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előszó

a füzet, melyet az olvasó kezében tart, nem elsősorban egy szimpózium összefoglalójaként
született, sokkal inkább emlék. egy személyes évfordulóra rendezett ünnepi ülés emlékét
őrzi, melyre 2013 januárjában kerül sor az elte természettudományi Karának lágymányosi
kampuszán. Dr. habil. horváth Gábor, az elte Fizikai intézet biológiai Fizika tanszékének
docense 50. születésnapját ünnepeli, ebből az alkalomból köszöntjük őt mi, tanítványai és
szerzőtársai egy-egy közösen elért, különösen emlékezetes eredmény felidézésével. 

az ötvenedik életév minden ember számára kiemelkedő jelentőségű, azonban néhány hó-
napja Gábor egy másik különleges évfordulót is ünnepelhetett. bár tudománnyal már diák -
éveiben is aktívan foglalkozott, nemrég múlt 25 esztendeje, hogy oklevelének átvételével a
kutatói közösség teljes jogú tagjává vált. vannak hivatások, melyek művelői 25 év megfe-
szített munka után már a nyugállományra készülnek. De a kutatói pálya nem ilyen! Művelője
számára a munkanapok és az ünnepnapok összemosódnak, a pihenés és az újdonság ku-
tatása egy és ugyanaz, az élet a munkától elválaszthatatlan. bizonyosak vagyunk hát abban,
hogy a 25 éves évforduló Gábor kutatói pályájának még csak felét sem jelezte.   

a kutatói pálya másik sajátossága az oka, hogy nem lehet jelen mindenki, akivel a 25 év
munka során Gábor kutatásai révén kapcsolatba került. Nem csak a tudomány nemzetközi,
de maga a modern kutató is mobilis, munkája gyakran új országba szólítja. Különösen igaz
ez a fiatalokra, akik a hajdani mesterlegényekhez hasonlóan járják a világot tudományos
műhelyekben sajátítva el új fogásokat és adva tovább a megtanultakat. Így volt ez már Gábor
diákéveiben is, de még inkább így van az utóbbi évtizedekben. természetes hát, hogy a ta-
nítványok egy része más országban, más kontinensen dolgozik, ahonnan csak jókívánságait
küldheti. és természetes, hogy a korábbi munkatársak és diáktársak jelentős része is távoli
egyetemeken és kutatóintézetekben dolgozik. Külön köszönjük hát mindazoknak, Gábor
családjának, munkatársainak és tanítványainak, akik eljöttek köszönteni őt, vagy jó kíván-
ságukat küldték.

Köszöntjük Gábort 50. születésnapja alkalmából, köszönjük a közös munkával eltöltött éve-
ket, az izgalmas felfedezéseket, kívánunk neki jó egészséget és további sikeres kutató-
munkát! 

bernáth balázs
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Dr. habil. horváTh gábor éleTrajza

horváth Gábor 1963. január 13-án született Kis-
kunhalason. Nős, feleségével, tatár Zsuzsannával
1987. július 25-én kötött házasságot. Két fiuk szü-
letett, loránd és sebestyén. szülei középiskolai
tanárok, akiknek látásmódja és tudása korán fel-
keltette érdeklődését a biológia iránt, ám a ter-
mészeti jelenségek iránti lelkesedése végül a
fizikai tudományokhoz vezette. 

Középiskolai tanulmányait a kiskunhalasi szilády áron Gimnázium-
ban végzi. 1981-ben érettségizik, majd felvételt nyer az elte ter-
mészettudományi Karának fizikus szakára. okleveles fizikusként
végez 1987-ben, de már harmadéves hallgatóként bekapcsolódik az
egyetem oktatási tevékenységébe. Kutatói pályáját az elte ala-
csonyhőmérsékleti Fizika tanszékén kezdi a szupravezetés tanul-
mányozásával, majd az Mta Központi Fizikai Kutatóintézetének
biofizika Csoportjához csatlakozik 1989-ben. Doktori disszertációját
is itt készíti Dr. érdi Péter és Dr. Greguss Pál témavezetésével, ál-
lami ösztöndíj támogatásával. a doktori fokozatot 1991-ben szerzi
meg az eötvös loránd tudományegyetemen summa cum laude mi-
nősítéssel, majd a bajor államminisztérium ösztöndíjának támoga-
tásával 12 hónapot a németországi regensburgi egyetem állattani
intézetében dolgozik rudolf schwind professzor vezetésével. itt is-
merkedik meg schwind professzor vízirovarok polarizációlátásával
kapcsolatos kutatásaival, mely későbbi munkássága során megha-
tározó inspirációnak bizonyul.

Már 1988-tól rendszeresen vendégkutatóként dolgozik Dr. varjú
Dezső irányításával a németországi tübingeni egyetem biokiber-
netika tanszékén, ahol 1992-től a széchenyi istván Ösztöndíj ala-
pítvány támogatásával 12 hónapos kutatómunkát folytat.
hazatérése után az elte atomfizika tanszékén tanársegédi állást
kap, 1994-ben kandidátusi fokozatot szerez és adjunktussá lép elő,
majd 1996-ban docenssé nevezik ki.  richard levi-setti professzor
meghívására 1994-ben kéthetes látogatást tesz a chicagoi enrico
Fermi institute-nál, majd 1995-ben a Magyar állami eötvös Ösz-
töndíj támogatásával 9 hónapra visszatér tübingenbe. Magyary
Zoltán posztdoktori ösztöndíjat nyer 1997-ben, majd 1998-ban 36
hónapos bolyai János kutatói ösztöndíjat kap. Csatlakozik az 1998-50

fuzet_Layout 1  2013.01.08.  18:34  Page 5



6 http://pik.elte.hu

látni és láttatni, amit emberi szem nem láthat

ban megalakuló elte biológiai
Fizika tanszékhez. 2001-től a
német alexander von hum-
boldt kutatói ösztöndíja segít-
ségével újabb 12 hónapot tölt
tübingenben. hazatérve el-
nyeri a széchenyi istván ösz-
töndíjat, az elte habilitált
oktatója 2002-től. a Magyar tu-
dományos akadémia Doktora
címet 2005-ben nyeri el. 2003-

ban a német alexander von humboldt kutatói ösztöndíja segítségével ismét 2 hónapot
tölt tübingenben. varjú Dezső professzor társszerzőjeként nekikezd a környezet fénypo-
larizációs mintázatait és az állatok polarizációlátásának kutatását áttekintő angol nyelvű
tankönyv megírásához, mely azóta is e szakterület irodalmának egyik kulcsfontosságú
eleme. számos környezetoptikával, állati látással és biomechanikával foglalkozó angol
és magyar nyelvű tankönyv, könyvfejezet és egyetemi jegyzet szerzője. 

több alkalommal is elnyeri a természet világa és a Fizikai szemle legjobb publikációjának
járó díját. a Magyar biofizikai társaság ifjú kutatói pályázatán két alkalommal (1989-ben
és 1991-ben) első díjat nyer. richard bellman-díjjal és Gábor Dénes-díjjal jutalmazzák
1993-ban, elnyeri a budó ágoston-díjat (2004) és a bolyai-díjat (2005), majd az országos
tudományos Kutatási alap két alkalommal is a hónap kutatójának választja (2009 és 2012).
az európai Unió ’Polarizáció, mint a Naprendszer és azon túli terek tanulmányozásának
eszköze’ Cost akciójának végrehajtó bizottsága 2012-ben tagjává választja. 

saját fejlesztésű képalkotó polarimetriás eljárásával nemzetközi együttműködés keretében mé-
réssorozatokat folytatott tunézia sivatagaiban, svédországban, törökországban és Finnország-
ban is.  a beringia 2005 expedíció résztvevőjeként eljutott az északi sarkra, 2010-ben a
Polarstern kutatóhajó tudományos személyzetének tagjaként pedig az atlanti-óceán déli részére. 

egyetemi oktatóként nagy súlyt fektet a mentori tevékenységre, 16 tudományos diákköri
dolgozat, 19 szakdolgozat és 5 doktori értekezés készült témavezetése mellett. Nagy fi-
gyelmet szentel az új tudományos eredmények gyakorlati hasznosításának is, ez idáig 5
szabadalmi bejelentés, használati mintaoltalom, illetve védjegy kidolgozásában vett részt,
2011-ben Dr. habil. Kriska Györggyel elnyerte az elte innovatív Kutatója díját. Különös fon-
tosságot tulajdonít a magyar tudományos szaknyelv ápolásának és a magyar nyelvű tudo-
mányos ismeretterjesztésnek, 1985 óta több mint 100 magyar nyelvű közleménye jelent
meg az élet és tudomány, a természet világa és a Fizikai szemle hasábjain. Utóbbi két lap
szerkesztőbizottságának maga is tagja. az elmúlt két évtizedben rendszeresen szerepelt
a Magyar televízió és Magyar rádió ismeretterjesztő műsoraiban.
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kéT évTizeDes gyümölcsöző 
szakmai kapcsolaT
Dr. habil. Kriska György

egyáltalán nem vagyok a nagy szavak embere, mégis azt kell mon-
danom, hogy Gáborral való egymásra találásunk olyan sorsszerű
esemény volt, amely alapvetően meghatározta későbbi szakmai fej-
lődésemet, előmenetelemet és világszemléletemet. lassan 20 éves
múltra visszatekintő szakmai kapcsolatunkat mind a mai napig a
maradandó minőségi értékek alkotása iránti elhivatottság jellemzi,
amelynek alapját az intenzív közös munka és a teremtő együttgon-
dolkodás adja. 

először az 1990-es évek közepén találkoztunk egy az elte-n meg-
hirdetett, az édesvizek gerinctelen állataival foglalkozó gyakorlati
kurzusomon, ahol több meghívott szakértő mutatta be az egyes ál-
latcsoportokat. Gábor már ekkor is kitűnt a hallgatók szürke töme-
géből lényegre törő kérdéseivel, különleges problémafelvetéseivel.
a szakmai beszélgetéseinkből és levelezéseinkből nagyon hamar
intenzív szakmai együttműködés alakult ki, amelyben a kezdeti
tanár – diák kapcsolat felcserélődött, és immáron én lettem tanít-
ványa Gábornak, az ekkor már nemzetközi szintű kutatónak. a mes-
ter és tanítvány kapcsolat most is tart, immár kiegészülve elmélyülő

Az ELTE innovatív 
kutatói Antoni Györgyi, 

az ELTE Pályázati 
és Innovációs Központ 

igazgatójának 
társaságában.
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A jó kutatók egyben „birkatürelmű” megfigyelők is. 

barátságunkkal, aminek köszönhetően az együtt végzett terepmunka, konzultációink és
konferencia részvételeink ma már nem csupán munkaköri kötelezettséget, hanem szóra-
kozató együttlétet is jelentenek. 

első közös kutatásunk eredményeként választásos terepi kísérletekkel igazoltuk egy mes-
terséges objektum, az aszfaltút hatását a pozitív polarotaxissal rendelkező kérészekre. az
erről szóló publikációnknak jelentős nemzetközi visszhangja volt, többek között a világ vezető
tudományos és ismeretterjesztő lapjaiban, a Nature-ben és a New scientist-ben jelentek
meg a munkánkat méltató írások. eredményeink meghatározó jelentőségűnek bizonyultak
az ökológiai csapdák, és később a poláros fényszennyezés jelenségének leírásában és ezen
új fogalmak tudományos meghatározásában. 

a sikeres kezdést követően a közös kutatásainkat továbbra is igen eredménye-sen folytat-
tuk, amit alátá-maszt a világ nívós tudomá-nyos lapjaiban eddig megje-lent 32 közlemény,
86,866 kumulatív impakt faktorral. Közös kutatásaink esetében mindig is fontosnak tar-
tottuk az eredmények ismeretter-jesztő szintű közzétételét az eredmények gyakorlati hasz-
nosítását, amit igazol a 31 közös tudománynépszerűsítő cikk és 3 szabadalmi bejelentés.
eredményes kutatói tevékenységünk legmagasabb szintű elismerését jelentette, amikor
2011-ben átvehettük az elte innovatív Kutatója díjat.

fuzet_Layout 1  2013.01.08.  18:35  Page 8



9http://pik.elte.hu

Dr. habil. Horváth Gábor 50 éves

50

hőlégballonon a negyeDik 
neuTrális ponT nyomában
Dr. Bernáth Balázs

Nem vagyok könnyű helyzetben, mikor témát választok erre az al-
kalomra, mert horváth Gáborral több, mint 15 éve rendszeresen
együtt dolgozom. a hozzá, témavezetőmhöz, szerzőtársamhoz, kol-
légámhoz és számtalan jótanács adójához fűződő viszonyomat a
legtalálóbban talán a német ’Doktorvater’ kifejezés írja le. Közös
munkánk közül legszívesebben a 2004 nyarán a negyedik neutrális
pontot feltáró, 4000 méter magasan szálló hőlégballonon végzett
képalkotó polarimetriás mérésekre emlékszem.

a légkör fénypolarizációs mintázatának kutatása több évszázados
múltra tekint vissza. Ma már kevéssé közismert, de megfigyelésé-
nek és magyarázatának François arago és augustin-Jean Fresnel
révén döntő szerepe volt a modern fizika megszületésében is. az
égboltfény polarizációs mintázatának csupán négy kitűntetett pontja
van, kettő a Nap alatt és felett, másik kettő az égbolt Nappal átel-
lenes pontja alatt és felett, ahonnan a szemlélő felé a többszörös
fényszóródás nyomán polarizálatlan fény érkezik. ezek helyzete az
avatott szemnek sokat árul el a magaslégkör pillanatnyi állapotáról,
összetételéről illetve a megfigyelőtől távoli földfelszínről, és a mű-
holdak megjelenése előtt meterológusok nemzedékei támaszkod-
tak is ezekre az információkra. a négy közül három neutrális pont
látható a Föld felszínén állva, ezeket híres megfigyelőik után arago,
babinet és brewster néven ismerik a légkörfizikusok.

a negyedik neutrális pont azonban rejtve marad, csupán a horizont
közelében látható Nappal átellenes pont alatt vastag levegőrétegben
lehet megpillantani. Nem láthatja más, csak a magasan repülő,
fénypolarizációt érzékelni képes állatok, és a megfelelő műszerrel
a levegőbe emelkedő emberek. Nem csoda hát, hogy a XXi. századig
nem akadt senki, aki ezt a pontot megpillantotta volna, 2004-ben
nekünk jutott a megtiszteltetés, hogy az elsők lehettünk. a negyedik
neutrális pont megfigyeléséhez szükséges feltételek biztosítása
olyan kalandos körülményeket követelt meg, melyek nem csak egy
száraz tudományos közleményben, de verne bármelyik regényében
is helyet kaphatnának. egy jelentős értéket képviselő nagylátószögű
képalkotó polarimétert a Malév sportrepülő Klub hőlégballonjának
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A negyedik neutrális pont megfigyelése hőlégballonról.

kosarára függesztettük, hogy rezzenéstelen arcú pilótánk három fős
csapatunkat műszerestül 4000 méteres magasságba emelje a fel-
kelő Nap első sugarainak fényénél. az időjárás többször is meghi-
úsította a felszállást, mire végre elkészíthettük a szükséges
felvételeket. Másfél óra repülés után a hidegtől és az alacsony lég-
nyomástól elcsigázva értünk földet, de még várt ránk az előhívás és
kiértékelés izgalma. a technika szédületes fejlődési ütemét jelzi,
hogy utóbbiak jelentését most, alig egy évtizeddel később, a hétköz-
napi digitális kommunikáció korában már hosszasan kell magya-
ráznunk diákjainknak. De az eredmény mindenben igazolta a
várakozásokat! Műszerünk és pilótánk remekül vizsgázott, több
mint 150 évvel társai megfigyelése után felvételeinken vitathatatla-
nul látható volt a negyedik neutrális pont. egy pont, ami addig a 
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TuDományos munkásságom kezDeTe 
a bioopTika laboraTóriumban

Dr. Molnár Gergely

Nagy megtiszteltetés ért, mikor még diákként a biooptika kurzus
egyik órája után Gábor meghívott minket bernáth balázzsal a la-
borjába tudományos diákköri munkára. a több évig tartó közös
munkánk során megismerkedtünk a terepkísérletek szépségeivel,
azaz hordtunk téglát a pusztába, repültünk a fóliával amikor bele-
kapott a szél, megfigyeltük, ahogy a tehenek a csapdázott szitakö-
tőket a kőolajjal együtt kinyalják a tálcából… a budapesti állat- és
Növénykertben sok hetes munkával felépítettünk egy kísérleti be-
rendezést, sötétszürkére festettük helyiség falát (sok-sok tubus szí-
nezőpaszta után sem lett fekete…) és salátával magunkhoz
szoktattunk egy csapat kacsát (a látogatók cserébe minket bámul-
hattak a ketrecben), és mindezt azért, hogy aztán egy nap hűlt helyét
találjuk a fél épületnek az eszközeinkkel együtt. egyszóval belekós-
tolhattunk a kutatói élet romantikájába.

De persze volt labormunka is: balázzsal görnyedtünk a fekete olajjal
borított, semmiféle határozóbélyeget nem mutató szitakötők fölé,
hátha kezdő rovarászként mégis sikerül azonosítani őket. a termé-
szet világa folyóiratban közölt cikkünkhöz a címlapon csodálatos
napraforgó virágzatot ábrázoló fotót kapcsoltunk. ennek következ-
ménye – szó szerint – jó nagy leégés volt: egyszerre két kvarclámpa
ontotta a fényképekhez és a fehér bőrünkre az Uv-sugarakat!
aztán belőlem – Gábor legnagyobb bánatára, aminek a tőle meg-
szokott diplomatikus módon hangot is adott – igazi laborbiológus
lett, genetika szakirányt választottam. De mentségemre legyen
mondva, hogy ezután is többször tudtam segíteni: az marad a leg-
emlékezetesebb, amikor otthon egy vizsgámra készülve meghallot-
tam, hogy létezik egy pakurató budapesten, és épp le akarják
csapolni. ebből aztán több évre szóló kutatási téma lett. (biztos
sokan emlegették a felmenőimet is érte: én csak egyszer jártam
kint, és akkor is olajos lett a nadrágom).

a tudományos Diákköri Konferenciák (helyi és országos is), ahol be-
mutattuk az első madarakról és rovarokról szóló eredményeinket,
felejthetetlenek. életem első tudományos cikkei mind Gábor téma-
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vezetésével készültek, közülük a természet világában megjelent ultraibolya látással fog-
lalkozó közleményt még laikusoknak is mutogathattam. De ennél többet is köszönhetek a
közös munkának. a hosszú várakozás után elfogadott, a Naturwissenschaftenben szá-
momra szerencsésen időzítve megjelent szitakötős cikk segített a doktori ösztöndíjhoz és
ezzel megalapozta a későbbi munkásságomat is. Köszönet mindenért, és további sok szor-
gos diákot kívánok!

Első posztereink tudományos diákköri konferencián 1995-ben. 
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a polarimeTrikus viking-navigációTól 
a vízalaTTi képfelvéTelezés javíTásán áT
a szűkspekTrumú színes képalkoTásig

Dr. Hegedüs Ramón

Kutatómunkám során több olyan optikai jelenséggel foglalkoztam,
melyek az emberi vizuális észlelés szempontjából korlátokat és ér-
dekes kihívásokat rejtenek magukban. Dr. horváth Gábor témave-
zetésével doktoranduszként az égbolt polarizációját vizsgáltam
normál és szélsőséges körülmények között 180o látószögű képal-
kotó polarimetriával és számot adtam annak emberi, illetve állati
tájékozódással kapcsolatos vonatkozásairól. többek között a hipo-
tetikus polarimetrikus viking-navigáció légköroptikai feltételeivel
foglalkoztam. eredményeinkből arra következtettünk, hogy a vikin-
gek ködös és felhős időben elvben használhatták az égbolt polari-
zációját tájékozódásukhoz, mivel a polarizációirány-mintázata
minőségileg robusztus marad a légköri körülményekkel szemben.
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Később posztdoktori kutatóként a spanyolországi Gironai egyetemen egy vízalatti, nagyfel-
bontású képmozaikolással foglalkozó kutatócsoportban a fényelnyelés és szórás által deg-
radált képfelvételezés javításával foglalkoztam. sikerült egy olyan képfeldolgozó
algoritmust kifejlesztenünk, mely egy hagyományos kamera által készített felvételből képes
előállítani egy kontrasztos, színkorrigált és plauzibilis képet, ahol a vízalatti láthatóság je-
lentősen megnövekedett.

habár a fény polarizációs állapota információt hordoz a közegben való szóródásról, az al-
goritmus nem igényel a hagyományos képen kívül más adatot bemenetként. a képjavító
eljárás emellett széleskörűen alkalmazható a légköri láthatóság növelésére is, mikor pl.
pára, köd, füst, vagy sivatagi homok fátyolozza el a leképezett objektumot, tájat. 
a vízalatti képfelvételezés korlátai inspiráltak minket egy újszerű képalkotási módszer ki-
fejlesztésére is. vizes közegben az erős fényabszorpció miatt már viszonylag kis távolságon
túl a spektrumnak csak egy behatárolt (nagyságrendileg 70-120 nm szélességű) interval-
luma használható a gyakorlatban képalkotásra. szűksáváteresztésű spektrális szűrőkkel
mintavételezve egy ilyen spektrális ablakot egymáshoz nagyon hasonló képeket kapunk,
ám az így nyert adatokból előállítható olyan hamis színes kép, mely optimálisan magas in-
formációtartalommal bír az emberi vizuális percepció számára.  egy ilyen képalkotási el-
járás hozzásegíthet a szűk spektrum-ablakban elérhető vizuális elemek, jellegzetességek
könnyebb felismeréséhez és értelmezéséhez. 
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polarsTern 2010 aTlanTi-óceáni expeDíció

Dr. Barta András

2010. október 25. és november 26. között a német Polarstern jégtörő kutatóhajó fedélzetén
Gáborral végighajóztunk az atlanti-óceánon észak-déli irányban, majd 3 napot töltöttünk
a dél-afrikai Fokvárosban. a lehetőséget kihasználva aktív kutatómunkával töltöttük az uta-
zás bő négy hetét, de közben azért maradt idő egyebekre is, melyek nem tartoznak a szigorú
értelemben vett tudományhoz. az ülésen ezeket az eseményeket igyekszem bemutatni.
Felidézem a tudományos cikkekbe nem illeszkedő, de a kutatómunka hangulatát adó moz-
zanatokat, hogy kedvet csináljak a fiatal kutatóknak az efféle expedíciókhoz, vagy elrettent-
sem őket, és hogy felidézzem Gábor számára a két éves távlatból visszatekintve talán
kivétel nélkül kellemes emlékeket.
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a bögölyök nem buTák, csak nem ismerik az olajaT..

Dr. Herczeg Tamás

az elte biológiai Fizika tanszék 10 éves évfordulóján tartott tudományos ülésen hallottam
először a Dr. habil. horváth Gábor vezetésével kifejlesztett, a fénypolarizáción alapuló, a
víz helyett olajat tartalmazó bögölycsapdáról. az ötlet annyira megtetszett, hogy azonnal
lehetőséget kértem a csapda kipróbálására. a próbát összekötöttük annak vizsgálatával,
hogy a talaj felszínétől számítva milyen magasan célszerű elhelyezni a csapdákat a legha-
tékonyabb működéshez. a kísérletet a Mátra és a bükk határán lévő völgy északi oldalán
fekvő tarnalelesz falu, egy házának bögölyöktől gyakran látogatott kertjében végeztük. a
csapdákat közvetlenül a talajra, valamint félméterenként 1,5 m-ig emelve természeti tár-
gyakra (farakásokra) helyeztük el. a csapdázott bögölyfajokat és azok számát az alábbi táb-
lázat mutatja:

Csapdázódott böglyök Csapdamagasság
0 m 0,5 m 1,0 m 1,5 m

Chrysops caecutiens, nőstény 0 0 1 0
atylotus fulvus, hím 6 0 0 0
atylotus fulvus, nőstény 2 0 0 0
atylotus loewianus, hím 8 0 0 0
atylotus loewianus, nőstény 8 0 0 0
heptatoma pellucens, nőstény 1 0 0 0
tabanus bromius, hím 6 0 0 0
tabanus bromius, nőstény 1 0 0 0
tabanus bovinus, hím 3 0 0 0
tabanus bovinus, nőstény 2 0 0 0
tabanus maculicornis, hím 2 0 0 0
tabanus maculicornis, nőstény 2 0 0 0
tabanus tergestinus, hím 11 0 0 0
tabanus tergestinus, nőstény 14 0 0 0
Összesen: 66 (98,5%) 0 (0%) 1 (1,5%) 0 (0%)

a táblázatból látható, hogy a bögölyök szinte kizárólag a talajra elhelyezett csapdákat ke-
resték fel, a magasabban lévők nem vonzották őket. (hiszen mit is keresne a „víz” egy fa-
rakás tetején?!) a csapdák jól alkalmazhatók egy-egy terület bögölypopulációjának
feltérképezésére is. a tarnaleleszi kertben befogott 8 bögölyfaj mindegyike megtalálható a
közeli aggteleki Nemzeti Park területén feltérképezett 36 bögölyfaj között(2). amíg azonban
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a Nemzeti Park területén a közös fajoknál a tabanus bromius, (ló-
bögöly) addig tarnaleleszen a tabanus tergestinus (háromsávos bö-
göly) dominált.

Hivatkozások

1. ádám egri, Miklós blahó, Dénes száz, György Kriska, József Majer, tamás herczeg, Mó-
nika Gyurkovszky, róbert Farkas and Gábor horváth: an efficient tabanid trap combining
the classic canopy trap and a new polarization liquid trap: simultaneous catching of host-
finder and water-seeking polarotactic tabanid flies
Közlésre elküldve

2. tóth sándor: adatok az aggteleki Nemzeti Park bögöly-faunájához (Diptera: tabanidae)
Folia historico Naturalia Musei Matraensis 2000. 24: 187-196.
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halóvaDász a környezeTopTika laboraTóriumba

Farkas Alexandra

horváth Gáborral a 2010 szeptemberében megrendezett bajai légköroptikai konferencián
találkoztam először. a halókról tartott előadásom után invitált, hogy csatlakozzam a Kör-
nyezetoptika labor csapatához, és „vadásszak” a különböző halókra (ld. az ábrán), világító
felhőkre, homokos és füstös égboltok megjelenésére, és mindenféle különleges égi jelen-
ség után, hogy ezek polarizációs mintázatát is kimérhessük. a sors fintora, hogy éveken
keresztül csupán egy épület választott el engem Gábor nagyszerű csapatától, mégis bajára
kellett utaznunk, hogy találkozzunk. ezután felügyelete és hasznos tanácsai mellett három
a halójelenségekről, éjszakai világító felhőkről és középkori magyar halórajzokról írott tu-
dományos diákköri dolgozatom kivonata is megjelenhetett a Fizikai szemlében. társszer-
zője lehettem a ködív polarizációs mintázatáról szóló cikkének is. Geográfus szakos
hallgató létemre diplomamunkámat is az ő vezetésével készítettem el. 

a viking navigációval kapcsolatos kutatás részeseként feladatom volt különböző meteoro-
lógiai körülmények között a teljes égbolt polarizációs mintázatának mérése. e felvételek
pszichofizikai kísérletekkel kiegészülve segítenek majd meghatározni azokat a meteoro-
lógiai viszonyokat, melyek között működhetett a vikingek feltételezett égbolt-polarimetriai
navigációja. az elvégzett kutatások alapján megbecsülhető annak valószínűsége, hogy a
különféle időjárási helyzetekben mekkora pontossággal határozhatták meg a földrajzi
északi irányt. Diplomamunkámban a vikingek felemelkedése és hanyatlása egyik okaként
számon tartott klímaingadozások mellett ezzel a témával is foglalkoztam. 

2012 őszén Gábor témavezetésével kezdtem
meg doktori tanulmányaimat. ennek kere-
tében elsőként sikeresen kimértük az ek-
kortájt tomboló balkáni erdőtüzek révén
hazánkban észlelhető füstös égbolt polari-
zációs mintázatát. eredményeink szerint
mind a napos, mind a holdvilágos égbolt
esetében a polarizációfok drasztikusan le-
csökkent a füst jelenlétében. emellett az
égbolt neutrális polarizációs pontjainak el-
helyezkedése is módosult, ami hátrányosan
befolyásolhatja az ezt érzékelő állatok tájé-
kozódását is.

Halójelenség 2011. július 30-án
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sziTaköTőkTől a felhőDeTekTorig

Antoni Györgyi

igényt tarthat-e az egyetem egy olyan találmányra, amelyet a kutató
hétvégén, a kiskunhalasi temetőben sétálgatva, a fekete márvány-
sírkőre szálló szitakötő láttán fedezett föl?

lemondhat-e az egyetem egy találmányról, amely ugyan megaka-
dályozza a vízi rovarok pusztulását, de értékesíteni az elkövetkező
években biztosan nem lehet?

a kutató saját gyermekének tekinti a kutatási eredményét, mellyel
kapcsolatban a legóvatosabb kritikai észrevétel, különösen a tudo-
mányos körön kívülről érkező, istenkísértésnek számít. sokszor
éreztem, hogy a határokat feszegetem, s azt is, hogy nem egy nyel-
vet beszélünk.
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ha az egyetemi ranglétrán följebb kerülés publikáció, impaktfaktor
függő, nehéz elérni a szemléletmód megváltozását, a körültekintő,
innováció-tudatos viselkedést.

amikor 2011. július 6-án kevéssel éjfél előtt az alábbi, szabadalmi
ügyvivőnek szánt levelet megláttam, úgy éreztem nem voltak hiá-
bavalóak a vitáink:

„Kedves Dr. Kereszty Marcell!

a természet világa folyóirat augusztusi számában fog megjelenni
egy interjú rólam es biológus kollegámról, Kriska Györgyről. az in-
terjú korrektúráját csatoltan küldöm.

ezen interjú 362. oldala bal oszlopának alján es jobb oszlopának te-
tején emlegetve van az Önöknél szabadalmaztatás alatt álló polari-
zációs felhődetektorunk. Kérem, legyen szíves elolvasni a szóban
forgó néhány sort és eldönteni, hogy az ott közöltek nem újdonság-
rontóak-e. ha újdonságrontóak lennének, kérem, tegyen javaslatot,
hogy miként kellene átírnunk, rövidítenünk a szövegreszt, hogy el-
kerüljük az újdonságrontást.

Mihamarabbi válaszát várva, köszönettel es üdvözlettel: 
horváth Gábor”

a kutatási eredmény hasznosítása, az innovációs tevékenység ma
még nem igazán jár kézzel fogható előnyökkel. évekkel ezelőtt, a
viták hevében nem gondoltam volna, hogy éppen Gábor lesz az
elte innováció szempontjából legeredményesebb, legterméke-
nyebb kutatója úgy, hogy emellett nem csökkent a publikációs te-
vékenysége sem. ezzel kutatótársai előtt is bizonyította, hogy az
alkalmazott és alapkutatás között nincsen éles határ, hogy a kö-
rültekintő iparjogvédelem és a sikeres publikációs tevékenység
nem zárják ki egymást. a pozitív példa a legmeggyőzőbb, száz szó-
nál is többet ér.

Köszönöm, Gábor!
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köszöneTnyilváníTás

Köszönjük minden közreműködő kollégának és barátnak, aki jelenlétével emelte az ese-
mény fényét, illetve jelen kiadványhoz szöveg- és képanyagot biztosított. Köszönjük az elte
Pályázati és innvációs Központ segítségét a kiadvány megjelentetésében.
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