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hosszúságú kurzusokat hallgatni tőle, s miután az alapokat lefektettük, a kutatás is elindulhatott a diákokkal először szakdolgozati,
később doktori szinten. Azóta sok év telt el.
A tudás, melyet az ELTE-n szereznek a hallgatók, nemzetközi elismerést nyert. Hallgatóink sikerrel pályáznak külföldi egyetemek
PhD és posztdoktori pozícióira. Egykori tanítványaimból szerveződött Hidrogeológia
és Geotermia Műhelyünkben elsősorban a
Pannon-medence felszín alatti vízáramlási
viszonyainak megértésén fáradozunk. A világ
élvonalába tartozó kínai, holland, ausztrál,
mexikói kollégákkal nemzetközi együttműkö
désben kutatunk, és a medencerendszerekben gondolkodó hidrogeológiai szemlélet
térnyeréséért tevékenykedünk.
Feltehetjük a kérdést, hogy miben nyújt
újat az 1990-es évek végére kialakult új dinamikus hidrogeológiai szemlélet? Leginkább
talán a tér- és időlépték kérdésében. Világossá vált, hogy a vizek a felszín alatt, vízválasztók
és völgyek által lehatárolt medencékre kiterjedő, akár tíz-száz kilométeres távolságokat
áthidaló, összefüggő áramlási rendszerekben
mozognak. A kőzetekről kiderült, hogy vízáteresztő képességük skálafüggő. Geológiai
időléptékben és medencékben vizsgálva, a
korábban vízzárónak vélt agyagos kőzeteken
keresztül is lehetséges az átszivárgás. Ugyanezek az agyagos kőzetek viszont rövidebb
intervallumon, mérnöki építészeti szempontból gyakorlatilag vízrekesztőként viselkednek.
A hidrogeológia tudománya a felszín alatti
vízrendszerek megismerése révén tartalmilag
is kibővült, és hagyományos víznyerési feladatai mellett földtani és környezeti alaptudománnyá vált.
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Kitekintés
A gyermeknevelés, a doktori dolgozat
írása és az oktatás felépítésének hármas szorí
tását „túlélve” utólag megállapíthatom: műkö
dött a Gondviselés. A fönti szemléletváltást
magam is átélhettem professzorom révén. A
hidrogeológiai paradigmaváltás, a meggyőző
felismerések robbanásszerű gyarapodása ellenére azonban ha országról országra eltérő se
bességgel, is, halad. A legnagyobb kihívás,
hogy a fejekben egy régi gondolkodást kell
lecserélni. Ez bizony nem egyszerű, ha az
ember nem elég kíváncsi, s nem olyan szeren
csés, mint én voltam mesteremmel. Magyar
tanítványaként mégis keserűen jegyzem meg,
hogy rá is igaz a mondás: „Senki sem lehet
próféta a saját hazájában”. Talán éppen azért
nem, mert a régi reflexek teljes hátrahagyásához láthatóan időre és szellemi nyitottságra
is szükség van. Gróf Széchenyi Istvánt idézve:
„Tőlünk függ minden, csak akarjunk.” Tóth
József mindenesetre megtette ennek érdekében, ami lehetséges. S az általa mélységesen
tisztelt „legnagyobb magyar” mecénási tevékenysége szellemében ő és felesége 2009-ben
alapítványt tettek, magyar állampolgárságú
fiatalok Kanadában folytatott hidrogeológiai
tanulmányainak támogatására.
Kulcsszavak: Tóth József, Hidrogeológusok
Nemzetközi Szövetsége, artézi paradigma, dina
mikus hidrogeológiai szemlélet
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Kitekintés
Az apaság szelídít
Az apává válásnak pozitív hatása van a hátrányos helyzetből induló fiúk életvitelére – állapítják meg amerikai kutatók egy tizenkilenc
éven át tartó vizsgálat összefoglalójában. 206
veszélyeztetett tizenkét éves fiú életét követték
nyomon egészen harmincegy éves korukig.
Számon tartották a bűncselekményeket, letar
tóztatásokat, a dohányzást, az alkohol- és
kábítószer-fogyasztást.
Kimutatható hatása volt a házasságnak;
nősülés után kevesebb bűncselekmény és
„anyaghasználat” volt jellemző. Az első saját
gyerek születésének is hasonló hatása volt.
Minden negatív mutató csökkent, az ifjú apák
megszelídültek. Mégpedig annál jobban, mi
nél idősebb korban érte őket az apaság.
Kerr, David C. R. – Capaldi, Deborah M.
– Owen, Lee D. et al.: Changes in At-Risk
American Men’s Crime and Substance Use
Trajectories Following Fatherhood
Journal of Marriage and Family. October
2011. 73, 5, 1101–1116.
DOI:10.1111/j.1741-3737.2011.00864.x

Egyre érettebbek
a kiemelkedő tudósok
A Nobel-díjasok adatainak elemzése alapján
arra a következtetésre jutottak amerikai kutatók, hogy a kreativitás és az életkor közötti
összefüggés száz év alatt megváltozott. 1905
előtt a kémia, a fizika és az orvostudomány

területén díjazottak kétharmada negyvenéves
kora előtt érte el a díjat kiérdemlő eredményét,
húsz százalékuk pedig a Nobel-díjas felfedezéskor még harminc sem volt.
2000-re megváltozott a helyzet. Negyven
éves kor előtti munkára a fizika területén a
díjak 19 százaléka jut, kémiából pedig szinte
elő sem fordul ilyen eset. Nem egyformán,
de mindhárom vizsgált tudományban egyértelműen nőtt a kitüntetettek életkora.
A szerzők szerint a változás oka egyrészt
az, hogy megváltozott a díjjal elismert tudományos munkák jellege, másrészt a kutatók
képzésének ideje jóval hosszabbá vált, így
karrierjüket is később kezdik.
Korábban inkább azt hangsúlyozták,
hogy a legeredményesebb életkor tekintetében különbség lehet az egyes tudományterületek között. Úgy tűnik azonban, hogy a
tudományterületeken belül is emelkedik a
kiemelkedő eredményeket elérők életkora.
Jonesa, Benjamin F. – Weinberg, Bruce A.:
Age Dynamics in Scientific Creativity.
Proceedings of the National Academy of
Sciences of the USA. Published online before
print November 7, 2011, DOI:10.1073/
pnas.1102895108

Fényre működő
rákterápia
Az immunterápia és az ún. fotodinámiás terá
pia összekapcsolásával értek el érdekes eredményeket amerikai rákkutatók (National
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Cancer Institute, Maryland). Kísérleteikben
olyan antitestet használtak, amelyről ismert,
hogy bizonyos daganatsejtek felszínéhez sze
lektíven képes kötődni. Ehhez az antitesthez
egy IR 700 elnevezésű molekulát kapcsoltak,
melynek jellegzetessége, hogy csak közeli
infravörös fény hatására aktiválódik. Az adott
hullámhosszúságú fény néhány centiméter
mélyen be tud hatolni a bőrbe.
Makoto Mitsunaga és munkatársai egerek hátába laphámkarcinoma-sejteket ültettek be, majd a kísérleti szer beadását közeli
infravörös fénnyel történt besugárzás követte.
A Nature Medicine-ben közölt eredmények
szerint a kontrollcsoport állataihoz képest a
terápiában részesült egyedekben jelentősen
csökkent a tumor mérete, és túlélési idejük
is jelentősen növekedett. A kutatók arról is
beszámoltak, hogy a kezelés hatására csak a
ráksejtek pusztultak, az egészséges sejtek ron
csolódása minimális volt.
Még hosszú út vezet a módszer embereken történő kipróbálásáig, de az állatkísérletek
eredményei azt mutatják, hogy az immun
terápia és a fotodinámiás terápia összekapcsolása új lehetőségeket teremthet a rákellenes
küzdelemben.
Mitsunaga, Makoto – Ogawa, Mikako –
Kosaka, Nobuyuki et al.:
Cancer Cell–selective in vivo Near Infrared
Photoimmunotherapy Targeting Specific
Membrane Molecules. Nature Medicine.
doi:10.1038/nm.2554

Könyvszemle

Késleltett idősödés
Késleltethető az öregedés – legalábbis állatoknál. Az amerikai Mayo Klinika kutatói felfedeztek egy szert, amely szelektíven elpusztít
ja az osztódásra már nem képes öregedő sej
teket. A vegyületet olyan egereken tesztelték,
amelyek genetikai beavatkozás következtében
a normálisnál jóval gyorsabban öregszenek.
A vizsgálatok során az öregedés három jellegzetes sajátságát vizsgálták: az izomszövet leépülését, a szürkehályog kialakulását és a bőr
alatti izomlerakódások eltűnését, amelynek
következtében a ráncok megjelennek.
Az idősödési tünetek megjelenése a kezelés hatására jelentősen későbbre tolódott, illetve, ha hagyták megöregedni az állatokat,
és ezt követően részesítették kezelésben őket,
a szer javította az izmok működését.
Egyes kutatók lelkesen méltatják az eredményeket, mondván, hogy nincs messze az
idő, amikor ilyen eszközökkel az emberi öre
gedést is késleltetni lehet; mások igyekeznek
lehűteni a lelkesedést, hiszen „ezeknek az
öregedő sejteknek fontos szerepük van az
immunrendszer rákelleni küzdelmében, így
nem tudni, hogy »tömeges« elpusztításuknak
embernél mi lehet a következménye”.
Baker, Darren J. – Wijshake, Tobias –
Tchkonia, Tamar et al.: Clearance of
p16Ink4a-Positive Senescent Cells Delays
Ageing-associated Disorders. Nature.
doi:10.1038/nature10600

Gimes Júlia
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Könyvszemle
A magyar helységnév-azonosító
szótár margójára…
A földrajz térbeli történelem, a történelem
pedig időbeli földrajz, és mindkettő leíró
nyelve a térképírás. A térképek készítésekor
az egykori térképész feladata volt, hogy a vidéket jól ismerő emberekkel járja be a területeket, és a nép által használt elnevezéseket
tüntesse fel munkáján.
A földfelszín természet alkotta formáinak
(hegyek, vízfolyások) és az ember által létrehozott részleteinek (települések, várak) azonosítására szolgálnak a kisebb-nagyobb közösségek által használt elnevezések, a földrajzi nevek. A földrajzi nevek helyazonosító
szerepük révén a térképtől elszakadva is élnek,
mindennapi életünk, szókincsünk szerves
részét képezik.
A földrajzi nevek azonosító szerepük mellett forrásai a nyelvészetnek, a néprajzi és
művelődéstörténeti kutatásoknak. Az emberek száján élő elnevezések őrzik a történelmi
eseményeket, a kialakult szokásokat, utalnak
az egykori növény- és állatvilágra, az ott folyó
gazdálkodásra. A települések neveit a térképek
és névtárak hivatalos formákban őrzik.
Az előzmények… • A 19. század fordulóján
a Kárpát-medencében élő emberek tájismere
tének tágulása szükségessé tette az egyértelmű
tájékozódást az országban. Ezt segítették elő
az akkor kiadott térképekhez mellékelt névjegyzékek is. Lipszky János (1766–1826) 1806ban kiadott szép kivitelű, 1:470 000 méretará

nyú, tizenkét lapos országtérképéhez, Görög
Demeter (1760–1833) pedig 1802–1811 között
kiadott változó méretarányú megyetérképekből álló atlaszához mellékelt 15 000 lakott
hely nevét tartalmazó külön névmutatót.
A települések és külterületi lakott helyek
(tanyák, dűlők) elnevezéseinek minden addiginál szélesebb körű összegyűjtésére Pesty
Frigyes (1823–1889) tett 1862–1865 között kísérletet. A budai királyi helytartótanács, az
erdélyi főkormányszék és a katonai hatóságok
segítségével, levelezés útján összegyűjtötte az
egyes községek részeinek legfontosabb elnevezéseit. A 68 kötetes gyűjtemény kéziratban
maradt, így nem segíthette elő az egységes
névhasználatot.
Az 1867-es kiegyezés után megindult az
út- és vasúthálózat kiépülése, a postaszervezet
tökéletesedése, és ez mind-mind igényelte az
egyértelmű tájékozódást, a helységnevek egy
ségesítését és pontos nyilvántartását. Az ország összes lakott helyét feltüntető első hivatalos helységnévtár 1873-ban jelent meg, a
nevek egységesítését és a hivatalos névadás
rendjét pedig az 1898. évi IV. törvény rendelte el. A névtörvény értelmében megszervezték
az Országos Községi Törzskönyvbizottságot,
amelynek az egy név egy község elve alapján
meg kellett szüntetni az azonos névformákat,
hiszen például Kövesd név Baranya, Bihar,
Nagy-Küküllő, Nógrád, Sopron és Temes
megyékben is előfordult. Az elvnek két oldala volt, a nevek felől azt tartalmazta, hogy egy
név csak egyetlen községet jelölhet, a település felől pedig azt, hogy az ország bármelyik
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