
zatok és magyarországi részhálózatuk főbb jellemzőit az 5. táblázat tartalmazza.

Az elsőrendű háromszögelési hálózatunk továbbfejlesztése céljából előbb 
stelláris háromszögelési, majd műholdas Doppler-mérésekre került sor. Ké
sőbb a GPS-technika széles körű hazai alkalmazása céljából országos GPS- 
hálózatot (OGPSH) létesítettek, amelynek pontjai közül 81 egybeesik az első
rendű háromszögelési hálózatunk pontjaival. Az OGPSH vonatkozási rend
szere az ETRS89 jelű, ún. kvázigeocentrikus koordináta-rendszer, amely az 
EUREF-hálózat vonatkozási rendszere. Az EUREF-hálózathoz Magyarország 
1991-ben csatlakozott öt ponton végzett GPS-mérések alapján.

Az ETRS89 kvázigeocentrikus koordináta-rendszer és a hagyományos 
módszerből adódóan a háromszögelési alaphálózatunk vonatkozási rendszerei 
nem esnek egybe, sőt ez utóbbiak még egymással sem. A háromszögelési háló
zatunk néhány vonatkozási rendszerét és az OGPSH ETRS89 jelű koordiná
ta-rendszerét a 7. ábrán szemléltetjük. A 6. táblázatban pedig elsőrendű három
szögelési alaphálózatunk csillagászati kiindulópontjának (Szőlőhegy) különbö
ző geodéziai vonatkozási rendszerekre vonatkozó ellipszoidi földrajzi szélesség 
és hosszúság koordinátáit ((p, X), továbbá függővonal-elhajlás összetevőit (£, T|) 
és geoid-ellipszoid merőleges távolság (N) értékeit tüntettem fel.

3 .3 . K oordináta-rendszerek közö tti transzformáció vizsgálata

Európa legtöbb országában, így hazánkban is a térbeli helyzet megadására az 
ETRS89 jelű koordináta-rendszert és az országos (ún. helyi) vonatkozási 
rendszereket is még huzamosabb ideig alkalmazni fogják. így az ETRS89 és 
a nemzeti geodéziai dátumok közötti transzformáció alapvető fontosságú. 
A vonatkozó munkaülések ezért azt ajánlják, hogy azokat a transzformációs 
paramétereket és algoritmusokat, amelyek alkalmazásával ETRS89-ből a 
helyi vonatkozási rendszerbe (és vissza) a koordináták átszámítását 1 -2  m-es 
pontossággal lehet elvégezni, tegyék nyilvánosan hozzáférhetővé. A szóban
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forgó transzformációs paraméterek meghatározását és közzétételét az illeté
kes nemzetközi szakmai szervezetek is határozottan igénylik, nevezetesen: a) 
a Nemzetközi Geodéziai Szövetség (IAG) EUREF Albizottsága és b) a 
NATO Geodéziai és Geofizikai Munkabizottsága tudományos szimpóziu
mainak idevonatkozó ajánlásai, valamint c) a CERCO, illetve újabb nevén az 
Euro Geographies (európai földmérési és térképészeti szolgálatok vezetőinek 
bizottsága) VIII. (felsőgeodézia) munkacsoportjának előírásai is.

Általánosságban a dátumeltérési, illetve transzformációs paraméterek nem 
ismeretesek, ezek a közös pontok egyes koordináta-rendszerekre vonatkozó 
koordinátáinak eltérései alapján meghatározhatók.

3.3.1. A  transzformáció összefüggései

A  geodéziában két vagy több térbeli derékszögű koordináta-rendszer közötti 
pontkoordináta-átszámításra a hasonlósági transzformációt alkalmazzuk. 
Ennek megfelelően azt feltételezzük, hogy a két koordináta-rendszer térbeli 
elhelyezésben, tájékozásban és méretarányban különbözik egymástól (8. 
ábra). így 7 paraméter meghatározására van szükség, amelyek a következők: a 
3 tengelyirányú eltolás (AX, ÄY, AZ), a 3 tengely körüli elforgatás (£x, £y, £z) 
és X méretarány különbségi tényező.

A transzformációs modell legkisebb négyzetek módszere szerinti számítá
sok alapjául szolgáló alakja a következő:

X  ETRS89 A X ' í Ez - £ y ’ 2^ HD72 X"
Y
1 ETRS89 = AY +  0  +  X) ~ e z 1 Ex Y

1 HD72 + V y

ẑ  ETRS89 J i AZ .  £ y - E x 1 7
_ iMlD72 J i v z _

ahol az (X,Y,Z) EXRS89 és az (X,Y,Z) HD72 az i-edik közös pont ETRS89 és a 
HD72 koordináta-rendszerre vonatkozó ismert koordinátái. A Vx, VY, Vz 
értékek pedig a kiegyenlítés alkalmával nyert koordinátajavítások (ún. mara
dék-ellentmondások), amelyeket az egyszerűbb szemléltetés érdekében a

dx -  sin cp • cos X -  sin cp • sin X coscp
dy = -  sin X cosX 0

dh i coscp- cosZ cos 9  • sin X sin cp
(2)

összefüggésekkel számíthatunk át az i-edik pont horizontális koordináta- 
rendszerére vonatkozó dx, dy vízszintes és dh magassági értelmű koordi-
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6. táblázat
Szőlőhegy I. rendű háromszögelési pont 

ellipszoidi földrajzi koordinátái 
és dátumparaméterek értéke az egyes geodéziai dátumokban

Geodéziai dátum Ellipszoidi földrajzi Dátumparaméterek

elnevezése szélesség (<p)
[ °  ' " J

hosszúság (A.)
f °  ' " J

%
["]

n
f"l

C(N)
íml

1 B1908 47-17-34.07 19-36-14.91 -2.59 -1.60 ?
2 H1966 47-17-34.30 19-36-13.12 -2.82 -0.38 30
3 S42/58 47-17-32.9010 19-36-11.8224 -2.46 -1.11 7.01
4 S42/83 47-17-32.946 19-36-11.872 -2.51 -1.15 8.02
5 FAGH (1972) 47-17-32.9010 19-36-11.8224 -2.46 -1.11 6.56
6 HD72 47-17-32.6156 19-36-09.9865 -2.18 +0.14 6.56
7 ED87 47-17-34.4922 19-36-08.8946 -4.14 +0.79 1.12
8 WGS72 47-17-31.60 19-36-05.99 -1.16 +2.84 40.20
9 EUREF89 47-17-31.6665 19-36-05.9394 -1.23 +2.88 42.85

7. táblázat
Transzformációs paraméterek értékei 

és megbízhatósági mérőszáma

K
öz

ös
 p

on
to

k 
sz

ám
a

Á
tt

ér
és

 a
 2

-e
s 

re
n

d
sz

er
b

ő
l 

az
 1

-e
sb

e

Transzformációs paraméterek

A
 s

úl
ye

gy
sé

g 
kö

zé
ph

ib
áj

a

S
za

b
ad

sá
g

fo
k

E lto lá s i p a ra m é te re k
M éretarány
kü lönbség

F o rg a tá s i p a ra m é te re k

AZ m A!
[m]

M  mAy
[m]

AZ mAi
[ml

k  m K
[ppm]

£ zm ez £ y  m Eí 
["]

£% mex
n

165 HD72-FAGH -34 ,12 ± 0 .0 4 -53 ,06 ± 0 .0 4 -72 ,22 ± 0 .0 5 0 ,0 0 9 ± 0 .0 0 5 0 ,137 ± 0 .0 0 1 0,041 ± 0 .0 0 2 0 ,118 ± 0 .0 0 1 0,01 485

148 ED87-HD72 132 ,20 ± 0 .7 1 2 8 ,96 ± 0 .6 8 103,62 ± 0 .7 6 1,036 ± 0 .0 7 3 0,690 ± 0 .0 1 7 0 ,0 0 5 ± 0 .0 2 9 0 ,3 9 7 ± 0 .0 2 2 0 ,13 4 3 4

148 ED87-FAGH 98 ,0 2 ± 0 .7 3 -24 ,14 ± 0 .7 31,36 ± 0 .7 8 1,056 ±0.076 0,827 ± 0 .0 1 7 0 ,046 ± 0 .3 0 0,517 ± 0 .0 2 3 0 ,14 4 3 4

139 ED87-S42/83 96 ,0 6 ± 0 .7 8 -29 ,20 ± 0 .7 3 2 3 ,37 ±0 .8 4 2 ,1 1 6 ± 0 .0 7 8 0 ,0 0 7 ± 0 .0 1 8 -0 ,1 2 0 ± 0 .0 3 3 -0 ,0 8 6 ± 0 .0 2 4 0 ,1 3 4 0 7

139 HD72-S42/83 -35 ,33 ± 0 .5 4 -57 ,86 ± 0 .5 1 -80 ,49 ± 0 .5 8 1 ,016 ± 0 .0 5 4 -0 ,675 ± 0 .0 1 2 -0 ,0 9 9 ± 0 .0 2 3 -0 ,486 ± 0 .0 1 6 0 ,09 4 0 7

139 FAGH-S42/83 -1 ,1 2 ±0.53 -4 ,74 ± 0 .4 9 -8 ,25 ± 0 .5 7 0 ,993 ± 0 .0 5 3 -0 ,811 ± 0 .0 1 2 -0 ,1 3 9 ± 0 .0 2 2 -0 ,6 0 5 ± 0 .0 1 6 0 ,09 4 0 7

90 S42/58-S42/83 -18 ,30 ± 2 .1 9 -16 ,74 ± 2 .0 7 -2 7 ,4 5 ± 2 .3 4 5 ,342 ± 0 .2 2 5 -0 ,075 ± 0 .0 5 2 0 ,1 1 9 ± 0 .0 9 0 0 ,2 6 6 ± 0 .0 6 7 0,34 2 6 0

90 S42/58-ED87 -114 ,31 ± 1 .6 1 12,45 ± 1 .5 2 -50 ,77 ± 1 .7 2 3 ,214 ± 0 .1 6 6 -0 ,078 ± 0 .0 3 8 0,241 ± 0 .0 6 6 0,357 ± 0 .0 4 9 0,25 260

90 S42/58-HD72 16,73 ± 2 .1 3 41 ,3 6 ± 2 .0 1 5 2 ,96 ± 2 .2 7 4 ,359 ± 0 .2 1 9 0 ,6 0 3 ±0.050 0,211 ± 0 .0 8 8 0,742 ± 0 .0 6 5 0 ,33 2 6 0

90 S42/58-FAGH -17 ,49 ± 2 .1 5 -11 ,76 ± 2 .0 3 -19 ,29 ± 2 .3 0 4 ,383 ± 0 .2 2 2 0 ,7 3 9 ± 0 .0 5 1 0,251 ± 0 .0 8 9 0,861 ± 0 .0 6 5 0 ,33 2 6 0

81 ETRS89-HD72 59,31 ±1 .2 4 -71 ,52 ± 1 .2 3 -21 ,98 ± 1 .3 4 1 ,277 ± 0 .1 2 8 0 ,3 2 5 ± 0 .0 3 0 0 ,432 ±0 .0 5 1 0 ,269 ± 0 .0 3 9 0 ,16 243
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nátaeltérésekké. (A (p és a A. az i-edik pont ellipszoidi földrajzi szélessége és 
hosszúsága.)

A transzformációs paramétereknek a legkisebb négyzetek elve szerinti 
kiegyenlítéssel történő megbízható meghatározására háromnál több pont 
mindkét koordináta-rendszerbeli adataira van szükség. Az eljárás a minimá
lisnál jóval több közös, ismert koordinátájú pontot tételez fel. A közös pon
tok eloszlása a hálózatok teljes területét lehetőlegjól fedje le. Mivel a megha
tározott transzformációs paraméterek értéke általában közelítő jellegű, érvé
nyességük az adott hálózat területére korlátozódik.

A transzformáció után a koordinátajavítások (maradék-ellentmondások) 
elemzésével lehet a szabályos hibahatásokat felderíteni. A maradék-ellentmon
dásoknak vektorok formájában történő térképi ábrázolása sok érdekes következ
tetésre ad lehetőséget. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előforduló különbö
zőségek részben a koordináta-rendszerben rejlő eltérésekből (a vonatkozási

8. táblázat
A  transzformációs paraméterek meghatározása 

után viszamaradó
koordináta-javítások átlagértékei és középhibája

(0
E
«0s

ü
V)
V

a

?(Dax>ca>

A transzformáció után visszamaradó 
javítások átlaga és középhibája

o
c
o Lineáris
V)
o
No
X

w
V

CMro
Térbeli d e r é k s z ö g ű  ren d sz erb en Helyi v íz s z in te s  r en d szerb en

e ltéré s

(/><U

1 Vx m » ,
[ m ]

V y  f f l y ,  

[m ]

Vz mVz
[m ]

V < p  " í v ,

[m ]

^ A  " I V ,  

[m ]

V h  m Vh

[ r a ]

V ,

[ n

m v,
i ]

165 HD72-FAGH 0,01 t i0.01 0,01 ±0.01 0,01 ± 0.01 0,01 ±0.01 0,01 ±0.01 0,00 ± 0.01 0,01 ± 0.02

148 E D 87-H D 72 0,01 ± 0.12 0,12 ± 0.15 0,10 ± 0 .12 0,09 ± 0 .12 0,13 ± 0 .15 0,09 ± 0.11 0,21 ± 0.22

148 ED87-FA G H 0 ,1 0 ± 0 .12 0,13 ± 0.15 0,10 ±0.13 0,10 ± 0 .13 0,13 ±0.16 0,09 ± 0.11 0,21 ± 0.23

139 E D 87-S42/83 0.11 ±0.14 0.11 ±0.15 0,09 ±0.11 0,13 ± 0 .17 0,12 ±0.16 0,01 ±0.01 0 ,2 0 i 0 .23

139 H D 72-S42/83 0,06 ±0 .09 0,06 ± 0 .08 0,09 ±0.11 0,07 ± 0.09 0,06 ± 0 .07 0,09 ±0.11 0,14 ± 0.16

139 FA G H -S42/83 0,06 ±0.08 0,06 ±0.08 0,08 ±0.11 0,06 ± 0.09 0,05 ±0.07 0,09 ± 0.11 0,14 ± 0.16

90 S 42 /58 -S 42 /83 0,24 ±0.28 0,37 ± 0.46 0,16 ±0.21 0,23 ± 0 .29 0,39 ± 0 .47 0,13 ± 0 .17 0,53 ±0.58

90 S 42/58-E D 87 0,15 ±0.19 0,28 ± 0.33 0,16 ± 0 .20 0,17 ± 0.21 0,28 ±0.33 0,13 ± 0 .17 0,40 ± 0 .43

90 S42/58-H D 72 0,20 ± 0 .25 0 ,3 8 ± 0.45 0,18 ±0.23 0,20 ± 0 .2 7 0,39 ±0.45 0,16 ± 0 .20 0,52 ±0.56

90 S42/58-FA G H 0,21 ±0 .25 0,38 ± 0 .45 0,18 ± 0 .23 0,21 ± 0 .28 0,39 ± 0.46 0,16 ± 0 .2 0 0,53 ±0.57

81 ETR S89-H D 72 0,11 ± 0 .15 0,14 ±0.18 0,11 ±0.14 0,09 ± 0 .12 0,14 ± 0.17 0,14 ± 0 .17 0,24 ± 0 .12
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9a ábra. A z  S42/83 és a HD72 geodéziai dátumok közötti 
térbeli hasonlósági transzformáció maradék-ellentmondásainak vízszintes értelmű 

vektorai 139 közös pontnál

ellipszoid alakja, mérete, elhelyezése és tájékozása, valamint a méretarány), rész
ben a hálózat méréseiben és számításaiban rejlő szabályos hibákból adódnak.

3.3.2. A  számítások eredményei
A  meghatározott transzformációs paraméterek számszerű értékei (7. táblázat) 
minden esetben szignifikánsak, és azt mutatják, hogy geodéziai alaphálózata
ink vonatkozási rendszereinek koordinátatengelyei egymással nem teljesen 
párhuzamosak, és egymástól az eltolási paraméterek által jelzett távolságban 
helyezkednek el. A táblázat adatai szerint ezek a távolságok néhány métertől 
mintegy 130 m-ig terjedő nagyságrendbe esnek úgy, hogy a koordiná
ta-rendszerek kezdőpontjai a geocentrum környezetében egymástól mintegy 
10-50 m-es tartományon belül vannak. A koordinátatengelyek párhuzamos
ságát az elmúlt évtizedek mérés- és számítástechnikája mellett l ”-en belül 
biztosították. Az egyes geodéziai dátumok méretaránya is eltér egymástól. 
A méretarány-különbségi tényezőkre kapott értékek a földfelszíni távolsá
gokban 1-5 mm eltérést jelentenek km-enként.
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% ábra. A z ED87 és az S42/83 geodéziai dátumok közötti térbeli hasonlósági 
transzformáció maradék-ellentmondásainak vízszintes értelmű vektorai a magyar

országi 139 közös pontnál

A transzformációs paraméterek meghatározása alkalmával nyert középhi
bák (7. táblázat), valamint a koordinátajavítások és középhibáinak (8. táblázat) 
együttes elemzése alapján az is megállapítható, hogy a geodéziai alaphálóza
tunk önálló kiegyenlítésével kapott koordináták az S42/83 magyarországi 
részhálózatának koordinátáival nagyobb összhangot mutatnak, mint az ED87 
megfelelő adataival. Ez arra utal, hogy a magyar hálózat jobban illeszkedik az 
S42/83 keretbe, mint az ED87-be. A 7. és a 8. táblázat adatai alapján az is jól 
látszik, hogy az S42/58 magyarországi részhálózata pontjai számított koordi
nátáinak összhangja a tárgyalt többi geodéziai dátum megfelelő adataival 
összehasonlítva a legkisebb.

Az előzőekben bemutattuk az egységes országos vízszintes alappontháló
zat (EOVA) különböző vonatkozási rendszerei (geodéziai dátumai) között a 
geometriai kapcsolatot jellemző és koordinátaátszámításra is szolgáló transz
formációs paramétereket. Fontos feladatnak tartjuk még a transzformációs 
paraméterek meghatározása alkalmával nyert koordinátajavításoknak (mara
dék-ellentmondásoknak) korszerű matematikai módszerekkel történő beha
tó vizsgálatát is (9a, b. ábra).
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4. A magyarországi finom szerkezetű geoidkép 
meghatározását előkészítő kutatások

A geoid szabálytalan felület, amelynek a földi ellipszoidhoz viszonyított elté
réseit geoidundulációnak nevezzük. A geoidunduláció meghatározására a törté
nelmi fejlődés során geometriai és fizikai módszerek, valamint ezek kombi
nációi alakultak ki. A geometriai módszer alapját az ún. csillagászati szintezés 
képezi. A fizikai módszerek a gravimetriai, gradiometriai, továbbá a sűrűségi 
és terepi magassági adatok, valamint a geodéziai mesterséges holdakra vonat
kozó különböző típusú mérések eredményeinek feldolgozásán alapulnak 
(Biró, 1985; Denker, 1988; Schwarz, 1985). A meghatározott geoidfelületet 
általában szintvonalas ábrázolásban vagy színes nyomtatásban, valamint az 
utóbbi időben ezek kombinációi alapján szemléltetik.

A nagy pontosságú és részletes felbontású geoidkép meghatározása digitá
lis formában a nemzetközi kutatások és a kapcsolódó fejlesztőmunkák 
középpontjában áll világszerte. A geoid globális alakjának és a mi szempon
tunkból elsődlegesen fontos helyi alakulatainak ismerete geodéziai (többnyi
re a felsőgeodézia és a kozmikus geodézia területein jelentkező) feladatok 
megoldásához és egyes földmérési munkákban alapvető fontosságú. A geo- 
idadatok a 3D térbeli helymeghatározásban a magassági koordináták egyik 
összetevőjét (geoid-ellipszoid merőleges távolságát) képezik. (Hazai viszony
latban többek között pl. az elsőrendű háromszögelés földfelszíni méréseinek 
átszámítására a vonatkozási ellipszoidra (3. ábra), az alaphálózati doppleres 
műholdmérésekből nyert geocentrikus koordináták geodéziai hasznosításá
hoz volt korábban szükségünk geoidunduláció-értékekre.)

Magyarország geodéziai alapjainak korszerű továbbfejlesztése és a kibon
takozó új európai nemzetközi együttműködés is, továbbá a szakterületünkön 
mind magasabb pontossági igénnyel jelentkező gazdasági követelmények 
kielégítése szükségessé teszi a geoid magyarországi felületdarabjának szélső 
pontosságú meghatározását. A GPS-technikának a geodéziai gyakorlatba a 
hagyományos földmérési eljárások gazdaságos felváltása céljából történő 
bevezetése erre ösztönöz bennünket. A GPS-technikát a geoidkép ismereté
ben ugyanis több mérnökgeodéziai jellegű feladat megoldására lehet gazda
ságosan felhasználni. Ebből a szempontból a nagy pontosságú és finom szer
kezetű geoidkép a közvetlen termelési gyakorlat számára fontos digitális 
adatrendszert jelent. A geoidmeghatározás fontossága emiatt az utóbbi évek
ben nemzetközi méretekben felértékelődött. Megemlítjük, hogy a helymeg
határozási igények mellett a geoidadatok természetesen alapul szolgálnak a
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földtudományok több területén tudományos vizsgálatokban (geodinamika, 
geofizika, geológia stb.)

Az elmondottak miatt a BME-n és a FÖMI-ben az 1980-as évek második 
felétől intenzív kutató- és fejlesztőmunka folyt, illetve folyik a nagy felbon
tású geoidkép előállítására az ELGI-vel együttműködésben. A geoid magyar- 
országi felületdarabjának meghatározása a FÖMI-nek is alapfeladata, azon
ban a témakör jellege miatt elengedhetetlenül szükséges alapkutatások 
vonatkozásában az OTKA-támogatás révén több eredményt tudtunk elérni. 
Az OTKA-kutatás keretében az előzetes célkitűzéseknek megfelelően előké
szítő vizsgálatokat végeztünk a geoidmeghatározásnak az említett két intéz
ményben alkalmazott technológiájának kialakításához, és a feladathoz szoro
san kapcsolódó vonatkozási rendszerek, a dátumkérdések területén (Adám, 
1992b,c, 1993b,d, 1997b, 1999; Ádám-Denker, 1991; Ádám et al„ 1995, 
2000b; Kenyeres, 1996, 1999, 2001; Papp, 1996; Tóth et ah, 1999, 2000; 
Völgyesi, 1998). Az előkészítő kutatások alapján meghatároztuk a geoid 
magyarországi felületdarabjának véglegesnek még nem tekinthető első válto
zatait (Kenyeres, 1996, 1999, 2001; Tóth et ah, 1999, 2000).

5. A felsőgeodézia időszerű feladatai, különös tekintettel az 
összeurópai munkálatokra

5.Í.  Egységes európai geodéziai-geodiriamikai alapok létrehozása

Az euroatlanti integrációs törekvéseknek természetes előfeltétele az, hogy az 
együttműködésben részt vevő országok geodéziai alapjait (a felsőgeodéziai 
alappont-hálózataikat) egységbe foglalják, amelynek alapján egységes európai 
geodéziai vonatkozási rendszert hozzanak létre (lehetőleg Európa vala
mennyi országára kiterjedő geodéziai és geodinamikai munkálatok számára). 
Ezeknek a felsőgeodéziai munkáknak tudományos és gyakorlati céljuk van. 
A tudományos cél (napjainkban érvényes formában megfogalmazva) az, 
hogy adatokat szolgáltassunk a Föld alakjának, méreteinek, térbeli tájékozá
sának és nehézségi erőterének, valamint ezek időbeli változásának vizsgálatá
hoz. A gyakorlat számára pedig olyan geodéziai alapot kell létesíteni a víz
szintes és magassági felmérésekhez (amelyeket ma már többnyire a GPS- 
technika alkalmazásával végeznek), hogy ez az alap minél tovább kielégítse az 
alsógeodéziai, részletes felmérési munkák egyre növekvő pontossági igé
nyeit.
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Európa egységes geodéziai-geodinamikai alapjainak kontinentális kiterje
désű, fokozatos létrehozása egyidejűleg két igen fontos területen valósul meg 
(Ádám et al., 2000 c, d):

a) egyrészt a korszerű GPS-technika alkalmazása alapján szélső pontossá
gú, EUREF elnevezésű 3D hálózatot és koordináta-rendszert létesítenek és 
tartanak fenn,

b) másrészt pedig a már meglévő, az elmúlt évtizedek folyamán hagyomá
nyos úton létrehozott felsőrendű vízszintes háromszögelési és magassági 
(szintezési), valamint a gravimetriai alaphálózatoknak egységbe foglalásával, 
továbbá ezeknek háromdimenziós helymeghatározó adatokká tételéhez elen
gedhetetlenül szükséges európai geoidkép meghatározásával egységes geodé
ziai alapokat hoznak létre.

A két irányban folyó munkálatok egymást kölcsönösen kiegészítő és egy
mással összehangolt módon folynak. Magyarország mindkét irányban, 
mindegyik területen tevőlegesen és a lehetőségekhez mérten, a szakmai elvá
rásoknak megfelelő módon részt vesz. A munkálatok legnagyobb részét a 
FÖMI/KGO, a gravimetriai alaphálózatok vonatkozásában pedig az ELGI 
végzi.

Európa 3D geodéziai vonatkozási rendszere különböző tudományos és 
műszaki alkalmazások céljára történő tudományos megalapozottságú létre
hozásának elvi irányításával és koordinálásával a Nemzetközi Geodéziai Szö
vetség (IAG) EUREF Albizottsága foglalkozik, szoros együttműködésben a 
CERCO, illetve újabb nevén az Euro Geographies (a nemzeti térképészeti 
szolgálatok vezetőinek európai bizottsága) felsőgeodéziai munkacsoportjával. 
Az EUREF Albizottság évente egyszer szimpóziumot szervez, és a közbülső 
időszakban felmerülő teendők megvitatására technikai munkacsoportot 
(TWG) működtet, amely évente háromszor ülésezik.

Európa egységes geodéziai-geodinamikai alapjainak létrehozásában eddig 
végzett magyar tevékenység eredményei (Ádám, 1993c, 1996, 1997b, 1998; 
Ádám et al., 1999, 2000a):

a) Magyarország felsőgeodéziai alaphálózatainak adatai az egységes euró
pai geodéziai alapok részét képezik 1991-től kezdődően:

-  egységes európai 3D GPS-hálózat: EUREF89 (1991-től),
-  európai háromszögelési hálózat: ED87 (1992-től),
-  egységes európai szintezési hálózat: UELN95 (1994-től),
-  egységes európai gravimetriai hálózat: UEGN (1994-től, illetve 

1999-től),
-  európai gravimetriai geoidmegoldás: EGG97 (1993-tól),
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-  EUREF permanens GPS-hálózat: EPN (1996-tól) és
-  egységes európai magassági rendszer: EUVN97 (1997-től).
A geodéziai hálózatok vonatkozásában Magyarország az 1990-es évek első 

felétől integráns része az egységes európai geodéziai alapoknak.
b) Több alaphálózat vonatkozásában Magyarország nem a hálózat (régió) 

szélén helyezkedik el (pl. EUREF89, EUVN97, EGG97).
c) A felsőgeodéziai alapponthálózataink minőségileg jobbak, pontosabbak, 

mint a nyugat-európai megfelelő hálózatok.
d) Az egységes feldolgozásból nyert adatok a hazai munkálatainkhoz, 

tudományos vizsgálatainkhoz összehasonlítási alapot képeznek.
e) Kérésre otthont adtunk a vonatkozó nemzetközi rendezvényeknek, és 

aktívan közreműködünk a kapcsolódó európai bizottságok munkájában.

5.2. A  felsőgeodézia időszerű feladatai Magyarországon

A felsőgeodézia időszerű feladatait hazánkban a következőkben fogalmazhat
juk meg:

1. Felsőgeodéziai adataink bevonása és integrálása nemzetközi adatbázi
sokba alapvető fontosságú a geodézia globális és kontinentális feladatainak 
megoldásában.

2. A cm-es pontosságú geoidkép meghatározása vonatkozásában a meg
felelő felsőgeodéziai adatbázisaink (gravimetria, Moho-sűrűségadatok, 
Eötvös-inga-mérések stb.) fejlesztése a rendelkezésre álló sajátosságaink cél
szerű kihasználásával. A geoidkép interpretálásához együttműködés a társtu
dományok képviselőivel.

3. Geodéziai alaphálózataink (EOVA, EOMA, MGH2000, OGPSH) 
folyamatos fenntartása és célszerű továbbfejlesztése. Különösen fontos lenne 
az EOMA újramérése.

4. A meglévő és a korábbi geodéziai alaphálózataink tudományos megala
pozottságú pontosságvizsgálata.

5. Integrált pontok számának növelése a komplex geodéziai ismételt mé
rések (GPS, gravimetriai, szintezési) végzésére az egységes európai (cm-es 
pontosságú) geokinematikai hálózat kialakítása céljából.

6. Aktív (permanens) GPS-hálózat létrehozása és üzemeltetése.
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K öszönetnyilvá  n ítás

Hálás köszönettel tartozom mindazoknak, akik önzetlenül segítették mun
kámat a felsőgeodéziai gyakorlat és tudományos kutatás, valamint a felsőok
tatás terén. Neveik felsorolása nélkül köszönetét mondok az előző és a jelen
legi munkahelyem, a Földmérési és Távérzékelési Intézet Kozmikus Geodé
ziai Obszervatóriuma vezetőinek és munkatársainak, valamint a BME 
Általános és Felsőgeodézia Tanszéke korábbi vezetőinek és munkatársainak, 
akiktől igen sokat tanultam.

Külön is köszönöm az MTA Földtudományok Osztálya tagjainak a bizal
mat és hatékony támogatásukat, amiért érdemesnek tartottak arra, hogy a 
Magyar Tudományos Akadémia a tagjai közé válasszon.
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Elektron-atom és ion-atom 
ütközéseket kísérő fizikai

alapfolyamatok
Elhangzott 1999. április 14-én

Kivonat

A cikk rövid áttekintést nyújt a szerző és kollégái által végzett kísérletekről, a 
lassú elektronok és ionok atomi részecskékkel történő ütközésekkor fellépő 
elemi folyamatok fizikájáról. Bemutatásra kerül a hipocikloidális elektron- 
monokromátor és analizátor, a sokcsatornás kisméretű semleges atomforrás, 
valamint a szerző és munkatársai által kifejlesztett egytöltésű ionforrás 
működése. Taglalva vannak az olyan folyamatok, mint a szóródás, gerjesztés, 
ionizálás és a hátraszóródás teljes hatáskeresztmetszetének méréstani aspek
tusai. Továbbá felsorolásra kerülnek azok a legérdekesebb eredmények, 
amelyek érintik az elektronok nemesgázokon és a Mengyelejev-táblázat 
második csoportjának egyes atomjain történő szóródás teljes hatáskereszt
metszeteit, valamint az atomok monokromatikus elektronokkal a küszöb
energia közelében történő gerjesztésének kutatásait.

Bevezetés

Páros ütközések esetében fellépő elemi folyamatokról való ismereteinknek 
jelentős szerepe van nagyszámú atomi és molekuláris szinten történő jelen
ség megértésében. Ezenkívül a tudomány újabb ágazatai, valamint a techni
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kai alkalmazások megkövetelik azon kísérleti és elméleti adatok folyamatos 
pontosítását, amelyek az elemi folyamatok teljes hatáskeresztmetszeteit tar
talmazzák. Az ilyen alkalmazások kiterjednek a plazmafizikára és a termo
nukleáris energetikára, a magas hőmérsékletekkel foglalkozó hőfizikára és a 
hőenergia közvetlen átalakítására elektromos energiává, a gázokkal foglalko
zó kvantumelektronikára és a lézerfizikára, a kozmikus és asztrofizikára, a 
Földön kívüli csillagászatra, a plazmakémiai technológiára, a felületfizikára, a 
mikroelektronikára stb.

Az elektronok és ionok szabad és kondenzált állapotú atomokkal, valamint 
molekulákkal történő ütközését egy sor olyan jelenség kíséri, melyek kutatása 
jelentősen bővíti ismereteinket az atomi rendszerek belső struktúrájáról, ezért 
tanulmányozásuk alapvetően fontos. A jelenleg ismeretes jelenségekhez sorol
hatjuk a szórási folyamatok hatáskeresztmetszeteiben fellépő küszöbsajátossá
gokat, a rezonanciákat, az autoionizációt, a dielektron-rekombinációt, az emit- 
tált és szórt elektronok kölcsönhatását (a szóródást követő kölcsönhatás angol 
rövidítése: PCI), a kvázimolekuláris fázisinterferenciát stb.

A mérések elvi alapjai

Két részecske rugalmas ütközése alatt olyan kölcsönhatást értünk, amely 
során mindkét részecske belső energiája változatlan marad, de megváltozik 
mind a lövedék, mind pedig a céltárgy részecske impulzusa (vagyis a lövedék 
részecske általában megváltoztatja eredeti mozgásirányát). Ha a lövedék E 
kinetikus energiája eléri az atomi céltárgy első gerjesztési küszöbenergiáját, 
akkor a rugalmatlan szóródás lehetősége áll fenn, és az E energia további 
növelése esetében újabb rugalmatlan szóródási csatornák nyílnak meg pár
huzamosan a rugalmas szóródás mellett. A rugalmatlan szóródás nemcsak az 
atomok, ionok vagy molekulák gerjesztésének eredményeképpen jöhet létre, 
hanem a céltárgy egyszeres vagy többszörös ionizációja esetén is, különböző 
típusú atomi részecskék töltéscseréjére, a negatív ionok keletkezésénél, a 
dielektron-rekombinációnál. (Most és az alábbiakban mindenütt a laborató
riumi koordináta-rendszert alkalmazzuk. Ennélfogva úgy képzeljük el, hogy 
a szűk nyalábbá kollimált lövedék részecskék kinetikus energiájának értéke 
E, a céltárgy részecskék pedig az ütközés előtt nyugalomban vannak.)

A napjainkban már igen széleskörűen alkalmazott elektronszórási kísérle
tek (alapállapotú vagy gerjesztett atomokon, molekulákon, ionokon) lénye
gét (I. ábra) a jól ismert Lambert-Beer összefüggés szolgáltatja, amely a ritka 
céltárgyközeg esetében (o N l> > í) így definiálható [1, 2]:
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/S( E ) = /0 (E) o t(E) N  l , (1)

ahol: Is a rugalmasan és rugalmatlanul szóródott elektronok teljes árama, 
J0 az E energiájú primer elektronnyaláb árama, N  a céltárgy részecskék sűrű
sége, / az elektronnyaláb átfutási hossza a gáz- vagy gőzfázisú cél
tárgyközegben, o t a teljes (rugalmas és rugalmatlan) (integrális) szóródási 
hatáskeresztmetszet (TSZH ).

Ha a kísérletekben csak a rugalmasan szóródott elektronok teljes áramát 
mérik (vagy pedig csak a rugalmatlanul szóródottakét), akkor az (1) összefüg
gés mintájára be lehet vezetni a rugalmas (vagy megfelelően a rugalmatlan) 
szóródás hatáskeresztmetszetének a fogalmát. Gyakran azokat az elektrono
kat detektálják, amelyek az atomi rendszer állapotának megváltozását idézték 
elő (pl. az atom gerjesztését, ionizációját stb.). Ilyenkor az adott folyamatot 
jellemző és annak valószínűségét meghatározó hatáskeresztmetszet fogalma 
érvényes.

Amennyiben a kísérletben a primer lövedéknyalábhoz képest csak a 0 szög 
alatt és a dco térszögön belül szóródott elektronok dls áramát detektáljuk, 
akkor mérhető az illető folyamat Od = do, /  dw differenciális szórási hatáske
resztmetszete (D SZH ), és az alábbi összefüggés alapján definiálható:

dls{E, 0) = /„ (E) a d(E, 0) N  1 d©. (2)
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Az energia egy adott (mondjuk, E0-nál rögzített) értékénél a a t (E0) TSZH 
a DSZH od(E0, 0) értékeinek a teljes szögtartományra kiterjesztett integráljá
val egyenlő:

a,(E0) = j0 a ti(E0, 0) da, dco = sin0d0c/(p , (3)

ahol a tp az azimutális szórási szög, amely 0 és 2n között változik.
Mind a crt mind pedig a <jd abszolút értékeinek meghatározása (pl. cm2 és 

cnr/sr egységekben) meglehetősen bonyolult feladat, hiszen e mérések pon
tosságát egyszerre több kísérleti paraméter ismeretének pontatlanságai is 
jelentősen korlátozhatják. E hibaforrások közé sorolhatóak a sebesség és 
koncentrációeloszlások bizonytalanságai az egymást metsző nyalábokban, az 
alkalmazott elektrondetektorok (vagy az optikai mérésekben fotondetekto
rok) abszolút érzékenységének kalibrációs hibái stb. Szerencsésnek nevezhe
tő viszont az a körülmény, hogy sok esetben igen hasznos információkhoz 
lehet jutni a páros ütközéseket kísérő elemi folyamatokat illetően az ún. rela
tív mérések elvégzésével is; ez utóbbiak során a megfelelő hatáskeresztmet
szet abszolút értéke nem kerül meghatározásra, hanem annak csupán vala
milyen változó szerinti relatív változása (leggyakrabban a lövedék részecskék 
E energiája és/vagy a 0 szórási szög függvényeiként).

Az atomokon, molekulákon és ionokon végzett rugalmas és rugalmatlan 
elektronszórási kísérletek (ezek nagyobb hányadukban relatív mérések) leg
fontosabb módozatainak az alkalmazásaival a következő típusú mérési ered
ményeket kapjuk:

a) a szórt elektronok szögeloszlását (0 = 0° -  180° tartományban) a lövedék 
elektronok E energiájának függvényében (a továbbiakban: energiafüggvény),

b) a TSZH energiafüggvényeit,
c) gőz- vagy gázrétegen irányváltoztatás nélkül áthaladó elektronáram 

energiafüggvényeit (vagy e függvények első deriváltjait),
d) az egyes energiaszíntek gerjesztésének, illetve az egyszeres vagy több

szörös ionizációnak a valószínűségét (hatáskeresztmetszetét) a lövedék E 
energiájának a függvényében,

e) a DSZH energiafüggvényeit az elektronok AE0 energiaveszteségének és 
a 0O szórási szögnek valamely rögzített (de paraméterként esetleg változó) 
értékei mellett,

f i  a különböző energiájú elektronütközéssel gerjesztett atomi auto- 
ionizációs energiaszintek bomlásából származó szabad elektronok (az ún. 
Auger-elektronok) energiaeloszlásait.

A felsorolt kísérletek pontossága szorosan összefügg mind a lövedék elekt
ronok, mind pedig a szórt elektronok energia (és szórási szög) szerinti deter-
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mináltságának mértékével. Egyebek között a mérések pontosságát leginkább 
a következő két tényező korlátozza: a mindig jelenlévő valamely véges 
energiaeloszlás (sebességeloszlás) a lövedéknyaláb E energiájának középérté
ke környezetében és a szórt elektronok detektálásának energia szerinti véges 
szelektivitása (energiafelbontása). A szóban forgó determináltság növelése 
tehát a primer elektronnyaláb energiájának homogenizálásával (szinonimák
kal: monokinetizációjával, monokromatizációjával), illetve az elektrondetek
tálás energiafelbontásának a minél jobb értékű kísérleti megvalósításával 
érhető csak el.

Az optikai módszer

Amint azt az előbbi részben láttuk, az elektronspektroszkópiában elérhető 
legjobb AE1/2 energiafelbontás a századnyi elektronvolt nagyságrendjébe esik. 
Egy-egy kiválasztott atom vagy molekula esetében a véges energiafelbontás 
behatárolja a vizsgálható energiaszintek körét, mert hiszen csak azon ener
gianívók gerjesztése tanulmányozható egymástól elkülönítetten, amelyeknek 
az egymás közötti távolsága az energiaskálán nagyobb, mint az adott kísérlet
ben biztosított cncrgiafelbontás. A gerjesztett atomok spontán fotonkisugárzásának 
mérésére alapozott módszer (pl. [3]) egyik előnye a rugalmatlanul szóródott 
elektronok detektálásának a módszerével szemben éppen abban áll, hogy az 
optikai (fény)monokromátorok energiafelbontása (a fotonok energiája tekin
tetében) általában legalább egy nagyságrenddel meghaladja a legjobb mai 
elektronspektrométerekét. Az optikai módszerrel tehát egy adott céltárgy 
részecske lényegesen több energianívójának az elektronütközéses gerjesztése 
tanulmányozható, mint az elektronszórási módszerrel, hiszen az optikai 
monokromátorokkal az egymástól kb. 1(E3 eV-ra elhelyezkedő energiaszin
tek kisugárzása is megkülönböztethető egymástól (még akkor is, ha az opti
kai átmenetek alsó szintje közös). Ez különösen fontos a magasabb gerjeszté
si energiák irányába egyre sűrűbben elhelyezkedő energiaszintek elkülönített 
tanulmányozásában.

Az optikai módszer elvét a 2. ábra szemlélteti. A monokinetizált nyaláb 
elektronjai egy néhány köbcentiméter belső űrtartalmú gázcellában ütköz
nek a céltárgy részecskékkel.

A gerjesztett részecskék spontán kisugárzása a cella falán elhelyezett 
kvarcablakon és egy lencserendszeren keresztüljut el a fénymonokromátor- 
ra, amely csak az éppen kiválasztott optikai spektrumvonal fotonjait engedi 
át a fotonszámláló mérőrendszerre. E mérések közvetlen eredményei az ún.
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optikai gerjesztési függvények, vagyis a céltárgy részecske egyes jól szeparált 
optikai spektrumvonalainak intenzitásváltozása a gerjesztő elektronnyaláb E 
energiájának függvényében.

Egy adott optikai spektrumvonal gerjesztésének energiafüggő Q k,(E) 
hatáskeresztmetszetét a következő összefüggés definiálja:

Q i »  =  Iki(y)/(n N 0 vh  v ki) , (4)

ahol 7ki a spektrumvonal abszolút intenzitása (az egységnyi ütközési térfogat
ra vonatkoztatott kisugárzás teljesítménye), n és N 0 a gerjesztő nyaláb elekt
ronjainak és az alapállapotban lévő céltárgy részecskék (szabad atomok vagy
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molekulák) koncentrációja, megfelelően, v = ^2E  /  me az E kinetikus ener
giájú lövedék-elektronok sebessége, hvü a fe-adik és í-edik nívók közötti 
elektronátmenetek során kisugárzott foton energiája (3. ábra).

3. ábra. Egy adott atomi energiaszint betelepí
tését és kiürítését előidéző átmenetek vázlata

Az i áramerősségű és S keresztmetszetű gerjesztő elektronnyaláb n kon
centrációja és v sebessége közötti n — i/(vSe) (itt e az elektron töltése) össze
függés felhasználásával a

Q U» ) = I t í ( y ) SE / ( i N 0h v á  (5)

alakban is megadható.
Egy adott spektrumvonal ún. optikai gerjesztési függvénye (OGF) a (4) és (5) 

képletekben is szereplő megfelelő mennyiségekkel a következőképpen defi
niálható:

f(y) = Qki(") /  Qmax = hi(y) /  7mix» (6)

ahol a Qmix és 7max, megfelelően, a Qü(v) és az Iki(v) függvények értékei a 
maximumban (természetesen az adott energia vagy sebesség szerinti mérési 
intervallumon belül). Lévén dimenziótlan, ez a függvény csupán az illető 
spektrumvonal gerjesztési hatáskeresztmetszetének relatív változásait tükrözi 
az energia vagy sebesség függvényében. (Kissé előrefutva már itt megemlít
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jük azonban, hogy a „csupán relatív” OGF-ek önmagukban is igen hasznos 
információkat szolgáltatnak az atomi energiaszintek gerjesztését illetően.) Ha 
viszont az f(v) relatív OGF legalább egy pontjában meghatározásra kerül az 
4i(v) abszolút intenzitás is, akkor a (4) vagy (5) képletben szereplő egyéb 
kísérleti adatok ismeretében abszolút egységekben is megadható az idetartozó 
Qki(t̂ ) hatáskeresztmetszet, tehát az egész relatív OGF is abszolút skálára 
ültethető át (pl. a cm2-ben megadott Qki mint a lövedék elektronok eV-ban 
kifejezett E energiájának a függvénye).

A (4) és (5) képletekkel definiált hatáskeresztmetszettől eltérő fizikai tarta
lommal bír az illető optikai spektrumvonal felső nívójának -  az atomi alapálla
potból történő -  ún. direkt Qok(v) elektronütközéses gerjesztésihatás-kereszt- 
metszete. E hatáskeresztmetszet és a spektrumvonal I^(v) abszolút intenzitá
sának a kapcsolatát ideális esetben (tökéletesen monoenergetikus gerjesztő 
elektronnyalábot feltételezve és kizárva számos olyan másodlagos folyama
tot, mint pl. a lépcsőzetes gerjesztés, a kisugárzott fotonok reabszorbciója, az 
ún. másodfajú ütközések stb.) az alábbi összefüggés [3] adja meg:

Iki =((nN0Q0k(v)v)/(XAkr) + ( jr N,Alk)/(]TAkr))AI(1hvkl, (7)
r=0 f=k+l

ahol N, az atomok koncentrációja az í-edik energianívón, A tí, A ^ és Hlk az 
indexeknek megfelelő nívók közötti spontán átmeneteket jellemző valószí
nűségek (Einstein-koefficiensek). E kifejezésben az első tag a Qok hatáske
resztmetszettel jellemzett direkt gerjesztés szerepét tükrözi, a második tag 
pedig az ún. optikai kaszkádátmenetek összhatását adja meg a vizsgált fe-adik 
nívó betelepítésében. Tehát valamely fc-adik energianívó Qok hatáskereszt
metszetének a kimérése meglehetősen bonyolult feladatot jelent, mert ehhez 
meg kell határozni az adott nívóról kiinduló (azt kiürítő) és az azon végződő 
(kaszkádátmenetekkel azt felülről betelepítő) összes lehetséges spektrumvonal 
abszolút intenzitását is. Különösen a kaszkádátmeneteket jelentő spektrum- 
vonalak igen gyakran az infravörös színképtartományba esnek, ami igen 
megnehezíti abszolút intenzitásaiknak az elfogadható pontosságú meghatá
rozását. Szerencsére azonban ezeknek a vonalaknak az abszolút intenzitása 
sok esetben indirekt úton is megállapítható, mégpedig úgy, hogy az esetleges 
túlságosan nagy Ak hullámhosszal rendelkező adott átmenet 7jk intenzitása 
helyett egy rövidebb Xh hullámhossznál jelentkező (már a mérhetőség inter
vallumába eső) másik spektrumvonal Ih abszolút intenzitása kerül kimérésre. 
Ha a vonatkozó spektrumvonalak A ]k és A h átmeneti valószínűségei ismert 
értékűek, akkor az l|k intenzitás a szóban forgó mennyiségeknek az alábbi 
egyenlőséggel megadott kapcsolat alapján határozható meg:

I |k  =  I l r  A r  A k  /  A k  A r  • ( 8 )
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Minthogy minden fénymonokromátor a(X) transzmissziós képessége és 
minden fotoelektron-sokszorozó b(k) kvantumhatásfoka erősen függ a X 
hullámhossztól, ezért a spektrumvonalak abszolút intenzitásának a meghatá
rozásához el kell végezni az éppen alkalmazott fénymonokromátor—foto
elektron-sokszorozó párost együttesen jellemző a(X)- b(X) szorzat abszolút 
kalibrációját is. Ezt csak egy fekete test etalonnal vagy pedig az azzal hitelesí
tett, tehát szintén ismert abszolút spektrális eloszlású és nem polarizált fényt 
kisugárzó „másodlagos etalon” fényforrás segítségével lehet elvégezni.

Felhívjuk a figyelmet a szóródás hatáskeresztmetszetének egy más típusú 
kísérleti meghatározására. A szóban forgó módszer a metastabil-spektro- 
szkópia módszere [4], Ebben nem a szórt elektronokat vagy fotonokat 
regisztrálják, hanem metastabil részecskéket (atomokat, illetve molekulákat). 
Mivel az atomnyaláb jól kollimált, a metastabil részecskéket regisztráló moz
gó detektor (másodlagos elektronsokszorozó) segítségével mind a metastabil 
részecskék emissziójának szögeloszlása (differenciális hatáskeresztmetszet a 
kirepülési szög függvényében), mind a metastabil részecskék képződése dif
ferenciális hatáskeresztmetszetének az energiától való függése különböző 
megfigyelési szögek alatt mérhető.

A m érések elvi alapjai

A rugalmas és rugalmatlan ütközések tanulmányozásához használt konkrét 
módszerek két osztályra oszthatók: a térbeli és az egymást keresztező nyalá
bok módszereire. Ezenkívül attól függően, hogy milyen módszerrel regiszt
rálják a hasznos jelet, megkülönböztetik a direkt és indirekt módszereket. Az 
elsővel közvetlenül a rugalmasan, illetve rugalmatlanul szóródott elektronok 
számát mérik, míg az indirekt módszer csak információt szolgáltat az ilyen 
vagy olyan folyamat valószínűségéről, pl. az atomi szintek gerjesztéséről, a 
rugalmas és rugalmatlan szóródások szög- és energiafüggőségének jellegze
tességeiről.

Történetileg Ramsauer szóráskísérlete volt egyike az elsőknek, amelyek
ben a szóródás teljes hatáskeresztmetszetét a gázrétegen áthaladó elektron
nyaláb gyengüléséből határozták meg. Ezekben a kísérletekben a cinkből ult
raibolya sugár által emittált elektronokat kellő energiára gyorsították, majd 
transzverzális mágneses térben haladtak tovább. A nyaláb szögtágulását dia- 
fragma-rendszerrel határolták, amely az elektronnyaláb pályája mentén he
lyezkedett el. A műszer ilyen felépítésénél a kollektorba (Faradey-kalitkába) 
csak azok az elektronok juthatnak be, melyek nem voltak kölcsönhatásban a
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céltárgy atomjaival. Egy minimálisnál nagyobb szögben rugalmasan szóró
dott elektronok, valamint a rugalmatlanul szóródott elektronok a transzver
zális mágneses mezőben kisebb sugarú kört írnak le, s ezért a detektorba 
nem jutnak be. Később ezt a módszert tökéletesítették, kifejlesztve egy lineá
ris geometriával rendelkező eszközt. Ebben az esetben az elektronnyaláb 
elektrosztatikus lencsékkel képződik, és egyenes pályán mozog, majd a vizs
gálandó anyaggal kitöltött cellába kerül, és mély Faradey-kalitkával detektá- 
lódik. Ilyenkor a szögfelbontás nem függ az energiától, és csak az elektródá
kon lévő lyukak méretei, valamint az elektródák közötti távolságok határoz
zák meg. A rugalmatlanul előreszórt elektronokat a Faradey-kalitkán lévő 
potenciál tartóztatta fel.

A teljes hatáskeresztmetszetek meghatározásának ezen módszerei az 
elsődleges elektronok nyalábjának gyengülésén alapulnak, és rendszerint a 
gázfázisú részecskék szóródásának térbeli módszerrel való tanulmányozására 
megfelelőek. Ténylegesen a céltárgy által szórt elektronok száma elérheti az 
elsődleges elektronnyaláb intenzitásának 0,1-0,5 részét. Ellenben a kereszte
ző nyalábok módszerének alkalmazásánál az elsődleges nyaláb gyengülése 
10_3-10A Ennek eredményeképpen a hasznos jelet eléggé nagy „állandó” 
háttérrel együtt kell mérni.

A szóródások teljes hatáskeresztmetszetének meghatározásakor ezen hát
rányok kiküszöbölésére szolgál az általunk kidolgozott elektroncsapda mód
szere, amelyben közvetlenül az atomnyalábon szórt elektronok számát mér
jük. Azután, hogy az elektronágyút (monokromátor) analizátorral együtt 
kezdtük használni, megépítettünk még egy egyedi kivitelezésű trochoidális, 
majd egy hipocikloidális elektronspektrométert is [5],

A hipocikloidális elektronspektrométerben az elektronok szelektálására a 
sebességek (energiák) szerint a derékszög alatt keresztezett transzverzális 
elektromos és mágneses mezők összhatását használják. A keresztezett mezők 
tartományában az elektronok az elektromos mező ekvipotenciális felületein 
sodródnak. Az energiaanalizátor kimenő nyílása, amelyen a lyuk el van tolva 
a bemenő lyukhoz viszonyítva, az elektronokat a sebesség meghatározott 
hosszanti összetevője szerint szeparálja. Azonban a diafragmák véges méretei 
és a transzverzális elektromos mezőt kialakító síkkondenzátor széleivel kap
csolatos jelenség miatt az elektron eltolódása az energiaanalizátor kimenetén 
függni fog a sodródási tartományba való berepülési koordinátától. Ez a 
monokromátor felbontását csorbítja, valamint csökkenti az analizátor transz- 
missziós együtthatóját. E jelenség kiküszöbölésére bevezettük a henger alakú 
kondenzátor nem homogén elektromos mezőjének az alkalmazását. Az 
elektronnyaláb a mágneses mező mentén a koaxiális hengerek által létreho
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zott transzverzális elektromos mezőbe irányítódik. Az egymást keresztező 
E  elektromos és B  mágneses terek együttes hatása alatt az elektronok cikloi- 
dális mozgást végeznek mind az elektromos, mind a mágneses térre merőle
ges irányban. Az elektron sodródásának sebessége ebben az irányban 
vá= \e  \ / \ b  I, a kimeneti diafragma közelében pedig az eltolódása függ az 
elektron v\ \ hosszanti sebességétől, és a következő kifejezéssel definiálható:

D = Er L / (B v \1) , (9)

ahol L az analizátor hossza. Ha a kimeneti furat az analizátoron a bemeneti
hez képest D távolságra van eltolva, akkor a kimeneten csak azok az elektro
nok jutnak át, melyeknek sebessége kielégíti a (9) képletet. Tehát így törté
nik az elektronok szelektálása az energia szerint.

Figyelembe véve a felírt képletet, meg lehet határozni a (p szöget, amely 
alatt az analizátor kimenetén keresztül kisodródnak az elektronok:

ip = D/r = L Er /  (B r(rcp (r))/m )1/2) , (10)

ahol (r) a hengerek közötti potenciáleloszlás. A (p szög gyengén függ az r 
sugártól, ha teljesül a dip/dr | r0 = 0  feltétel, s innen

(V2 ~ V j) /  (i/| | In (rfrj)) = -  4. (11)

Az ezen kifejezésekben szereplő mennyiségek alapján észrevehető, hogy a 
V2-V, < 0 szükséges az utóbbi feltétel teljesüléséhez, vagyis a belső henger 
potenciálja nagyobb kell hogy legyen, mint a külsőé. Ezen feltételek mellett 
az elektron pályájának vetülete a kimeneti diafragma síkjára közeli a hipo- 
cikloidához, vagyis ahhoz a görbéhez, amelyet a körvonal valamelyik pontja 
ír le, amikor a körvonal az elektron berepülési pontja által leírt ekvipoten- 
ciális felületen halad. Ebből kifolyólag az ilyen tipúsú energiaanalizátor a 
hipocikloidális nevet kapta.

A trochoidális és hipocikloidális monokromátorok karakterisztikáinak össze
hasonlítására mérődtek az elektronok energiaeloszlásai a készülék kimenetén, s 
ezek össze lettek hasonlítva a számított adatokkal. A számításoknál feltételező
dött, hogy a monokromátor bemeneti nyílásába egyenletes energiaeloszlású 
elektronok kerülnek. Továbbá úgy számítódott, hogy az elektron kirepült a 
monokromátorból, ha a kirepülési koordináta az analizátor kimeneti furatán 
belül van. Az elektronok energiaeloszlása olyan paraméterekkel került kiszámí
tásra, amelyek kielégítik a (11) egyenletet. A kísérleti eloszlás jól egyezik a szá
mítottal, méghozzá a AWw energiaeloszlás szélessége több mint kétszeresére 
csökkent (0,13 eV-ról 0,05 eV-ra) változatlan kimeneti áramnál. Ugyancsak a 
számításokból következik, hogy a kimeneti áramok azonos értékűek.
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4. ábra. A  hipocikloidális elektronspektrométer vázlata és az elektródjain fellépő
potenciál-eloszlás

Az L=20 mm hosszúságú, rj — 1,5 mm és r2=2,5 mm átmérőjű hengerek
ből álló, 0  0,4 mm-es bemeneti és kimeneti, egymástól 90° eltolt furatokkal 
rendelkező hipocikloidális monokromátorra B = 1,6 • 10“ 2 T és 
V2-V \ — -  0,44 V potenciálkülönbség mellett AW1/2 = 0,05 eV energiael
oszlási szélesség adódott, ellenben a 0,13 eV-tal egy másik prototípusra 
ugyanolyan kimeneti áramnál. Hasonló konstrukciójú analizátor alkalmazása 
lehetővé tette, hogy azonos felbontásnál az analizátor áteresztőképessége két
szeresére növekedjen, és ezen analizátor legjobb felbontása elérte a A W1/2 = 
8  meV-ot.

A tárgyalt elektronanalizátor alkalmazást nyert egy spektrométerben, 
amely a 4. ábrán van feltüntetve. Az elektronok monoenergiás nyalábja a 
hipocikloidális monokromátor hosszanti mágneses terében (K katód és A,, 
A2, A3, Bj, B2 elektródák) alakul ki. Ezután az A4 elektródán lévő potenciál 
segítségével az elektronok a szükséges energiára gyorsulnak, majd a nyaláb 
áthalad az ütközési kamrán (cellán), vagy keresztezi a jól kollimált atomnya
lábot. Az analizátor működése (A5, Aé, A7, B3, B4 elektródák) hasonló a 
monokromátoréhoz. Utána az elsődleges nyalábot a n 4 kollektor detektálja. 
Az A3 és A5 elektródák, amelyek az ütközési cella (A4) előtt és utána helyez
kednek el, a katódéhoz közeli potenciál alatt vannak, ennek következtében 
potenciális gödör képződik. A 4. ábrán fel van tüntetve az elektron
spektrométer elektródjain lévő potenciáleloszlás. A potenciális fal miatt a
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rugalmatlanul szóródott elektronok, valamint azok az elektronok, amelyek 
rugalmasan szóródtak a 0 min minimális szögnél nagyobb szög felett, nem ju t
hatnak ki az A3 és A5 lévő térből, vagyis „csapdába” esnek. Ez annak a követ
kezménye, hogy rugalmatlan szóródáskor az elektronok veszítenek az ener
giájukból, vagy rugalmas szóródáskor a 0  szög alá esik sebességük hosszanti 
összetevője. Fellép egy igen érdekes jelenség. A szórt elektronok addig osz
cillálnak az A 3 -A 5  elektródák között, amíg rá nem „hullanak” az ütközési cel
lára (A4 elektróda), amely ténylegesen a szórt elektronok kollektora.

Figyelmet érdemel az a tény, hogy az üközési cellára szórt elektronok 
regisztrációja előnyösebb az elsődleges nyaláb gyengülésének mérésénél, 
mivel erősen csökken (több mint százszor) a háttérjel nagysága, amely az 
elsődleges nyaláb nagy mennyiségű maradékával kapcsolatos. Az elektron
csapdának még az az előnye, hogy lehetővé teszi a kísérletek kivitelezését 
nagyon alacsony energiák tartományában (egészen 0,1 eV-ig). Ezt segíti elő 
az axiális mágneses tér, amely fönntartja a nyaláb állandó geometriáját.

A taglalt készülék segítségével az elektron atommal való kölcsönhatásáról 
több információ kapható, ha használjuk az analizátort (A5, B3, B4 elektró
dák) is, regisztrálva a szórt elektronokat a H2 kollektoron. Megemlítjük, 
hogy a bemutatott hipocikloidális elektronspektrométer alapján megszer
kesztettünk és megépítettünk egy a hátraszórás vizsgálatára alkalmas spektro
métert [6 ], melyet sikeresen alkalmaztunk az elektronok szilárd testek felü
letein végbemenő rugalmas és rugalmatlan szóródásának tanulmányozására.

Az előbb taglalt elektronspektrométer lehetővé tette a következő kísérle
tek elvégzését:

1 . az elektronok rugalmas (teljes) szóródásánál a hatáskeresztmetszetek 
energiafüggőségének mérését;

2 . az elektronok energiavesztesége spektrumának tanulmányozását s 
ennek alapján a szórt elektronok szögeloszlásának meghatározását;

3. az állandó maradandó energiával -  benne a zéró nagyságúval (küszöb
spektrum) — rendelkező elektronok detektálását;

4. a szórás hatáskeresztmetszete energiafüggőségének s azon belül a szín
képvonalak gerjesztése által optikai függvények mérését;

5. az elektronok rugalmas és rugalmatlan hátraszóródásának tanulmányo
zását (180° szögre) atomok, molekulák és szilárdtestfelület esetén.

Az általunk végzett kísérletek során különböző atomnyaláb-formálókat, 
gázzal és gőzzel telített cellákat, valamint ilyen vagy olyan a hasznos jelet 
regisztráló rendszert -  nano- és pikoampermérőket, másodlagos elektron- 
sokszorozót, különböző típusú fotoelektron-sokszorozókat -  alkalmaztunk. 
Ezekről információt a [2]-ben találhatunk.

13



SpEnik Otto

Eredm ények, elem zések 

Szórások teljes hatáskeresztmetszetei

Eddig az elektronok a hidrogén-, hélium-, alkáli-, alkáliföldfém-, nemes
gáz-, az alumínium- és a ritkaföldfém-atomok alcsoportjával történő ütközé
sekben fellépő folyamatok rendszeres tanulmányozása lett elvégezve. Nagy 
mennyiségű adat halmozódott fel a rugalmas ütközés, atomi szintek gerjesz
tése, ionizáció, köztük a többszörös ionizáció, teljes hatáskeresztmetszetei
nek mérése folyamán, valamint olyan jelenségek egész sora lett megfigyelve, 
amelyek a kölcsönhatás mechanizmusának bonyolultságáról tanúskodnak. A 
teljes hatáskeresztmetszetek a 10-14—10-21 cm2 tartományba esnek. Magától 
értetődik, hogy egy előadásban lehetetlen taglalni az elektronok és az atomok 
kölcsönhatásának minden részletét. Ezért a következőkben megadjuk az ele
mi folyamatok általános leírását, és áttekintjük az utóbbi időben fölfedezett 
jelenségeket, amelyek az elektron-atom ütközéseket kísérik.

Különféle módszerrel a legalaposabban az elektronok nemesgázok atom
jain történő szóródásának teljes hatáskeresztmetszeteit tanulmányozták, ami
kor az elektronok 0,025 eV-tól 10 eV-ig, egyes esetekben pedig 150 eV-ig 
terjedő energiával rendelkeztek. Különböző kutatók vizsgálati eredményeit 
alacsony energiáknál a 5. ábrán szemléltetjük. Látható, hogy a munkák több
ségének eredményei jól összeegyeztethetők, azonkívül az O ’Malli-féle mód
szerrel elvégzett elméleti számítások szintén megegyeznek a kísérleti adatok
kal. Az Ar-, Kr- és Xe-atomoknál 0,33, 0,66 és 0,66 eV energiáknál a hatáske
resztmetszetek hirtelen csökkenése figyelhető meg, amit elsőként Ramsauer 
vett észre. Ezeknél az energiáknál a hatáskeresztmetszetek mély minimum
mal rendelkeznek, ami azt tanúsítja, hogy ezek a gázok „átlátszók” (Ram- 
sauer-jelenség) az elektronok számára, s ezért ezen energiákat Emin néha „át
látszósági ablakoknak” nevezik.

A nehéz nemesgázoktól eltérően az elektronok He- és Ne-atomokon való 
szóródásának energiafüggő teljes hatáskeresztmetszetein alacsony energiák
nál hiányoznak az „átlátszósági ablakok”, ellenben ezeken keskeny sajátossá
gok (struktúrák) figyelhetők meg. A héliumnál a sajátosság mint éles mini
mum jelenik meg 19,35 eV-nál (lásd az 5. ábrát), méghozzá a mélyedés 
szélessége gyakorlatilag megegyezik az elektronok energiaeloszlásának fél
szélességével. Elsőnek Schulz észlelte a héliumnál ezeket a sajátosságokat 
mint éles mélyedéseket az elektronnak a He-atomon történő szóródásán 72° 
szög alatt. A szerző a kifejtett gondolatában arra utalt, hogy ez a He- negatív 
ion rezonanciafolyamaton keresztül való kialakulása x élettartammal s ezen
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5. ábra. A z  elektronok nemesgázok atomjain történő szóródásainak 
teljes hatáskeresztmetszetei

ion spontán bomlása váltja ki a szórás teljes hatáskeresztmetszetének rendkí
vül gyors változását.

Másképp viselkednek az energiafüggő teljes hatáskeresztmetszetek az 
elektronoknak az alkáli- és az alkáliföldfém-atomokon való szóródásakor. 
Gyakorlatilag a hőmozgási energiáktól kezdve a szóródások teljes hatáske
resztmetszetei csökkennek a lövedék elektronok energiájának növekedésével, 
ilyenkor a szóródások abszolút hatáskeresztmetszetei több mint egy nagyság
renddel felülmúlják az elektronok nemesgázokon való szóródásának teljes 
hatáskeresztmetszetét. Egyes esetekben, például a kalciumnál, a szórások 
energiafüggő teljes hatáskeresztmetszetein, úgy, mint a hélium esetében is, 
rezonanciasajátosságokat észleltek, azonban ezeken kívül struktúra figyelhető 
meg, amikor az elektronok a rezonancianívókat gerjesztő küszöb melléki 
energiával rendelkeznek. Példaként a 6. ábrán tüntettük fel a kadmium- 
atomokon szórt elektronok energiafüggő teljes hatáskeresztmetszetét [7], 
amelyen élesen kiválik az 53P-szint küszöb előtti gerjesztésénél a rezonan
ciasajátosság. Különösen élesen észlelődött a struktúra a Mg-atomokon [8 ]. 
Ezekben nyilvánulnak meg a küszöbi sajátosságok. Az elméleti elemzés 
rámutatott arra, hogy abban az energiatartományban, ahol új rugalmatlan 
csatornák nyílnak meg, a rugalmas és rugalmatlan ütközések keresztmetsze
tei küszöbjelenségekkel perturbálódhatnak, amelyek a megnyílt „új” és
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„régi” csatorna között a 
részecskék újraeloszlásával 
jönnek létre. Azonban a 
küszöbjelenségek kibonta
kozása nagymértékben függ 
a csatornák közötti kölcsön
hatástól. Elméletileg első
ként Wigner és Baz tanul
mányozták a küszöb közelé
ben megnyíló új csatornák
nál a szórás energiafüggő 
keresztmetszetét, ezért ne
vezik Wigner-Baz sajátossá
goknak azokat a struktúrá
kat, amelyeket a reakciók új 
csatornáinak küszöbei köze
lében lehet észlelni. A 
köszöbsajátosságok külön
bözőképen nyilvánulhatnak 
meg (maximum, minimum, 
lépcsőzet stb.).

Atomok gerjesztése és ionizációja

Áttérünk az atomok gerjesztési folyamatainak taglalására. A nagy homogeni- 
tású (AW«<0,02-0,08 eV) elektronnyalábokkal különböző módszerekkel 
elvégzett kísérletek során észlelték és megbízhatóan tanulmányozták a 
különböző folyamatok energiafüggőségén megjelenő ún. finom struktú
rát, amely a görbék nem monoton viselkedésében jelenik meg: a küszöb 
melléki energáknál egy sor keskeny extrémum (maximumok és minimu
mok) létezik (lásd a 7. és 8. ábrákat) (9]. A struktúra elemzése és az elméleti 
megfontolások kimutatták, hogy a struktúra lehet mind küszöbjelenségek, 
amelyeket fentebb taglaltuk, mind a felső szintekről való kaszkádátmene- 
tek, mind rezonanciák (rövid életű negatív ionok létrejöttének és bomlásá
nak folyamatai) következménye, valamint a szórt elektron és az elektro
nok autoionizációja folyamán kilökött elektron szóródás utáni kölcsönhatá
sa. És végezetül a sajátosságok keletkezhetnek kinematikus jelenségek által, 
amelyek az elektron és a céltárgy atom közötti impulzusátadással kapcsolato
sak.

6. ábra. A z  elektronok Cd-atomokon történő szó
ródásainak teljes hatáskeresztmetszetei
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A rezonanciafolyamatokat részletesebben megtárgyaljuk [2, 9]. A rezonanci
át el lehet képzelni mint egy elektron-atom rendszert, amikor az adott atomi 
állapot potenciálja ideiglenesen befogja az elektront, és egy új atomi rendszert 
alkot. Tehát a rezonancia értelmezhető mint egy kvázistacionárius állapot, 
amelynek x létezési időtartama nagyobb az elektron által egy atomi méret nagy
ságrendű távolság megtételéhez szükséges időnél. Ez az állapot a lövedék elekt
ron azon energiatartományában képződik, amely a T szélességhez kötődik:

x = h/T, (12)
ahol h a Plank-állandó. Általában az elektron-atom szórásnál a rezonanciák 
szélességének nagyságrendje 10_1-10 ' 3 eV.

Az atom állapotát, melynek terében az elektron mozog, „szülőállapotnak” 
nevezik. A rezonancia energiája egyenlő az atom szülőállapoti energiájának 
és a befogott elektron energiájának különbségével:

Er = EA- E köt. (13)

Az Ek6t kötődési energia -  ennek abszolút értéke az esetek többségében 
nem nagyobb ~  1 eV-nál -  előjelétől függően a rezonanciák két típusát 
különböztetik meg:

1 . rezonanciák, melyek a szülőállapot energiaszintjénél alacsonyabban fek
szenek;

2 . rezonanciák, melyek a szülőállapot energiaszintjénél magasabban fek
szenek.

Az elsőket a „zártcsatorna-rezonanciáinak”, Feshbach-féle rezonanciáknak 
vagy első típúsú rezonanciáknak 
nevezik. Ezeknek a kötődési 
energiájuk pozitív, ami a lövedék 
elektron és az atom gerjesztett 
állapota közötti eléggé erős köl
csönhatásnak a következménye.
Mivel energetikailag a bomlás 
a szülőállapotba tiltott, más 
állapotokba pedig a szétesés az 
atom konfigurációjának a válto
zásával jár, általában a Fesh
bach-féle rezonanciák hosszabb 
élettartammal rendelkeznek, s 
ennek megfelelően kis energia
szélességgel.

7. ábra.
A  Hg-atom 6}P,-> 6'S0 (X=253,7 nm) 
átmenete optikai gerjesztésének függvénye
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8. ábra. A  Cd-atom 5lP,—>5'S0 (X=228,8 nm), 
^ S (1->53P2 (1=508,6 nm), 63D,,2,3- k53P 2 (X=36í 

nm), 73S,—>53P, (X=313,3 nm) és 7’S0—>5'P, átme
neteinek optikai gerjesztési függvényei
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Azokat a rezonanciákat, amelyek az szülőállapot energiaszintjénél maga
sabban fekszenek, „alakrezonanciáknak”, Fano-féle vagy másodfajta rezo
nanciáknak nevezik. A „alakrezonancia” elnevezést azért kapták, mert ahhoz, 
hogy a lövedék elektron befogódjék, a potenciál meghatározott alakja szüksé
geltetik. Ebben az esetben a bejövő elektront befogja a fallal határolt potenci
álgödör, amelyet a centrifugális taszítóerő alakít ki.

Többnyire az alakrezonanciák a szülőállapotba esnek szét, és ennek az 
állapotnak a gerjesztési keresztmetszetébe domináló járulékot adnak. A 
Feshbach-féle rezonanciákhoz képest ezek a rezonanciák kisebb élettartam
mal (megfelelően nagyobb szélességgel) rendelkeznek. De ha az alakrezo- 
nancia-pont az szülőállapot küszöbe fölött fekszik, akkor a fal vastagsága 
nagyon nagy lesz. Ennek következtében a rezonancia hosszú élettartamúvá 
válhat, vagyis kis szélességű lesz.

Az elektronok atomokon vagy molekulákon való szóródásánál a „rezonan
cia” szakkifejezés szinonimája a „rövid élettartamú ion” jelölés. Ellenben ha 
az utóbbi az elektron-atom rendszerhez tartozik, az elsővel a szórások 
keresztmetszetében azokat a struktúrákat is illetik, amelyek a rövid élettarta
mú negatív ion létezésével kapcsolatosak.

Abban az esetben, ha léteznek elméleti számítások, amelyek visszaadják a 
szórás és gerjesztés keresztmetszeteiben a rezonancia sajátosságainak ener
giahelyzetét, szélességét és alakját, lehetővé válik a negatív ionok rövid élet
tartamú állapotai konfigurációinak és termjeinek a meghatározása. A negatív 
ionok állapotairól bizonyos információt lehet kapni a szóráselmélet általános 
törvényszerűségeiből és a spektroszkópiából is, ha összehasonlítjuk a negatív 
ionok és izoelektronos rendszereik energiaszintjeit.

A negatív ionok szerepe legfeltűnőbben a higany küszöb melletti 
6 3P012-szintjeinek betelepítésén figyelhető meg. Amint a 9. ábrán látható, a 
FEg rezonanciavonalának gerjesztési függvényét két keskeny maximum jel
lemzi. Jellemző még az, hogy ez a két maximum megmarad a higany 
63P,-szintjének gerjesztési függvényén is, azonban a második maximum 
helyzete és alakja egybeesik a metastabil 63P2-szint gerjesztési függvényének 
maximumával. Ennek alapján feltételezhető, hogy a higany 6 3P2-szintje 
közelében van a Fíg” negatív ion egy állapota, melynek szétesése mind a 
63Pr , mind a 6 3P2-szint betelepítéséhez vezet az alábbi séma szerint:

Hg (63P|) + e
e + FIg —» FFg “ —> (14)

Hg (63P2) + e
Azoknak a struktúráknak az elemzése, melyek az optikai gerjesztési függ

vényeken észlelhetők, bonyolultabb, mint a kaszkádokkal betelepített szintek
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gerjesztésének energiafüggő differenciális hatáskeresztmetszetein. Azonban 
sok esetben az elemzést a következő folyamatokra lehet szűkíteni:

A* (ni) + e
e + A -> A“ -> A* (ni) + e

(15)A*(nT) + e -> A*(nl) + r|n + e 
A" -» A*(nT) + e -> A*(n,l) + hv + e

Az elméleti megfontolásokon kívül a 
különböző alakú struktúrák (maximum, 
minimum, maximumok és minimumok 
váltakozása vagy fordítva) megjelenése 
tanúskodik az A~ képződése mellett, úgy
mint a kadmiumatom két különböző szín
képvonalának gerjesztési függvényén észlelt 
extrémumok ellenfázisa (8. ábra).

A rezonanciajelenségeket legteljesebben 
az elektronoknak az elemek periódusos 
rendszerének első és második csoportjának 
atomjaival, valamint a nemesgázokai való 
ütközésekor vizsgálták. Kimutatták, hogy a 
rezonanciajelenségek hatása más-más ato
moknál lényegesen különbözik. Például ha a 
higanyatomoknál a rezonanciajárulék a ger
jesztési kereszmetszethez elérheti a 90%-ot, 
akkor ez a járulék az alkáliatomoknál nem 
haladja meg a 10%-ot. Figyelemre méltó, 
hogy meg lettek állapítva a közbülső kép
ződmények (negatív ionok) gerjesztési álla
potainak többcsatornás szétesései. Ezen 
jelenség illusztrálására szolgál a 8. ábrán fel
tüntetett a Cd-atom több színképvonalának 
optikai gerjesztési függvénye. Világossá vált, 
hogy a szórások keresztmetszetein lévő re
zonanciák jól leírhatók az ismert Breit-Wig- 
ner, Shor- és Fano-képletekkel:

Q(E) = (n/k2) r 0 r,/((E-E„)2+(l/4) T2), (16) 
Q (e)=Q n + (a+be)/(l+£2), (17)
Q (s)= Q b ((q+e2)/(l+ e2)) + Qa, (18)

2 0

9. ábra. A  higanyatom leg
alacsonyabban fekvő 63PM2 ener

giaszintjének elektron
ütközéses gerjesztési függvényei
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ahol k a beeső elektron impulzusa, E0 a rezonancia helyzete, r o és T, a rezo
nancia rugalmas és rugalmatlan szétesésének félszélessége, F = Fn + T, a 
rezonancia fél szélességeinek összege, Qn a keresztmetszet nem rezonanciás 
része, Qb és Qa rezonanciás és nem rezonanciás járulékok a keresztmetszet
hez, q paraméter, amelyet a görbe profiljának neveznek, c = ( E - E 0)/( 172), 
az a és b betűk a rezonancia szimmetrikus és antiszimmetrikus részeit jelölik. 
Ezeket és a q-1 a

(a/b) = (q2 -  l)/2q (19)

képlet köti össze.
Alkalmazva a fenti képleteket és bevezetve a görbék grafikonos feldolgo

zásának módszerét [10], több esetben sikerült megállapítani a rezonanciák 
alapparamétereit: az E0 energiahelyzetet és a szélességet (a x élettartamot), 
valamint egyes esetekben -  ismerve a szórt elektronok szögeloszlását -  azo
nosítani a negatív ionok konkrét 
állapotait.

Nem kevésbé informatív mód
szernek bizonyult a rezonanciák 
vizsgálatának elektronspektroszkó
piai módszere. A hélium atomjainak 
esetére a 10. ábrán fel van tüntetve 
az alsó szintek gerjesztésének ener
giafüggősége (a szórási szög 90°)
[11]. A görbéken tisztán észrevehe
tők a rezonanciastruktúrák.

Bemutatunk egy más típusú 
kísérletet, melyben mind a rezonan
cia- és küszöbjelenségeket, mind a 
kinematikai sajátosságokat lehet 
megfigyelni. A metastabil-spektro- 
szkópiai módszerről [4, 12] van szó.
Ezzel a módszerrel nem a szórt 
elektronokat, hanem a metastabil 
részecskéket (az atomokat vagy a 
molekulákat) detektálják. Mivel a 
molekuláris nyaláb jól kollimált 
(szögnyílása nem több, mint 0,5°), 
lehetőség van mind a metastabil ato
mok szögeloszlásának (a gerjesztés

zao m  uo zso m
E, eV
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10. ábra. A  héliumatom legalacsonyabban 
fekvő energiaszintjeinek elektronütközéses 
gerjesztési függvényei (a szórási szög 90°)
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íl .  ábra. A  He- és Ne-atomok metastabil állapotainak keletkezését 
jellemző differenciális hatáskeresztmetszetek relatív energiafüggései 

a kilépési szög különböző rögzített értékei mellett

differenciális hatáskeresztmetszetének szög szerinti), mind a metastabil ato
mok képződése differenciális hatáskeresztmetszetének a metastabil részecs
kéket észlelő mozgatható detektorral (másodszori elektronsokszorozóval) 
való tanulmányozására az észlelési szögek különböző értékeinél. A 11. ábrán 
a He és a Ne alsó szintjei gerjesztésének energiafüggő differenciális hatáske
resztmetszetei különböző észlelési szögeknél vannak feltüntetve. A szögfüg
gőségek sajátosságai olyanok, hogy a metastabil atomok kijövetele korlátozott 
szögeknél létezik, a határszögek, amelyek között észlelhetők a metastabil ato
mok, élesen kiválnak, a görbe keskenyedik a lövedék elektronok energiájának 
növekedésével. Ez a kinematikai sajátosságok -  az elektron impulzusának 
átadása az atomnak -  jelensége. Az energiafüggő differenciális hatáskereszt
metszetekre jellemző, hogy rendelkeznek struktúrával, amelynek éles dina
mikája figyelhető meg a X észlelési szög változásával. A rezonanciák olyan 
sajátosságoknak felelnek meg, melyeknek helyzetei az energiaskálán a szög-
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gél nem változnak. Másfelől a 
rezonancia alaki és értékű megje
lenése függ az észlelési szögtől.
Megjegyezzük, hogy a görbéken 
megfigyelt legtöbb rezonancia 
energiahelyzete jól egyezik a más 
módszerekkel kapott adatokkal.

Az elektron-atom ütközéseket 
kísérő rezonanciajelenségekről 
pótlólagos információt kapha
tunk, ha tanulmányozzuk az ato
mok ionizációs folyamatait a 
küszöbenergia közelében. Le
gyen itt szó egy az utóbbi időben 
általunk [7] kapott eredmények
ből: a Cd-atom mért ionizációs 
függvényén (Í2. ábra) a küszöb 
melléki tartományban több mint 
30 sajátosságot mutattunk ki.
Ezek jól megegyeznek mind a 
Cd-atom optikai gerjesztési 
függvényein lévő struktúrával, mind azon elektronok spektrumaival, ame
lyek a kadmiumatom gerjesztett autoionizációs álapotainak bomlásakor 
keletkeztek (lásd a 13. ábrát).

Az 1970-es évek közepén elvégzett kísérleti vizsgálatok kimutatták, hogy 
az atomok optikai gerjesztési függvényein az egyszeri ionizációs küszöb 
mögött megfigyelhető még egy típusú finom struktúra. Erre a struktúrára az 
jellemző, hogy a spektrumsorozat gerjesztési függvényein az extrémumok a 
kezdeti nívó fő kvantumszámának növekedésével folyamatosan a nagyobb 
energiák felé tolódnak el (lásd a 14. ábrát) [2], Megállapították, hogy az 
elektronok energiaskáláján a sajátosságok eltolódása megfigyelhető azon 
elektronok energiaspektrumán is, amelyek az atomok autoionizációs állapo
tainak szétesésekor keletkeznek, amikor a lövedék elektronok energiája ezen 
állapotok gerjesztési köszöbéhez közeledik (lásd a 13. ábrát) [2],

Ezen jelenség oka a Coulomb-kölcsönhatás a nagyon lassú szórt elektron 
(energiája közeli a 0 eV-hoz) és a viszonylag gyors autoionizációs elektron 
között a céltárgyion terében. Innen ered a jelenség neve: ütközés utáni köl
csönhatás.

12. ábra. A Cd-atom elektronütközéses ioni
zációjának teljes hatáskeresztmetszrte
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Ion -a tom  ütközéseknél 
keletkező folyam atok

Részecskék töltéscseréje és 
gerjesztése ion-atom  ütközéseknél 
és ezen  fo lya m a to k  
keresztm etszetén megfigyelhető 
oszcillációs struktúra

Munkáink egy sorozatában a fémes 
elemek, valamint a nemesgázok ion
jainak sokféle atommal történő 
ütközésekor megvizsgáltuk a rezo- 
nanciás töltéscsere-folyamatokat és a 
kölcsönható partnerek gerjesztését. 
Elsősorban megállapítottuk a löve
dék ionok kinetikus energiája disszi
pációjának alapvető csatornáit, 
tanulmányoztuk -  az ionok termé
szetétől függően -  ugyanazon ger

jesztett állapotok gerjesztésének jellegzetességeit, vizsgáltuk a rugalmatlan 
folyamatokat a küszöb közelében. Fel lettek tárva azok az okok, amelyek 
miatt a rezonanciás töltéscsere teljes hatáskeresztmetszetén reguláris oszcil
lációk jelennek meg, valamint az atomok és az ionok nívói.

A partnerek gerjesztési folyamatainak vizsgálatát lassú ion-atom ütközé
seknél spektroszkópiai módszerrel is elvégeztük egy berendezésen, amely 
gőzzel telített kamrával rendelkezett [9]. Ezen kísérleti berendezés fő ele
mei: ionforrás ionoptikai eltérítő rendszerrel, spektroszkopikus műszer és a 
kisugárzás mérésére szolgáló felszerelés. Az ionforrás egy miniatűr direkt 
katódhevítésű kisülési kamrából áll, amelybe a gőzállapotú (gáz vagy fém
gőz) kísérleti anyagot vezetik be. Ez az általunk megépített kompakt 
elektronbelövéses ionforrás eléggé univerzális. További korszerűsítése lehe
tővé tette, hogy kis feszültségű kisüléssel és felületi ionizációval is dolgoz
zunk, más szóval: alapvetően javultak a forrás meghatározó paraméterei, 
elsősorban az ionáram intenzitása.

Az ion-atom ütközéseknél fellépő konkrét folyamatok kísérleti eredmé
nyeinek taglalását a rezonanciás töltéscsere (az ion töltéscseréje saját atomjá
val) elemi folyamatának tanulmányozásával kezdjük. Ezt a folyamatot kísér-

13. ábra. A  kadmium céltárgy atomok 
által kibocsátott elektronok 

energiaspektruma a gerjesztő elektron
nyaláb (E) különböző értékeinél
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14. ábra. A  Mg-atom 33D 123—>33P012(7=387,8 nm, 1. 
görbe) és 43Dj-J>33PJ (7=309,7 nm,

2. görbe) optikai átmeneteinek gerjesztési függvényei

letileg rendszeresen és részletesen először a Mg+, Ca+, Sr+ és Ba+ alkáliföld- 
fém-ionok saját atomjaikkal történő ütközésüknél az 1000 eV-ig terjedő 
energiatartományban vizsgáltuk [13]. A mérések eredményeit a 15. ábra 
mutatja be. A méréseket (2-8)T0-8 A áramerősségű lövedék ionnyalábbal 
végeztük. Az ionok energia szerinti szórása az eloszlási görbe fél szélességén 
2-4 eV volt. Az atomnyaláb koncentrációja az ionnyalábbal való metszési tar
tományban ~10n atom/cm3 értékű volt. A kísérletekben az ütközési cellában 
a vákuum értéke a (2-7) TO“7 Tor között mozgott. A töltéscsere viszonylagos 
hatáskeresztmetszet-értékének megállapításánál a hibaérték 2-6% volt, a 
keresztmetszetek abszolút értékei 30%-os hibával lettek megállapítva.
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15. ábra. A  Mg* (1. görbe), Ca+ (2. görbe), Sr+ 
(3. görbe) és Ba+ (4. görbe) rezonanciás-töltéscsere 

folyamatainak hatáskeresztmetszetei

Láthatjuk, hogy a töltéscsere teljes hatáskeresztmetszete általában növek
szik a kölcsönhatás energiájának csökkenésével, és folyamatosan növekszik, 
ha a Mg+-ionról áttérünk a Ba+-ionra. Azonban akkor, amikor a Mg+ + 
Mg-gőznél a keresztmetszet fokozatosan változik az energiával, a Ca+ + Ca, 
Sr+ + Sr, Ba+ +Ba folyamatoknál az energiafüggőségek két komponensből 
állnak: monotonból és oszcillálóból.

Ha figyelmen kívül hagyjuk az oszcillációs struktúrákat, a görbéket jól 
leírják az ilyen típusú töltéscserére vonatkozó ismert elméleti kifejezések. 
Ezek a

(ct,Cs)1/2 = a -b\gv  (20)

képletre vezetődnek vissza, ahol Gtcs a folyamat keresztmetszete, v az ütkö
zött részecskék viszonylagos sebessége, a és b állandók.

2 6



Elektron-atom és ion-atom ütközéseket kísérő fizikai alapfolyamatok

Amint a 15. ábrán látható, az észlelt struktúrák sajátossága az, hogy állandó 
jellegűek. A Ca+-, Sr+- és Ba+-ionokra vonatkozó eredmények a reciprok 
sebességek skáláján azt mutatják, hogy az oszcillációk között megmarad a 
tisztán kivehető állandó távolság. így a hatáskeresztmetszet oszcillációs kom
ponense jól leíródik a

ct0S2C = CiAcosißv1 -  8) (21)

analitikus kifejezéssel, amelyben a v a lövedék ionok sebessége, C és a  állan
dók, ß az oszcilláció frekvenciája, 8 fázisállandó. Meg lett állapítva, hogy az 
általunk észlelt állandó jellegű oszcillációk természete a kvázimolekulák 
(a partnerek ütközésekor keletkeznek) interferenciájával kapcsolatos, melyek 
termjei kölcsönhatnak az ütközés utáni energia újraelosztásának folyamatá
ban.

A kísérletekben, amelyek a lassú ion-atom ütközéseknél fellépő gerjesz
tésre vonatkoztak, tanulmányozva lettek az egymással kölcsönható részecs
kék kisugárzási spektrumai a 200-850 nm hullámhossztartományban, meg 
lett mérve az abszolút keresztmetszetek energiafüggősége a küszöbtől 1000 
eV-ig (lásd a 16. ábrát) [14].

Különösen aprólékosan vizsgáltuk a gerjesztési hatáskeresztmetszetek 
köszöb melléki viselkedését. A kölcsönható partnerek három csoportját 
választottuk mint vizsgálandó objektumokat: 1.) a Li+-, N a+-, K+-, Rb+-, 
Cs+-, Mg+-, Ca+-, Sr+-, Ba+-ionokat, az atomok pedig Zn és Cd; 2.) Mg+-, 
Ca+-, Sr+-, Ba+-ionokat, az atomok nemesgázok atomjai; 3.) Mg+-iont, az 
atomok pedig alkáliatomok. A kísérletekből és eredményeik elemzéséből 
kiderült, hogy az első csoport partnereinek a kölcsönhatásánál legeffektíveb- 
ben a céltárgy atomok (különösen a Cd) és az alkáliföldfém-elemek lövedék 
ionjai gerjesztődnek. Az utóbbiak a nemesgázok atomjaival (második cso
port) történő ütközésekor mind a lövedék ionok színképvonalai megfigyel
hetők, mind a Mg-, Ca-, Sr- és Ba-atomok vonalai, amelyek a nem rezonan- 
ciás töltéscserénél keletkeznek. Végezetül a Mg+-ionok a Na-, K-, Rb- és 
Cs-atomokkal történő ütközésekben a töltéscsere folyamatában a céltárgy 
atom és a Mg-atom rezonanciavonalai eléggé intezíven gerjesztődnek. A 
kísérletek során tanulmányozva lettek a gerjesztési függvények, és meg lettek 
állapítva több mint 250 színképvonal gerjesztésének teljes hatáskeresztmet
szetei, melyek abszolút értékei a gerjesztési függvény maximumán átfogják a 
10'16-10 '19 cm2-es intervallumot.

A színképvonalak gerjesztési függvényeinek alakjaira elvégzett osztályozás 
két jellemző típus létezését eredményezte. Az egyik esetben a görbék nem 
rendelkeznek éles küszöbbel, növekedési sebességük kicsi, és az adiabatikus
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Spenik Ottó

16. ábra. A  Cd-atom 53P ,—»5’So Ck=326,l nm) 
optikai átmenetének gerjesztési függvényei L i+-, Mg+~,
Na+-, K +-, Ca+-, Rb+-, Sr+~, Cs+- és Ba+-ionokkal 

történő ütközéseinél

perturbációs elmélet szerint jól approximálódnak exponenciális függőségek
kel. Ehhez a típushoz tartozik a lövedék ionok vonalaihoz kapcsolódó ger
jesztési függvények többsége. Itt tisztán adiabatikus jellegű a folyamat: a 
részecskék közeledésekor a kvázimolekula termjei nem metszik egymást, és 
az atommagok közötti távolságok széles intervallumában az átmenetek a 
potenciális fal alatt realizálódnak.

A gerjesztési függvények második típusa éles küszöbbel rendelkezik, a 
keresztmetszet gyorsan növekszik a köszöb közelében. Például ilyenek a 
Cd-atom vonalainak rezonanciás gerjesztési függvényei és a Mg+ + Ne, Ca+ 
+ Ar ütközések gerjesztési függvényei. Ezek a függőségek a módosított 
Landau-Ziner-féle modellel jól leíródnak. Ebben a modellben az atom

2 8



Elektron-atom és ion-atom ütközéseket kísérő fizikai alapfoltjamatok

magok nagy távolságánál lehetőség van az adiabatikusság sértésére, ami a 
keletkező kvázimolekula termjeinek hirtelen közeledésével (pszeudo- 
metszésével) kapcsolatos. Több esetben a gerjesztési függvényeken éles 
maximumokként, minimumokként vagy kivágásokként struktúra észlelhető, 
a Mg+ + Rb, Cs folyamatokban a görbék általános menetére állandó jellegű 
oszcillációs struktúra helyeződik.

Befejezésként állíthatjuk, hogy a mai kísérleti és elméleti vizsgálatokban 
nem kevés új jelenséget fedeztek föl, amelyek az elektronok és az ionok ato
mokkal történő ütközését kísérik. Az ilyen vizsgálatok nagymértékben gaz
dagítják ismereteinket az atom belső szerkezetéről, és feltárják az elekt
ron-atom és ion-atom ütközéseket kísérő ún. „elemi” folyamatok belső és 
külső mechanizmusait teljes bonyolultságukban és mélységükben.
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