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Kedves Olvasónk!
Miskolcon, az Egyetem főépületében május közepén
élénk érdeklődés mellett és remek hangulatban rendezték meg a XVIII. Országos Tudományos és Technikai
Diákalkotó Kiállítást. A versenyen ezúttal is a legkülönfélébb természettudományos és technológiai ötletekkel, kezdeményezésekkel mutatkoztak be a Kárpátmedence minden részéről érkezett középiskolások.
Voltak, akik már felsőoktatási vagy akadémiai kutatóintézeti háttérrel, komoly műszeres támogatottsággal, tapasztalt kutatói témavezetéssel elindított diákpályázatukról adtak hírt. Az ilyen, a középiskolai tananyagnál jóval szélesebb ismeretkört, elmélyült önálló
(rész)kutatást, laboratóriumi vagy éppen terepmunkát
kívánó pályaművek mellett ugyanakkor megtalálhatók
voltak a házilag barkácsolt csodaszerkezetek: a tizenkét éves tanulók táncoló autójától a házi gyártású kakaókeverő szélkeréken át a teljes iskolai osztály által alkotott, napenergiát begyűjtő, sörös dobozokból készített konstrukcióig.
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A TIT Kossuth Klub által szervezett verseny fontos
részét képezte, hogy a diákoknak nemcsak kiállítóként
kellett megjelenniük, hanem kiselőadásban, „szónoki”
képességeikről számot adva ismertetniük is kellett elképzeléseiket.
A legjobb 3 pályamű alkotói részvételi lehetőséget
nyertek a Nemzetközi Tudományos és Technikai
Szabadidő Mozgalom által Abu Dhabiban rendezendő
Expo Science International diákalkotó világfesztiválra. Közülük a zentai Pósa Vivien és Mátéffy Kristóf egy
rákellenes deferiprone komplex vizsgálatával foglalkozik; a szintén Zentáról érkezett Juhász Kristóf háztartási gépek androidos vezérlésére vonatkozó protokollját
ismertette; míg a győri Németh Péter, Mihalicz Péter és
Frech Mátyás mágnesvasútjával aratott nagy sikert.
További négy pályamű alkotói nyári tehetségsegítő
szaktáborozást nyertek. A felkészítő tanárok közül a
szabadkai Simonyi Dénes, a zentai Szórád Endre, a kisvárdai Varga István és a nyíregyházi Zsigó Zsolt kapott
elismerést a fiatalokat a természettudományok felé irányító, motiváló munkájáért.
GÓZON ÁKOS

Z S I G M O N D G Y U L A R OVATA

GONDOLKODÁST SERKENT IQ-TORNA
A három feladatból kett megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következ héten adjuk meg.

INDÍTÁS

A 22. héten bemutatott
fejtör k megoldása:

INDÍTÁS
Válasz: S
Anagrammák, melyek
helyesen összeállítva
a VÁMPÍR, DELFIN,
HARCSA, HERING
és KESZEG szavakat
alkothatják. Ezek közül négy
vízben él, a VÁMPÍR meg...
SEHOL.

ER SÍTÉS

ER

SÍTÉS

Válasz:
M: arzén
É: ciánkáli
R: muszkarin
E: sztrichnin
G: remedium

HAJRÁ

HAJRÁ

Válasz: 8
A tölcsérek két fels sarkában
lév számok szorzatának a
négyzetgyöke van alul.
16 x 9 = 144, négyzetgyöke 12
9 x 4 = 36, négyzetgyöke 6
4 x 16 =64, négyzetgyöke 8
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AGYKUTATÁS

KÉZB L
A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Nusser Zoltáné
a Bolyai-díj

A magyar tudományos világ
egyik legrangosabb kitüntetését,
a Bolyai-díjat idén Nusser Zoltán
Széchenyi-díjas agykutató, az
MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet kutatócsoport-vezetője vehette át május 26-án.
A díjazott kilétét Szabó Gábor, a
Bolyai-díj kuratóriumának elnöke jelentette be. Szabó Gábor beszédében
kiemelte az agykutató munkájában
tetten érhető interdiszciplinaritást
és azt, hogy Nusser számos külföldi ajánlat ellenére az itthoni karriert
választotta. A 44 éves Nusser Zoltán
a Bolyai-díj eddigi legfiatalabb díjazottja. A díjat Áder János köztársasági
elnök adta át a Magyar Tudományos
Akadémia dísztermében megrendezett ünnepélyes gálán.
Az agykutató laboratóriumában
olyan, az idegsejtek végződésével kapcsolatos felfedező kutatásokat folytatnak, amelyek reményeik szerint több
tudományterület, így a neurobiológia,
a gyógyszerkutatás és a pszichiátria
fejlődését is elősegítik.
Az idegrendszer legfontosabb építőköveivel, az idegsejtekkel és a köztük
lévő kommunikációs csatornákkal, a
kémiai szinapszisokkal foglalkoznak.
Nusser Zoltán és kutatói csapata megállapította, hogy az idegsejtek közötti
szinapszisok (két sejt közötti találkozási
pontok) különböző fehérjéket tartalmazhatnak, és működésükben is mutatkoznak eltérések. „Mi az idegsejtek
molekuláris térképét igyekszünk elkészíteni, ahol az idegsejt nyúlványrendszerére megpróbáljuk rárakni azokat
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a fehérjéket, amelyek az idegsejt
felszínén, az úgynevezett plazmamembránban vannak jelen – nyilatkozta lapunknak korábban a díjazott
kutató. – A célunk, hogy pontosan
meg tudjuk adni, hogy hol, melyik,
szubcelluláris kompartmentben – az
idegsejt felszínének kicsi részében –
mekkora mennyiség található abból
a sejtfelszíni fehérjéből. Ami nagyon
érdekes, és ami egyben a fő kutatási területünk, hogy nincs egy olyan
alapszabály, ami megmondja, hogy
az idegsejtek egyformák, és ezek a
jelenségek csak egyféleképpen történhetnek. Amit mi felfedeztünk,
hogy sokféle idegsejttípus ugyanazt
a fehérjét különböző helyekre tudja
küldeni a saját felszínén, és ezért az a
fehérje különböző idegsejtekben különböző funkciót képes betölteni. És
ez az, amit nem lehet genetikai mód-

2013/23

szerekkel kutatni, hanem nagyfeloldású kvantitatív elektromikroszkópos
immunlokalizációs technikákkal kell
vizsgálni, mert ezek a mikroszkópok
nanométeres felbontásban képesek fehérjéket nyomon követni és kvantitatívan megmondani a fehérjék számát.”
(ÉT 2012/10)
A jövő számos meglepetést tartogat
a tudományos kutatások terén is, így
nehéz előre „megjósolni”, hol hasznosulnak majd Nusser Zoltán kísérleti
eredményei. „Annyi bizonyos, hogy
a gyógyszerkutatásokkal karöltve,
saját eredményeinkre és hasonló felfedezésekre együtt építve lehet csak
céltudatos módon a különböző, az
idegrendszert károsító és pszichiátriai
betegségek sejtszintű és molekuláris elváltozásainak gyógyítására megoldást
találni” – vélekedett az Akadémia
honlapjának nyilatkozva a tudós.
A néhány éve külföldről hazatért
agykutató Freund Tamás és Vizi E.
Szilveszter felkérésére saját csoportot alapított az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetében. A
neurobiológus számos ország neves
egyetemén folytatott kutatásokat,
azonban az Oxfordból, Londonból
és Los Angelesből érkező felkérések
helyett Magyarország mellett döntött. „Lassan 12 éve, hogy hazajöttem, és a családi ok mellett a kihívás
is vonzott, hiszen akkor váltam önálló kutatóvá. Kíváncsi voltam, hogy
megtudom-e csinálni úgy, hogy az
országon belüli pályázati lehetőségek
sokkal szűkösebbek, mint például Németországban. Mindemellett
szerencsésnek mondhattam magam,
hiszen kutatásaim nagy részét külföldi forrásokból tudtam finanszírozni” – mondta el tavaly az Élet és
Tudománynak adott interjújában.
Szinte a véletlen műve volt, hogy az
eredetileg állatorvosnak készülő kutató
érdeklődése az agykutatás felé fordult.
Már egyetemi tanulmányai alatt tudta,
hogy az alapozó tárgyak – a biokémia,
az anatómia, a szövettan és az élettan
– azok, amelyekkel a jövőben foglalkozni szeretne. Egy váratlan meghívásnak köszönhetően dőlt el pályafutása:
„Negyedéves koromban kaptam egy
lehetőséget Somogyi Péter agykutató
professzortól, így egy nyarat az oxfordi
laboratóriumában tölthettem, ami végleg meghatározta a kutatói pályámat.”
A közelmúltban jelent meg a Nature
Neuroscience folyóiratban Nusser Zoltán publikációja, amelyben beszámol

EGYETEMI KUTATÁS

Neumann- és Eötvös-nap
a kampuszon

Az idén 378 éves ELTE 10 évvel
ezelőtt indított önálló Informatikai Kart, melynek ötszáz férőhelyes programtervező informatikus szakára évente mintegy
ezerkétszáz hallgató jelentkezik.
„Bár a piaci igények, a gazdasági
lehetőségek és a társadalmi elvárások sokszor szemben állnak az
egyetem minőségi képzésre törekvő
érdekeivel, ezek összehangolása az
együttműködés és az innováció révén mégis megvalósítható”– emelte
ki a Neumann-napi ünnepségen tartott
beszédében Mezey Barna, az ELTE
rektora. A 10 éves Informatikai Kar
presztízsét az itt végzett szakemberek
sikerei mellett a nemzetközi elismertség és kapcsolati háló jellemzi leginkább, amely a jelenleg kilenc országgal fenntartott tudományos együtt-

ÉLET

befolyásolják az öregedést. A gének
szerepének pontos tisztázása jelenleg
is zajlik, mivel a sejteket vezérlő jelátviteli utak, az idegsejtekhez hasonlóan, egymással is többszintű kapcsolatban vannak, a gének működését
pedig az öröklött tényezőkön kívül
a környezet és többek között az életmódbeli sajátosságok is módosítják.
Szintén az új kutatási irányvonalak
közé tartozik a Barbara McClintock
által felfedezett transzpozonok, vagyis
ugráló gének vizsgálata, amelyek becslések szerint a humán genom mintegy
45 százalékát alkotják. Ezek a mobilis
szekvenciák vagy önmaguk másolatát
illesztik véletlenszerűen a DNS-szál
egy másik helyére, vagy ténylegesen
áthelyeződnek oda. Ha a beillesztés
egy-egy, a szervezet biokémiai folyamatainak szempontjából kulcsfontosságú helyre történik, az az adott
funkció hatékonyságának romlásához
vagy funkcióvesztéshez vezet. Az elmúlt tíz évben kezdik megismerni a
transzpozonok ezirányú „rombolását”
féken tartó pi-RNS és a piwi-fehérje
alkotta rendszert. A pi-RNS-ek az
adott géntől távol elhelyezkedő, úgynevezett antisens szabályozó elemek,

amelyek a kromatinszerkezet metilcsoportjainak lebontásával gátolják
az ugráló gének elmozdulását. Az
ELTE Természettudományi Karán két fiatal kutató, Sturm Ádám és
Tarnóci Anna foglalkozik a folyamat
részleteinek felderítésével, annak reményében, hogy a jövőben a génállomány stabilitásának fokozásával – az
időskori betegségek tüneteinek kezelése helyett – a kiváltó okok egyikét
sikerül kontrollálni.
Kővágó AngélA
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működésben nyilvánul meg. Horváth
Zoltán dékán a jövő terveiről szólva
ennek bővítését és az ipari cégekkel
jelenleg fenntartott partneri viszony
megőrzését állította középpontba.
Ezzel egy időben a Természettudományi Karon Eötvös-napi megemlékezések zajlottak. Idén többek között
Somogyi Péter (akivel portréinterjút a
Hét Kutatója rovatunkban olvashatnak a jövő héten), az Oxfordi Egyetem Anatómiai Neurofarmakológiai
Intézetének igazgatója kapott Jubileumi Ezüst Emlékérmet. Kitüntetésének átvétele alkalmából Somogyi Péter A térspecifikus idegsejtek időhálózata
az agyban címmel tartott díszdoktori
előadást, melynek lényege a térbeli tájékozódást lehetővé tevő szinaptikus
kapcsolatok és a rövid távú memória
kiépülésének mechanizmusa volt.
Az Eötvös-nap további részében az
ELTE TTK Biológiai Intézetének
bemutatkozó előadásait hallhatták az
érdeklődők. Noha a gombák növekedését általában a nedves időjáráshoz
társítjuk, Kovács Gábor beszámolója a
félszáraz területek gyökérkolonizáló
gombáit, illetve az ezek leszármazási
vonalainak azonosítását célzó molekuláris vizsgálatokat ismertette. Herczeg Gábor a tüskés
pikó nevű halfaj egyes viselkedéselemeinek
genetikai
hátteréről beszélt.
Mint az az Eötvös-napi előadóülés programjából is érzékelhető volt, a genetika még
mindig a biológia egyik „legforróbb” területe. Vellai Tibor
a Genetikai Tanszék vezetője,
az utóbbi évek öregedés-kutatással foglalkozó kísérleteinek
eredményeit foglalta össze. Az
elmúlt kétszáz év során megduplázódott az emberi élettartam, így korunkban gyakoriakká váltak korábban ismeretlen időskori betegségek, mint a
Parkinson-kór, az Alzheimer-kór vagy
a számos rákféleség. Nemrégiben még
kizárólag a kromoszómák végein található, úgynevezett telomer régiók
rövidülését tették felelőssé azokért
a genetikai hibákért, amelyek a kor
előrehaladtával különféle tünetekben nyilvánulnak meg, s végül az
egyedek halálát okozzák. 1993 óta
azonban az úgynevezett mutáns analízises módszerrel 450 olyan gént sikerült azonosítani, amelyek különféle jelátviteli útvonalakat szabályozva

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

mélyebb sejtszintű működések feltérképezéséről: „A cikkben méltatott eredményeink arra a kérdésre
adtak választ, miért mutatnak olyan
nagy strukturális és funkcionális
változékonyságot a hippokampusz
nevű agyterületen található piramissejtek közötti szinapszisok. Bár
hipotézisünk még nem nyert bizonyítást, de molekuláris alapját sikerült tisztáznunk. Munkánkhoz
többek között fény- és elektronmikroszkópiás anatómiai módszereket
használtunk fel, amelyek lehetővé
tették, hogy megállapítsuk: kvantitatív molekuláris különbség található az axonok között, aminek jelentős funkcionális következménye
és morfológiai lenyomata van.” A
funkcióbeli eltérés tényét Nusser Zoltán és csoportja a szinapszisállomány
neurotranszmittereinek (ingerületátvivő anyagok) felszabadításában találta meg: egyes tagjaik csupán néhány,
míg mások 50-60 százalékos valószínűséggel bocsátják ki ezeket az anyagokat. A morfológiai lenyomatot pedig az axonok végződéseinek méretbeli változásait kutatva ismerték fel.
„Mint kutató, a legnagyobb kihívás, hogy tudunk-e tudományos kérdést föltenni és megválaszolni, amivel a világ élvonalában maradhatunk
az elkövetkezendő 5 évben” – nyilatkozta lapunknak a 2013. évi Bolyaidíjas kutató.
B. N.

SZÍNDARAB TRIANON

N YO M Á N

A MIKÓFALVI PASSIÓJÁTÉK
EL TÖRTÉNETE
1920-ban, a trianoni határok lezárása el tt többszázezer menekült érkezett az országba. Köztük volt
az erdélyi Peller Imre is, aki Mikófalván, az Egert l 26 kilométerre található, 800 lelket számláló kis
faluban telepedett le és itt lett segédjegyz . Talán a Mikófalvát körülölel , monumentális díszletként
is ható hegyek miatt jutott arra a gondolatra, hogy a bajor Oberammergau mintájára a mikófalviak is
bemutathatnának egy passiójátékot.
Peller Imre a mikófalvi passió1.
játék tervének megnyerte a
rész falu plébánosát, Tóth Pacific
ferences szerzetest és a kántortanítót,
Kalivoda Kálmánt is. Ez a döntés évtizedekre meghatározta a kis falu életét, s
máig kiható élménye a mikófalviaknak, akik a 90 éves évfordulón kiállítással emlékeztek a passiójátékra a falu
kultúrházában. A mikófalvi passiójátszás a színház és a politika összefonódásának egyik legérdekesebb XX. századi
példája lett, nem véletlenül foglalkozott
vele több kutató is (a legrészletesebben
Fejős Zoltán) az elmúlt évtizedekben.
A kutatómunka központja az Egri
Vármúzeum lett, ahol nemcsak az írásbeli dokumentációt igyekeztek összegyűjteni, hanem a szereplők visszaemlékezéseit is.
1964. február 28-án Bakó Ferenc, a
Vármúzeum igazgatója magnófelvételeket készített három szereplővel, Kovács Turmándi Gizellával, Kovács
Banó Sándorral és Farkas Sándorral, aki
egy római lovaskatonát játszott az előadásban. Bár a mintegy 30 perces beszélgetésben már sok mindenre rosszul
emlékeztek vissza a szereplők, de a néprajzkutató kérdései és egy kép segítségével megpróbálták rekonstruálni a díszleteket, a jelmezeket és a rendezést is,
majd a passiójátékok befejezéséről, a
vállalkozás sorsáról beszélgettek a mikrofon előtt.
Júdás, Annás és Veronika
emlékei

1970-ben Bakó Ferenc a múzeumban
eljátszatta az utolsó vacsora jelenetét jelmez és díszlet nélkül a szereplőkkel, s
erről hangfelvétel és fotók is készültek.
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A Mikófalvát körülölel hegyek

Néhány évvel később Melczer János
néprajzkutató készített a passióról egy
anyagot. A gépelt kéziratban egy 30 oldalas ismertetés után 8 szereplővel készített interjúk és korabeli fényképek
találhatóak.
1985-ben, amikor Tóth Sándor – az
Új Ember tudósítója – felkereste a falut
egy ünnepi riport miatt húsvét idején, a
szereplők közül még hárman éltek
(Kovács Banó Sándor, aki Annást, Kovács Nagy Miklós, aki Júdást és Kovács
Nagy Erzsébet, aki Veronikát alakította). A 80 éves évfordulóra Kovács Ildikó, a falu történetének kutatója készített kiállítási anyagot a passióról, tavaly
pedig egy – a szereplők hagyatékában
fennmaradt anyagokkal kiegészített –
kiállítással emlékeztek az eseményre a
mikófalvi kultúrházban.
Oberammergauban 1634-től rendeztek passióelőadásokat a 30 éves háborúban kitört pestisjárvány emlékére. 1680tól kezdve 10 évente került sor az egész
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falut mozgósító népi játékra, 1920-ban
azonban az esedékes előadás elmaradt,
így ez is ösztönözhette a „Magyar Oberammergau” vízióját (igaz, 1922-ben ott
is pótolták a bemutatót). Évszázadokig
egy késő-középkori passiójáték-szöveget
játszottak Oberammergauban, a XIX.
század közepén azonban a falu plébánosa új szöveget írt a passiójátékhoz. Ezt
fordította le Peller Imre 1922-ben. Az új
passiószöveg sokkal szikárabb, mint a
középkori volt, nincsenek benne ördögjelenetek, prefigurák, vagyis ószövetségbeli előképek, és nincs benne humor
sem, ami a középkori passiókból sosem
hiányzott, s ami segített abban, hogy
egy univerzális világkép, a hétköznapi
élet teljessége jelenjen meg az előadásokban. Ezt kéri számon a szövegtől
Alszeghy Zsolt is, a magyar passiójátékok kiváló ismerője, aki maga is adott ki
autentikus csíksomlyói passiószövegeket
1913-ban Csíksomlyói iskoladrámák címmel. Véleménye szerint sokkal jobb lett

volna egy több száz éves magyar passiószöveget választani a német helyett. Ráadásul az oberammergaui szöveget
meghúzták, még jobban leegyszerűsítették a mikófalvi adaptáció során. Bálint Sándor ezt írta róla: „A szövegben
sok az érték, de nagyon is csiszolásra szorul.
Ha a további előadásaikban a szöveget kissé
felékesítik, gazdagítják a nép képzeleterejéből, gondolatkincséből sarjadó költői
elemekkel, ha sikerül megsejtetni,
hogy a primitív szem mit lát meg
Krisztusból, a friss képzelet menynyit fogad be az ő világtörténelmi
nagyságából, akkor sikerül a vállalkozás.” Az erősen lerövidített német szövegből 10 jelenet maradt,
amely a Jeruzsálembe való bevonulástól a keresztről való levételig, Jézus testének az elviteléig
ábrázolta a passiót. A gyakorlatlan fordító nem tudott mit kezdeni a germanizmusokkal, a nehézkes, körülményes mondatok
távol vannak a beszélt nyelvtől,
de távol vannak a költői nyelvtől
is, ennek ellenére a szöveg 1922ben nyomtatásban is megjelent
Budapesten.

beszélték az előadás szervezőit, hogy alakítsanak Passió Társaságot (részvénytársaságot) a terv megvalósítására. A Társaság elnöke Tóth Pacific, ügyvezető igazgatója Peller Imre lett. Morandini
Mihály és Balla Árpád vállalkozó biztosították a tőkét a programhoz. Emellett
az Áruforgalmi Rt. vezérigazgatója,
Wiedermann Ferenc és a Géniusz Rt.

Országos érdekl dés

A kezdeményezés nem indult
többnek, mint a falusi emberek
vallásos érzését megerősíteni hivatott, egyszeri alkalomnak, ami
nagyon megfelelt annak a szellemiségnek, amit Szent Ferenc is
képviselt. Amikor azonban a lapokban megjelent egy rövid tudósítás a
tervről, a vállalkozás hirtelen országos
érdeklődést és politikai támogatást kapott.
„A magyarság keserves vergődése és kínlódása különösképpen fogékonyakká tette a
magyar szíveket a legnagyobb szenvedőnek,
a szomorú Isten-embernek a drámája iránt.
Az ember, amikor már-már roskadozik a
megpróbáltatások keresztje alatt, elzarándokol lélekben a Golgotára, hogy onnan, szomorú szenvedései láttára erőt gyűjthessen.
Ezért időszerű a vérző Csonkamagyarországban a magyar passiójáték gondolata”
– írta a helyi lap, az Egri Népújság 1922.
június 17-én.
A kezdeményezés kicsúszott a helyi
szereplők kezéből, Mikófalvára sorra érkeztek az újságírók, s nyomukban a vállalkozók és a kéretlen tanácsadók, s ennek következtében a szerény tervből
nagyszabású üzleti vállalkozás lett. Rá-

Jelenetek a passiójátékból

(a kor egyik legnagyobb lap- és könyvkiadója) is beszállt a megvalósításba. Az
Áruforgalmi Rt. biztosította a büfét, a
szállodai férőhelyeket, a Géniusz Rt.
pedig a jegyárusítást. A tervben ekkor már egy monumentális produkció szerepelt, hatalmasabb, mint az
oberammergaui, többszáz előadással,
profi és amatőr színészekkel, komoly
művészi háttérrel, komoly anyagi haszonnal. A passiójátékokat legalább 10
évre tervezték, a tervek szerint „Mikófalva a magyar falu kultúrgócpontja” lett volna. A Passió Társaság tagjai maguk 100 000 korona tőkét adtak össze és a szervezők saját
vagyonukat is elzálogosították.
A passiójátékok fővédnöke Csernoch
János hercegprímás, Szmrecsányi
Gyula egri érsek, P. Zadravecz István
tábori püspök (ferences szerzetes), Vass
József miniszter és Gárdonyi Géza lett.
ÉLET

Filmvászonra szánták

A pesti vállalkozók és szakemberek 1922
tavaszán kapcsolódtak be a kivitelezésbe.
A szervezők (az oberammergaui passiókról készített film sikere nyomán) mindenképpen filmre akarták venni a produkciót, ezért volt szükség filmrendező
felkérésére. A terv szerint „A hatalmas
színjátékról, amelyben 1500–2000 ember
mozog az óriási természetes színpadon, az Astoria-filmgyár készít felvételeket, ezeket a Pathé-revü útján
az egész világon fogják játszani.” –
ez a film azonban végül nem készült el, de az Amerikába kivándorolt falubeliek elmondásuk
szerint láttak egy anyagot, amit a
Concordia Filmgyár készített
Mikófalván. Az előadásról bőséges fotóanyag maradt fenn és képeslapok is készültek a szereplőkről. (A képeslapok legteljesebb
gyűjteményét ma az Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet őrzi.) A barnított levelezőlap ára 10, a fekete-fehér levelezőlapoké 6 korona volt. Az ekkor még csak 24 éves Fejős Pál
(1897-1963), a később Amerikában világhírűvé lett filmes-etnográfus a Mobil Filmgyárban rendezett némafilmjeinek és némi
színházi hírnevének köszönhetően került a szervezők látóterébe, s
mivel éppen akkor forgatta az
Egri csillagok című filmet, őt kérték fel a rendezésre.
A szereplők kiválasztása, betanítása kezdetben még a kántortanító feladata volt, 1921 őszén indultak meg a
próbák. Jézust Kovács Gábor Sándor 22
éves földműves játszotta, Máriát a 17
éves Kovács Turmándi Gizella, Judást a
21 éves Kovács Nagy Miklós, Magdolnát Kelemen Púgyi Rozália (Kovács
Gábor Sándor felesége), Pilátust
Kalivoda Kálmán, a kántortanító alakította, Kaifást Kovács Elemér, Annást
pedig Kovács Banó Sándor személyesítette meg.
A rendezés munkáját Fejős Pál („a Star
Filmgyár főrendezője”) végezte, de segítségére volt Szeghő Endre (1877–1933),
a Belvárosi Színház (nagyrészt epizódszerepeket játszó) művésze is. A rendezés
elsősorban a tömegjelenetekre fókuszált,
többen kiemelik, hogy filmszerű jelenetek, látványos megoldások jellemezték,
de a sokszor túlságosan mesterkélt beállítások rontották a játék természetességét.
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Az előkészületekről az Egri Népújság
egész oldalas riportot közölt 1922. május
23-án. A Kálvária-hegyet levágták, oldalába egy 6000 (más források szerint
3–5 ezer, de az Érdekes Újság tudósítója
szerint pl. 10 000) néző befogadására alkalmas, negyed félköríves amfiteátrumot építettek, amihez 400 lépcsőfok vezetett fel hatalmas kanyarulatokkal. Elől
tribünök és páholyok voltak az előkelő
nézők számára. A színpadhoz négy és
fél vagon fát adományozott a putnoki
faárutelep, a színpad hátterében a Bélkő
hatalmas tömbje látszódott. A nézőtér

háztól kölcsönözték, a jelmezek is a fővárosból érkeztek, az Astoria Filmgyárból, a Nemzeti Színházból és a Lakatos-féle jelmezkölcsönzőből. Kölcsönzésük több mint 150 000 koronába
került, de a lovas katonák ruháját Mezőkövesdről kapták, ingyen. Az egyik
visszaemlékező szerint a ruhák egy részét Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus
előtt című képéről másolták a színházi
szakemberek.
A darab zenéjét „keleti motívumokból
fölépítve” Szlatinay Sándor komponálta.
Játszott a miskolci és egri gyalogezredek

megépítésében helybeli és tiszafüredi kubikosok dolgoztak. A nyári hőség nem
kedvezett az előadásoknak, a letarolt
domboldalon nem volt árnyékos hely a
nézők számára, a szeptemberi látogatók
már csak kiégett, száraz füvet találtak a
pálmák és a virágok helyén.
A játszóhely kör alakú volt, rajta Kaifás
háza, a gidroni kapu, Pilátus oszlopcsarnokos háza, jobbról az Olajfák hegye,
balról a Golgota volt látható. A műszaki
munka Széchy György tervei alapján
készült. A játék színpadi kompozícióját
Pán József (1900-1956) tervezte, aki Udvardy Dezsővel, a szolnoki művésztelep
festőjével együtt festette meg a messziről is jól látható, nagyszabású színpadképeket, bár a kritikák szerint a monumentálisnak szánt díszletet is agyonnyomta a völgy és a hegy panorámája.

honvédzenekara, közreműködött egy
helyi földművesekből összeállított kórus,
valamint – egyes hírek szerint – egy 400
fős operai énekkar is. Nagyon ellentmondóak az adatok arról, hogy a 10
képből álló passiójátéknak végül is hány
szereplője volt. Az első híradások a bemutató kapcsán 120–140 szereplőről és
1000–1200 statisztáról szóltak („Oberammergauban csak 500 szereplő működik, nálunk 1000-en felül!” – adja hírül
az Érdekes Újság), később azonban már
azt olvashatjuk, hogy a tömegjeleneteknél kb. 300 ember lehetett a színpadon,
később pedig már csak 30-40 ember „lézeng” illúzióromboló módon az előadásban. A statisztálásért ugyanis napidíjat
ígért a Passió Társaság, később azonban
nem fizették ki a szereplőket. Bár az
összköltséget 4–4, 5 millió koronára becsülték, a 25 előadásért csak 52 ezer koronát fizettek ki a szereplőknek, akik a
próbák és az előadások miatt nem tudták
a saját földjeiket művelni.
A játék nyilvános főpróbáját 1922.
május 25-én, áldozócsütörtökön tartották, a bemutató 1922. június 10-én, illetve 11-én (vasárnap) volt. Több adat is
szól arról, hogy eredetileg június 4-ére
volt kitűzve a bemutató (ez pontosan
egybeesett volna a trianoni békediktátum aláírásának napjával), de nem vé-

Földm ves kórus és operai kar

A művészek – a tudósítások szerint –
„alapos tanulmányozással kutatták át előbb
a nemzeti, néprajzi és szépművészeti múzeumok gyűjteményeit” a minél hitelesebb
szcenika érdekében. A falu lakossága
ekkor földművelésből (gyümölcstermesztésből) és háziszőttes-készítésből
élt, így a díszletekhez a házilag szőtt
vásznat a helybeliektől vásárolták meg.
A jeruzsálemi jelenet hátterét az Opera712
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geztek az előkészületekkel. Nagy propaganda előzte meg a bemutatót, aznap
pl. a Szózat című politikai napilap rövid
történeti áttekintést adott a passiójátékok történetéről, a műfaj sajátosságairól
és természetesen az oberammergaui
passiókról. A budapesti lapok is tudósítókat küldtek a premierre, túlzásoktól
sem mentes, lelkes beszámolókkal készítették elő az eseményt, az Érdekes újság pl. részletesen bemutatta a falu nevezetességeit, az itteni népviseletet, és rajzokat közölt a szereplőkről és a játék
szervezőiről is.

Passzió a passió

A Színházi élet májusban egyoldalas
előzetest adott a mikófalvi passióról, ebben részletesen közölte az utazás, az ellátás és az elszállásolás feltételeit (a rendezőbizottság külön Elszállásolási irodát
működtetett Egerben és 1000 szobát
foglalt le a vendégeknek 80–150 koronás árakon) és a jegyárakat. A játék időszerűségét ezzel indokolták: „A magyar
nép lelke ezer év óta fogékony a szent történetek iránt, színjátszó készsége pedig hozzátartozik lélekrajzához. Minden kellék együtt
volt már a magyar passiójáték megrendezéséhez […] Most érkezett el az idő, amikor az
emberek lelke a háború után fogékonyabb a
biblikus történet iránt.”
Egy hét múlva újabb beszámoló következett, most már a helyszínről, kiemelve
a táj szépségét, a készülő díszleteket és a
próbákat („Szinte le sem írható, milyen
regényes, milyen misztikusan nagyszerű
a passiójátékok próbája”). Ekkorra már
beérett a propaganda, aminek a legbiztosabb jele a lapban közölt kis versike
volt: „Most hangot fogok adni ennek,/Amit
én mostanában láték,/Alag helyett Mikófalvára mennek,/Akiknek passzió a játék.”
PINTÉR MÁRTA ZSUZSANNA
(Következik jövő héten: A mikófalvi passiójáték bemutatója)

SI MAGOK ÉS TERMÉSEK IHARKÚTRÓL

KÉS -KRÉTA
GYÜMÖLCSTÁL
Bármennyire hihetetlennek is hangzik, az alábbi recept elkészült. Az átiszapolt, hozzávet leg 5 tonna
k zetanyag a Bakonyból, az egykori Iharkút területér l származik, a település helyén létesült bauxitbánya által feltárt Csehbányai Formációból.
bauxitot fedő késő-kréta korú képződmény világviszonylatban is fontos gerinces lelőhellyé vált az
évek során Ősi Attila és a Magyar Dinoszauruszkutató Expedíció munkájának köszönhetően. A kutatócsoport tagjai írtak már le innen egyebek között új béka-, teknős-, krokodil-, pteroszaurusz- és madárfajt, valamint innen kerültek elő hazánk első dinoszauruszcsontjai is. Legutóbb a Mochlodon vorosi felfedezéséről olvashattunk az Élet
és Tudomány 2012/46. számában.

A

Aranymáz

Az iszapolási anyagból a magokat és terméseket elsősorban
Szentesi Zoltán válogatta ki, munkájának gyümölcse az a
majdnem 4000 példány, amelyet az elmúlt években megvizsgálhattam. Ezek az ősmaradványok feketék, mert szénné válva maradtak fenn. A nagy rétegnyomás ellenére alig
torzultak, megtartásuk háromdimenziósnak tekinthető. A
fosszíliákat méretük alapján három csoportba sorolhatjuk:
mikro, mezo és makro kategóriákat különböztethetünk
meg. Az iharkúti magok és termések a középső,
mezofosszília méretkategóriába tartoznak, mivel méretük
100 mikron és 5 milliméter közé esik.
A vizsgálatok során először a különböző formákat – a
morfocsoportokat – igyekeztem elkülöníteni egymástól.
Rögtön szembeötlött, hogy egy apró, 1-2 milliméter átmérőjű,
gömbölyded maradványból rengeteg példány van a mintákban, így elsőként ezeket a fosszíliákat tanulmányoztam.
A binokuláris mikroszkópos vizsgálatok során kiderült,
hogy ezeket a fosszíliákat hosszanti bordák díszítik. Még
Hozzávalók: 5 tonna k zetanyag
El készítési id : 85 millió év
Elkészítési id : 12 év
El készületek: Néhány béka, gyík, krokodil
és dinoszaurusz tetemét fadarabokkal, némi
levéllel, valamint magokkal és termésekkel
elkeverve üledékkel gyorsan betemetünk
(egy kisebb fajta árvíz is megteszi). Ezután
hozzávet leg 85 millió évig hagyjuk pihenni a
fokozatosan k zetté váló üledéket.
Az elkészítés módja: Végy hozzávet leg
öt tonna k zetet, morzsold szét kézzel apró
darabokra, a szabad szemmel látható csontokat válogasd ki bel le. A k zetmorzsalékot

Egy tudományos publikálás alatt álló faj termésének bels felülete

több részletet mutat meg és nagyobb felbontást tesz lehetővé
a pásztázó elektronmikroszkóp (scanning electron microscopy; SEM). A SEM-vizsgálatok előtt az üvegmarásban is használatos folysavba (hidrogén-fluorid) helyeztük az ősmaradványokat, ami az összes homokszemcsét és szennyeződést leoldotta a felületükről. Az esetek egy részében a kvarcszemcsék feloldódásával maga a maradvány is két-három darabra
esett szét. A megtisztított fosszíliákat néhány nanométer vékonyságú arany-palládium ötvözettel vontuk be, hogy az
elektronvezető képességüket javítsuk. Nemcsak egész példányokat tanulmányoztunk, hanem néhány töredéket is részletes vizsgálatoknak vetettünk alá, így a belső szerkezetre vonatkozó információkhoz is juthattunk. Egyik-másik maradvány megtartása annyira jónak bizonyult, hogy még a sejteket is ki lehet venni a felvételeken.

napon szárítsd ki, szórd lavórokba és áztasd
nagyjából egy napig, majd 2–1 és 1–0,32
mm-es lyukátmér j szitasoron mosd át (ez
az iszapolási eljárás). Ezután a fennmaradó
több száz kilogramm k zetanyagot szárítsd
ki, töltsd zsákokba és szállítsd el a laboratóriumba, ahol iszapold újra és szárítsd ki ismét.
Ezután már nincs is más dolgod, mint a
fennmaradó több tíz kilogramm k zetanyagot
mikroszkóp alatt átválogatni. A folyamat végeredményeképpen megkapod azokat a magokat és terméseket, amelyekb l a kés -kréta kor gyümölcssalátája készülhetett volna.

ÉLET

Növénykeresztel

Miután az iharkúti maradványokat részletesen megvizsgáltuk, össze kellett vetni
azokat a világból már ismert hasonló ősmaradványokkal. Ez elsősorban a szakirodalom tanulmányozásával történik,
bár olykor a leírások hiányossága vagy a
rossz minőségű képanyag nem teszi egyértelműen lehetővé az azonosítást. Ilyen
esetekben az eredeti anyagot szükséges
újravizsgálni. A Hantken Miksa Alapítvány jóvoltából megnézhettem a Cseh
Nemzeti Múzeumban őrzött Knobloch
Gyűjteményt, ahol Zuzana He manová
kurátorasszonnyal közösen több, az iharÉS
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kútihoz hasonló formát találtunk, ám a
részletes vizsgálatok során rendszertanilag jelentős különbségek mutatkoztak. A
magyar maradványok egymagvú
termések, amelyek egy mára kihalt
növénycsoport, a Normapolles-félék
szaporítóképletei lehettek, az idetartozó fajokat a legújabb kutatások alapján az
ősi bükkfafélék között kell keresnünk.
Mivel ilyen maradványokat korábban
nem ismertünk, ezért szükséges a leggyakoribb iharkúti ősnövényeket új fajként
A Padragkutia haasii maghéjának sejtjei jól mutatják a tulipánfafélék jellegzetességeit (a).
leírni. A különbségek annyira jelentősnek
Egy, a Liriodendroidea rendbe tartozó kés -kréta tulipánfaféle Kazahsztánból (b).
bizonyultak, hogy egyetlen ismert nöFORRÁS: FRUMIN ÉS FRIIS, 1999
vénynemzetségbe sem lehetett besorolni
a példányokat, ezért új genus bevezetése is folyamatban van. szemben álltak a laposabb, aszimmetrikus magok, míg a nagyobb, szimmetrikus, csepp alakú magok a végpoEgy új faj leírásának része a keresztelő is, ez a faj a nevét
zíciót foglalhatták el.
Barbacka Maria paleobotanikusról, a Magyar TerA leletek között igen sok formát sikerült azomészettudományi Múzeum főmúzeológusáról,
nosítani. Egy részük nagyon ritka, mint a
a hazai mezozoikum növényvilágának kiSabia menispermoides, amely a mai trópusi fáemelkedő kutatójáról kapta.
kat, cserjéket és liánokat tartalmazó Sabiaceae
család késő-kréta korú képviselője. A belső
si tulipánfafélék
termésfal (endokarpium) maradt meg, az
Természetesen nem csupán egyféle nöhozzávetőleg 2 milliméter átmérőjű, és sevénymaradvány került elő az iszapolási
kély bemélyedésekkel díszített.
anyagból. A második leggyakoribb
Az ötosztatú Thecaceae, illetve Ericaceae
forma leginkább egy cseppre hasonlít.
rokonsági körbe tartozó maradványok a
Ezt a fajt azonban már ismertük koHátszegi-medence ősi flórájához képest ritrábban is a hazai késő-krétából, az Ajkák nálunk. Ezek a növények csarabfélék
kai Kőszén Formációt harántoló fúrás
néven ismertek itthon, általában cserjék vagy
anyagából Ervin Knobloch és Dieter
fák. Elterjedési területük ma nagyon széles, a
Hans Mai kutatók írták le Padragkutia
hideg tundráktól a mediterrán vidékekig minhaasii néven.
denhol megtalálhatjuk képviselőiket. A klímánál
Ezeknek a fúrásoknak a megmaradt A
j
anyagát munkahelyem, a Magyar Földtani S abi
ag jobban befolyásolja előfordulásukat a talaj kémhatása.
m
am
s
e
e n i s p e r m o id
Általában savanyú talajon nőnek, csakúgy, mint a csalánés Geofizikai Intézet Gyűjteményi Osztálya őrfélék, amelyeknek szintén előkerültek magjai Iharkútról. A
zi, ahol én is tanulmányozhattam ezeket az ősnövénymaradványokat. A leletekről feltételezték, hogy a Magnoliaceae Kárpát-medence másik jelentős dinoszaurusz lelőhelye a mai
családba, a tulipánfafélék rokonsági körébe tartozhatnak, de Erdély területén, a Hátszegi-medencében található. Innen isennek a feltételezésnek az igazolását az akkori technika nem mert ősnövénytermések is előkerültek Iharkútról is. Ezek egy
része a bükkfafélék mára kihalt csoportjával, a
tette lehetővé.
már említett Normapolles-félékkel rokonítAhhoz, hogy az egykori élővilágot minél pontoható.
sabban megismerhessük, nagyon fontos biztoVannak olyan termések és magok
san tudnunk az ősmaradványok rendszertais az iharkúti ősmaradványok köni hovatartozását. Ennek a kiderítéséhez
zött, amelyek eléggé gyakoriak, de
Else Marie Friis professzorasszonyhoz,
a rendszertani hovatartozásukat
a Svéd Természettudományi Múzemind a mai napig homály fedi. Ilyen
um tárigazgatójához, a korai zárvaa Klikovispermum, a Boehmeria és a
termők nemzetközileg elismert kuBicameria is, amelyek esetében magáról
tatójához fordultam segítségért.
a növényről sajnos még semmit sem tuA fosszilis mellett ma élő tulipándunk.
fafélék magjainak tanulmányozására is lehetőségem nyílt Stockholmban
Há
rm
a Synthesys-program keretein belül. tszeg
Rovarcsemege lehetett
te
vú
i-m
g
a
e
Egyes iharkúti példányok annyira jól megAmint
az
eddigiekből
is kiderült, a vizsgált maden
m
y
g
e
céb l is
mert apró,
őrződtek, hogy sejtszintű bizonyítékokat sikeradványok mindegyike mezofosszília, tehát kisebb
rült találni a tulipánfafélékkel való rokonságra. A vizsmint fél centiméter. Több helyen a maghéj is megmaradt, és
gálatok egyik legfontosabb eredménye a termés rekonstrukci- nincs nyoma annak, hogy húsos magköpeny vagy termésfal is
ója volt. Azt gondoljuk, hogy olyan többmagvú termése lehe- tartozott volna hozzá. Ezek az eredmények nem meglepők, ha
tett a Padragkutia haasii-nak, amelyben két sorban, egymással a korai zárvatermőkkel kapcsolatos ismereteket áttekintjük.

ÉT-ETOLÓGIA
Ivadékgondozás a dinoszauruszoknál

A Közép-Európából ismert kés -kréta növénymagok és -termések
méret szerinti megoszlása Erwin Knobloch és Dieter Hans Mai 1986-os
eredményei alapján

Az iharkúti „gyümölcstál”

A legtöbb magjukkal és termésükkel megmaradt későkréta kori növényfajt – szám szerint 241-et – Közép-Európából ismerjük. Ezek közül mindösszesen 23 faj haladja
meg a fél centiméteres méretet.
Iharkút is nagyjából ezt a tendenciát mutatja. A lelőhely különlegessége, hogy néhány, az 1 centiméteresnél
is nagyobb átmérőjű, feltehetően csonthéjas mag is előkerült, amelyeknek a vizsgálata még folyamatban van.
Ezek akár a köznapi értelemben vett gyümölcsökhöz is
tartozhattak. Mindennek ellenére fontos kiemelni, hogy
a gyümölcsök a késő-krétában nagyon ritkák voltak.
A többségében néhány milliméteres nagyságú magok és
termések még a viszonylag kistermetű (valószínűleg alig
másfél méteres marmagasságú) Hungarosaurus növényevő
páncélos dinoszaurusz fél fogára sem voltak elegendők. A levelekkel együtt persze ezeket is megehette, de semmi esetre
sem ezek adhatták a fő táplálékát. Ellenben az iharkúti magok és termések – nagy tápanyagtartalmuknak köszönhetően – ínycsiklandozó csemegék lehettek egyes itt élő kistermetű gerincesek és főleg a késő-kréta kor változatos rovarvilága
számára.
Tehát a kutatások eredményeképpen összeállított „gyümölcssaláta” nem a mai értelemben vett gyümölcsökből áll,
hanem apró magokból és termésekből, amelyeket a lelőhely
eddig ismert faunájából a termeszek biztosan előszeretettel
gyűjtöttek és fogyasztottak.
BODOR EMESE

A csontokkal ellentétben a viselkedés nem fosszilizálódik, néha
mégis marad egy kis nyoma. A Maiasaura arról kapta a nevét,
hogy jó anya módjára (a görög „maia” szó magyarul: „jó
anya”) fészket épített, óvta tojásait és kikelés után is gondoskodott a kicsinyeiről. Ráadásul évről-évre ugyanoda járt vissza
költeni. Mindezt onnan tudjuk, hogy a
hetvenes években Montanában sok fészekalja tojásra bukkantak a kutatók,
egymástól „anyányi” távolságra. A régi
és újabb tojások közt frissen kikelt és idősebb kisdinók csontjai is hevertek, vagyis
a kicsik hosszabb ideig a fészekben maradtak. A távolságtartásra azért volt
szükség, hogy a szomszédos anyák ne lophassák el könnyedén
azokat a növényeket, amiket az anyák csemetéik etetéséhez
behordtak. Ez volt az első lelet, ami arra utalt, hogy a dinoszauruszok a madarakhoz hasonló ivadékgondozást mutattak.
Nem sokkal később egy húsevő dinoszaurusz, a Troodon tojásaira is rátaláltak a kutatók. Az embriók vizsgálata arra utalt,
hogy a Troodon-fiókák jóval érettebben születtek, mint a
Maiasaurák, és ezért azonnal elhagyhatták a fészket. Eleinte
semmi nem utalt arra, hogy a Troodon-egyedek is gondozták
volna tojásaikat. Úgy tűnt, hogy a krokodilokhoz és a
talegallatyúkhoz hasonlóan a tojásokat betemették, és a külső
hőmérsékletre bízták a keltetést.
A Montana és Calgary Egyetem munkatársainak azonban
szöget ütött a fejébe, hogy miért lógnak ki félig a tojások az
üledékből, ezért kettőt tüzetesebben is megvizsgáltak. A
Troodon-tojások aszimmetrikusak, akár a madaraké, és hegyesebb végükkel mélyen beágyazódtak a fészakanyagba. A
gázcsere pórusokon át zajlott. A teljesen betemetett tojásokon
– például a krokodiloknál - egyenletesen oszlanak el a pórusok és ezek mind nagyok, hogy a zárt környezetben is oxigénhez jussanak az embriók. Ezzel ellentétben például egy
tyúktojáson, amit a tojó melenget, kicsik a pórusok, hogy a
tojásban lévő nedvesség ne párologjon el. A Troodon-tojások
viszont egyik típushoz sem tartoznak – derült ki nemrégiben. Ugyanis pórusai nem egyenletesen oszlanak el, hanem a
tojás tetején csoportosulnak, ahol sokkal nyitottabb a környezet, mint alul. A pórusok kisebbek, mint egy krokodiltojáson, és nagyon jó a vízmegtartó képességük. Ez arra utal,
hogy meglehet, a Troodon-egyedek nem sokat törődtek a
frissen kikelt kicsinyeikkel, de a tojásaikat félig hüllőként, félig madárként gondozták: keskenyebb részét betemették,
szélesebb részén pedig kotlottak. Mindez azért érdekes, mert
a Troodon a madárszerű dinoszauruszok közé tartozik, vagyis a madárszerű (aszimmetrikus, alacsony pórusszámú és hármas héjszerkezetű) tojás, vele párhuzamosan pedig a kotlás
már évmilliókkal előbb kialakult, mint maguk a madarak.
Íme tehát a válasz a régi kérdésre: melyik volt előbb, a tyúk
vagy a tojás? Természetesen: a tojás ...
Kubinyi EniKő
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

ÚJRA TANULNAK
BESZÉLNI
Szerte a világban – így hazánkban is – egyre n az agyi történésen átesett vagy baleset következtében beszédképességüket
elveszt afáziás feln ttek száma. Ez a szomorú tény is indokolja, hogy felhívjuk a figyelmet a
feln ttek logopédiai ellátásának
fontosságára. És akkor még nem
vettük górcs alá az egyéb beszédhibával küzd feln tteket,
akik szintén azt várják, mikor
és kihez mehetnek terápiára…

A Logopédia Európai Napján
3. délután is nagy a sürgés-forrész gás a székesfehérvári Logopédiai Intézet háza táján. Sorra állnak
meg a személyautók az épület előtt.
Nehezen mozgó, félig lebénult, agyi
érbetegségen átesett felnőttek érkeznek hozzátartozóik támogatásával.
Számukra reménysugár, ha megérkezik a Székesfehérvári Beszédhibásokért Alapítvány Afázia Klubra szóló
meghívója. Aztán ki így, ki úgy ér
ide, hogy logopédusok segítségével
újra megtanuljon beszélni.
Az afázia általában a felnőttkorban
bekövetkezett, beszédközpontot érintő agyi trauma vagy érrendszeri betegség következtében fellépő kommunikációs akadályozottság. A beszéd két alapfunkciója közül vagy a
kifejezés, vagy a megértés, súlyosabb
esetekben mindkettő sérül. A beteg
stabilizálódása után minél hamarabb
megkezdődő logopédiai kezelés eredményét befolyásolja a károsodás helye
és nagysága, a beteg életkora, szemé716
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lyisége. A gyógyulásban meghatározó, hogy milyen a család összefogása
és támogatása. Már ha egyáltalán
létrejön a terápiás kapcsolat a szakemberek és az érintett, valamint a
családja között… Sajnos ez Magyarországon nem általános. A felnőtt
afáziás betegek ingyenes logopédiai
ellátása csupán néhány egészségügyi
intézményben (pl. Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Tatabányán,
Vácott, Dunaújvárosban, Székesfehérváron) biztosított.
A székesfehérvári Logopédiai Intézet 1998 óta folyamatosan próbál bekapcsolódni e munkába annak ellenére, hogy alapító okirata szerint nem
feladata a felnőttek ellátása. Három
éven át sikeresen vett részt a Soros
Alapítvány Afázia Programjában,
majd tartós kapcsolatot épített ki a
Fejér Megyei Szt. György Kórház Rehabilitációs Osztályával, a Viktória
Rehabilitációs Központtal és a Székesfehérvári Beszédhibásokért Alapítvánnyal. Már akkor sikerült megvaló-
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sítaniuk 11 agyi történésen átesett afáziás kliens egyéni logopédiai kezelését. Emellett folyamatosan biztosították
a betegek számára az intézmény épületében a rendszeres (havi) klubfoglalkozásokat. Ez utóbbi közösségi rehabilitációs forma a Soros-pályázat lefutása
után is fennmaradt a Démoszthenész
Egyesületnek, majd a Székesfehérvári
Beszédhibásokért Alapítványnak köszönhetően.
Újabb lendületet kapott a felnőtt ellátás 2007 nyarán, amikor – a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány pályázati kiírásának megfelelően – a Logopédiai Intézet és a Fejér Megyei
Szt. György Kórház összefogásával
olyan modellt dolgoztak ki és valósítottak meg, amely a városban és környékén élő beszédfogyatékos felnőttek számára már korai stádiumban, az
egészségügyi rehabilitáció szakaszában kezdődő, egymásra épülő pedagógiai (logopédiai és pszichológiai) rehabilitációs tevékenységeket biztosított. Több helyszínen, többféle ellátási
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formában és különböző diagnosztikai, valamint terápiás módszerekkel
foglalkoztak afáziás és dadogó felnőttekkel a pályázati időszakban, 2008.
április 30-áig. A kommunikációs zavarral küzdő betegek logopédiai vizsgálaton, tanácsadáson, csoportos és
egyéni terápiákon vehettek részt. A
lelki terhek feldolgozását pszichológus
segítette. Mindezek mellett nyitva állt
az Afázia Klub ajtaja is a betegek és
családtagjaik, segítőik előtt.
Az Afázia Klubban havi 1 alkalommal, 2-3 órás keretek között, forgószínpadszerűen gyógytornát és logopédiai foglalkozásokat biztosítanak
alkalmanként 12-15 beteg számára
ma is. A hozzátartozók orvosi, pszichológiai és logopédiai tanácsadásban
részesülhetnek. A résztvevők körében
nagyon kedveltek ezek a találkozások. Láthatóan fejlődik mozgásállapotuk és kommunikációjuk. A sorstársak közössége évről évre gyarapodik.
A házigazda egy gyógyultnak tekintett afáziás beteg, aki kedvesen üdvözli most is az új sorstársakat. Aztán
meglepetésként előkerül egy citera, s
az egyik nőbeteg férje máris penget és
énekel: „Kis kút, kerekes kút van az
udvarunkban…” És nyílnak a szájak,
jönnek a váratlan szavak. Csaknem
mindenki énekel, az is, aki folyamatos
beszédre képtelen. A néhány népdal
éneklése okozta katartikus élményt
követően megkezdődnek a kiscsoportos foglalkozások négy teremben.
Három logopédus – különféle terápiával – segíti a betegek kommunikációját, a gyógytornász pedig a lebénult
végtagok mozgatásával foglalkozik.
– Rendkívül hálásak vagyunk e lehetőségért, mert a férjem egyébként
ki sem mozdul otthonról. Betegsége
óta nem kommunikál szinte rajtam
kívül senkivel sem. Ide viszont szívesen jön. Beszédmegértése nagyon sokat fejlődött már a logopédusoknak,
Ilikének, Zsókának és Melindának
köszönhetően. Most már néhány helyes szó is kijön a megfelelő időben, ha
kérdezek tőle valamit. Reménykedünk… és természetesen mindig jövünk… – nyilatkozik elcsukló hangon F-né Marika, akinek férje agyvérzés következtében 61 évesen veszítette el beszédképességét.
ÉLET

A foglalkozásokat nem akarom
megzavarni, de nem tudom megállni,
hogy ne pillantsak be egy-egy terembe. Csodálom a szakemberek közvetlenségét, gyengédségét, engem is
megérintő gyógyító hatását. Meggyőződöm róla, hogy itt nemcsak beszélni
tanítanak, hanem megnyugtatnak,
erőt is adnak a mindennapi kommunikációs küzdelmekhez. Ugye, milyen erős lehet a civil szervezetek hatása is?
A budapesti központú Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete (www.
demoszthenesz.hu) közismert arról,
hogy csaknem 20 éve áll a felnőtt
beszédhibások szolgálatában érdekeik képviseletével.
A titkár, Feketéné Gacsó Mária rendkívül empatikus gyógypedagógus,
logopédus, aki maga is több évtizede
kezel felnőtteket.
„A beszédproblémákkal küzdő felnőttek terápiás ellátásában komoly nehézséget okoz, hogy a beszédhibákra, beszédzavarokra vonatkozó statisztikai adatok hiányosak. Ennek okai magában a szóhasználatban, a beszédhibák sajátosságaiban és
megítélésében, az ellátórendszer korlátaiban rejlenek – tájékoztat – A törvényekben megjelent »fogyatékos«, »fogyatékosság« meghatározásban gyökeredzik a
»beszédfogyatékos« szó.
De vajon fogyatékosnak nevezhető-e a felnőtt pösze, hadaró, dadogó,
diszfóniás? S az a fiatalember, aki
ÉS
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egyetemi tanulmányait befejezve,
diplomával és nyelvvizsgával megy
el az állásinterjúra, jelentkezik valamely képességeinek és felkészültségének megfelelő állásra, és ott meg
sem tud szólalni? A szó hétköznapi
értelmében természetesen nem fogyatékos, de kommunikációjában
korlátozott, akadályozott. A cég
HR-ese riadtan elutasító a meghallgatáskor, hiszen szinte semmi ismerete nincs a beszédhibák természetéről. Eleve megkérdőjelezi a jelentkező képességeit, hiszen „beszélni sem
tud”. Az is tény, hogy a beszédhibák
némelyike csak esetileg megjelenő,
lehetséges, hogy csak hátrányt okoz,
míg mások, a súlyosabbak, mélységesen megzavarják az emberi kapcsolatokat, a társadalomba történő
beilleszkedést és az ismeretszerzést.
Ez utóbbiak már valóban tekinthetők fogyatékosságnak. A fogalom
elfogadása elsősorban azért lehet
fontos az érintetteknek, mert csak
ezáltal részesülhetnek azokban a jogokban és kedvezményekben, amelyeket a törvények biztosítanak számukra. Magyarországon a kommunikációs akadályozottság, valamint
a kommunikációs akadálymentesítés
fogalma elsősorban a hallássérültek
csoportjára vonatkozik. A különböző beszédhibák okozta kommunikációs akadályozottság és számos következménye sem a köztudatban,
sem a törvényalkotásban, sem a rehabilitációban nem szerepel a jelentőségének megfelelő helyen.
A fogyatékosság szó értelmezése nehézséget okoz esetünkben azért is,
mert a látás-, hallás-, mozgássérültek,
értelmi fogyatékosok megközelítően
tisztában vannak az érintettek létszámával, a beszédhibásokra vonatkozó
adatok ennél sokkal bizonytalanabbak. Továbbá a legtöbb fogyatékosság
állapot, amelynek változására csak ritkán lehet számítani, a beszédhiba –
különböző mértékben ugyan, de – felnőttkorban is változtatható. A rehabilitáció fő feladata a megváltozott
munkaképességűek meglévő képességeinek fejlesztésével az ismételt munkaképességük elérése. „Arról a tényről, hogy az artikulációs-, ritmus-,
hangképzési zavarok felnőttkorban is
tapasztalhatók, kevesen vesznek tudo718
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mást” – tudhatjuk meg Feketéné
Gacsó Máriától, folytatva a beszélgetést. A köztudatban gyakran meg sem
hallott, elfogadott a sziszegő hangok,
az r helytelen képzése és a jó értelmi
képességeknek, a biztos tudásnak tulajdonított felgyorsult beszédtempó.
Statisztikai adatok nincsenek a felnőtt pöszékről, hadarókról. A dadogással kapcsolatban becsült adatokkal
rendelkezünk: az átlagnépesség 1,5-2
százalékát érinti. A pontosabb megközelítésnek akadálya, hogy míg a hadarás elfogadott jelenség a közösségekben, a dadogás egyáltalán nem az. Előítéleteket, negatív reakciókat, kirekesztést vonhat maga után a beszéd
folyamatosságának hiánya, ezért a dadogók nagy része hajlamos a visszahúzódásra, s mindent megtesz, hogy rejtse beszédbeli problémáit. Megközelítően pontosabb adatokkal rendelkezünk az afáziásokat illetően. Az
Országos Pszichiátriai és Neurológiai
Intézet korábbi adatai szerint évente
kb. 40-50 ezer új stroke-beteg jelenik
meg a magyar egészségügyben. Közülük 1-2 ezer olyan személy van, akinek a rehabilitációjában a „beszéd és
kommunikáció” helyreállításának, a
beszédterápiának is helyet kellene kapnia, a jobb életminőség, a munkaerőpiacra való visszatérés érdekében. Ezt
az igényt a mai magyar logopédiai ellátórendszer nem elégíti ki. Elsősorban
azért, mert az oktatási intézmények
nem vállalhatják fel a felnőttek ellátá-
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sát. A köznevelési törvény 18 éves korig biztosítja alanyi jogon a beszédhibások ellátását, a felnőttek kezelésének
lehetősége így aztán teljesen hiányzik.
Az egészségügyi intézmények sem élnek vagy nem tudnak élni a törvény
adta lehetőségeikkel, illetve ezek gazdasági megszorítások következtében
spórolnak a „státuszokon”, a logopédus szakemberek alkalmazásán.
Az egészségügyi ellátásban tapasztalható, hogy a betegek többnyire tájékozatlanok jogaikkal kapcsolatban,
de ha tisztában is vannak azokkal, az
orvosi tájékozottság sem kifogástalan. Így a jogait ismerő betegnek,
hozzátartozóknak a beszédterápiás javaslatot szinte be kell könyörögnie a
zárójelentésbe, hogy a családorvos javaslatára az otthonápolási szolgálatnál megrendelhesse a terápiát. A jelenlegi körülmények között azonban
annak a felnőtt beszédhibásnak, aki
terápiás ellátást kíván, hosszú, fáradságos utat kell bejárnia, amíg megfelelő helyszínre és szakemberre talál.
A székesfehérvári Afázia Klubban
jelenlévő érintettek és hozzátartozóik
hálásak, hogy nekik ez sikerült. Ám
jó lenne, ha a jövőben minél több felnőtt beszédhibás számára egyre több
helyen nyílnának ki hazánkban is a
logopédia kapui!
GÁRDONYINÉ KOCSI ILONA
(Következik: Logopédusnak lenni nagy
kihívás)

A S Z E N TG YÖ RG Y VÖ L G Y I R E F O R M Á T U S T E M P L O M

ISTENNEK HÁZA ÉS
MENNYEKNEK KAPUJA

A Hetés, az rség és a Göcsej határán fekv Szentgyörgyvölgy református temploma a magyarországi
festett kazettás mennyezet református templomok egyik legjelent sebb darabja.

E

zen a vidéken, a Göcsej északi
és középső részén találhatjuk
meg azokat a laza, szórt elrendezésben kialakult házcsoportokat,
kis településrészeket, amelyek területét a dombtetőkön és dombhátakon
alakítottak ki, úgy, hogy a telkeket
az erdők szegleteiből hasították ki.
Szentgyörgyvölgy tipikus példája a
szeres-szeges falvaknak. Egy-egy
szeren/szegen változatos számú (öttíz-húsz) ház helyezkedett el, és több
ilyen szer alkotott egy falut. Házaik
Szentgyörgyvölgy

között nagyobb beépítetlen területek
is előfordultak (szántóföld, rét).
Szentgyörgyvölgy is tulajdonképpen
több, ősi, ezeréves múlttal rendelkező
szeget foglal magába: Kisszeget,
Domjánszeget és Tiporszeget, valamint különálló településrészként a
faluhoz tartozik Asszonyfa, Csériszeg, Cséplak, Alsó és Felső-Farkasi,
Kógyár és Cilinkó is. A főút melletti
rész az egyutcás település jellemzőit
őrzi, míg az alsó, lapos részen látható
a szeges formáció.
Zenthgywrgwelge

A szegek elnevezését a letelepedett birtokos családok neveiből képezték (például Gombosszeg), míg a
falu neve az elhelyezkedéséből és középkori temploma titulusadójának, SzentGyörgy nek névösszevonásából ala-kult ki. A XIV.
században már használták a
«Szentgyörgyvölgyi» előnevet az itt élő kisnemesi
családok. Ez az 1441-es
forrásban a következők
ÉLET

szerint jelenik meg: „Zenthgywrgwelge”. A falu eredeti neve
egy XV. századi forrás szerint Őriszentgyörgy, utalva az itt élők feladatára.
A falu lakossága a XVI. században tért át a protestáns hitre, amit
az erőszakos rekatolizáció idején is
megőrzött, azonban templomukat
ebben az időben el kellett hagyniuk. Közel 65 évig jártak a szentgyörgy völgyi reformátusok a
becsvölgyi templomba istentiszteletre, keresztelőre, házasságkötésre. Ideiglenesen már 1762-ben sárfalú imaházat építettek, majd az
1781-ben kiadott türelmi rendelet
után megkezdődött a téglatemplom építésének az előkészítése, és
1787-ben már állt a templom – bár
még torony nélkül. Tornyát 179293-ban emelték fel. A nagy sietség, a gyors építés volt az oka,
hogy 1805-ben megrepedt az épület fala és a kórust tartó gerenda is
eltörött.
A falak és a torony megépülésével
elfogyott az eklézsia pénze és sok év
telt el addig, míg a belső berendezést,
ÉS
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A templombels

mennyezetet a mai formájában elkészíthették. A templom népi barokk stílus jegyeit hordozza magán.
88 fakazetta

Időközben a lelkész személye is változott. A templom építésének kezdetén Horváth István szolgált e helyen, majd 1826-ban Hajas Istvánt
választották meg, aki újult erővel
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és a gyülekezet támogató hozzáállásával a belső berendezéseket 1830ra készítette el.
A téglalap alaprajzú templom menynyezetére 88 fakazetta készült, melyet
a helybeli asztalosok, Rákos Ferenc,
Szabó Tamás és Szabó János mesterek
készítettek. Az ő mesteri munkájukat
dicséri a három oldalon épült karzat,
melyeknek mellvédjén 20 kazetta lát-
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ható, szélein népi faragásos lécekkel. A
mellvéd alapszíne szürke, amelyet sötétkék és fehér színű virágminták ékesítenek. A karzat alsó felületét is díszítették: itt 37 mezőben hímzésmintákat
utánzó virágos, csillagos minták láthatóak kék, fehér és fekete színnel. A famunkálatok végzése közben a festések
elkészítésére meghívták a 74 éves Patkó András nyugalmazott tanítót. Ő

volt a gyülekezet első iskolamestere
1784-től nyugalomba vonulásáig. Patkó András 1829-ben készítette el a
templom festését, amint ez a mennyezet közepén, a stilizált csillag szélén leolvasható.
A téglalap alakú táblákra, kazettákra
bárányfelhő-motívumokkal az égboltozatot festette fel. A mennyezet középére, két egybefoglalt táblára barnás
alapon szimmetrikus növényi díszt rajzolt, körülötte az alábbi felirattal:
„Melly igen szerelmetesek a Te Hajlékaid
óh Seregeknek Ura”, illetve „E Hely nem
egyéb: hanem Istennek Háza és Mennyeknek kapuja” (I. Mózes 28,17). A téglalap
alaprajzú templomnak a nyugati homlokzata felől, a hagymasisakos késő barokk stílusú torony alatt nyílik a bejárata. A központi nagy csillagot, a köréje írt bibliai idézeteket és az azt követő
gyöngysoros díszítést gyöngyvirágból
font koszorú fogja közbe. A koszorún
szalag sodródik. A szalag látható szakaszaira ez a felirat készült: „1829-dikben
Tiszt. Tudós Hajas István úr Prédikátorságában festette Patkó András”.
Virágok, csillagok,
hímzésminták

A templom mennyezetének a torony
felőli végén, a déli sarokban, az egyik
kazettában megtalálható az asztalos
munkák készítőinek a neve: „készült
nemes Rákos Ferenc nemes Szabó Tamás
és nemes Szabó János Sz. György Völgyi
asztalos mesterek által”. A falábakon és
gerendázással készült karzatok alja is
deszkázott, kazettás burkolás. Festése
azonban sokkal szebb, mint a templom
mennyezete, vagy mint a karzat mellvédjének kopott színei. Itt a karzatok

A mennyezet feliratos közepe (KOVÁCS VIKTOR FELVÉTELEI)

alján, mint a mellvédeken is, igen változatos színeket, virágokat, csillagokat, népi motívumokat, hímzésmintákat, díszeket láthatunk.
A két kijárat felett egy-egy nagy, mint
a mennyezet közepén, díszes csillag látható. A szószék sötétbarna színe és barokkos formája miatt elüt az egyszerű
belső képtől. 1830-ban készítették helybeli mesterek. Két részből áll a szószék és
a korona, mindkettő faragott és festett.
A korona alsó pereme deszkából fűrészelt és rajta csengőre emlékeztető díszek
függnek. A szószék elkészítésével befeje-

ÉLET

ződött a templom külső és belső megépítése. A templom terében öt, egymástól
járásokkal, spódiummal elválasztott,
szürkére festett padsor áll. Az úrasztalához közeli padsor és a Mózes-szék elején
szép vonalú faragás látható.
A Szentgyörgyvölgyi templom belső
festése a maga nemében egyedülálló értékű a magyarországi festett mennyezetű templomok között. Díszítőelemeinek
formájában, alakjában, színeiben egyik
magyarországi templom belsejéhez sem
hasonlítható.
PLÁNER LAJOS
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BANDÁZÓ
GYALOGCINCÉREK
Már megszokhattuk, hogy a gyapjaslepkék néhány évenként tömeges méretekben rajzanak ki, az idei esztend ben épp tanulmányozhatjuk a „mindent fölfaló” tarrágásukat. Ám hogy a cincérek is
megjelenhetnek inváziószer en, az még e bogarakról lapunkba
rendszeresen író szerz nket is meglepte.
smerősöm nemrég arról számolt be,
hogy ismeretlen rovarok tömege lepte el Budapesttől nem túl messze lévő
tanyáját. Van közöttük egyszínű fekete
– panaszkodott –, azután olyan vörös,
mint a csótány és nagyjából akkorák is.
Akadnak közöttük kisebbek, azok csíkosak. Az egyiknek egy fehér csík van
a háta közepén, a legkisebb pedig
olyan, mint a krumplibogár. Közös
bennük, hogy mindegyiknek hosszú
csápja van, mint a cincéreknek –
mondta. Felmásznak mindenhová,
délutánra már több száz napozik a ház
falán, bejönnek az ajtón, az ablakon,
még szellőztetni sem lehet napközben.
A leírás alapján azonnal a gyalogcincérekre gondoltam. Két dolog nem stimmelt azonban. Egyrészt soha nem hallottam még a gyalogcincérek gradációjáról, és nem tartottam igazán jellemzőnek rájuk azt sem, hogy felmásznak
a házak felára és a lakásokban is megjelennek. Néhány nap múlva kilátogattam hozzá, hogy személyesen győződjek meg a hallottakról. Tény, hogy
amit láttam, minden várakozásomat
felülmúlta. Ahová néztem a földre, a
szépen gondozott pázsitra, hátul a baromfiudvar füvére vagy az istállók körül, egymást tiporták a gyalogcincérek. A járdán pedig a véletlenül agyontaposott bogarak garmadája. Még a
kutya ivóvizében is voltak belefulladt
példányok.
azánkban öt gyalogcincérfaj él.
Nevük arra utal, hogy – szemben
a cincérek túlnyomó többségével –
szárnyfedőik a varrat mentén összenőttek, ezért röpképtelenek. Közös jellemzőjük, hogy lárvájuk a talajban, a
fűfélék gyökere között él, és azzal táp-
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lálkozik. Rajzási idejük is megegyezik,
tavasz derekán jelennek meg és nyár
elejére-közepére lerakják petéiket,
majd elpusztulnak. Mivel a repülés hiánya nehezíti a populációk migrációját,
a fajok általában szűk elterjedésűek.
Egy-egy élőhelyen gyakran izolálódnak, és ha a körülmények változnak,
ez kedvez a földrajzi alfajok kialakulásának.
Közülük a legnagyobb és a legelterjedtebb a kertekben, árokszéleken, száraz gyepekben élő fekete gyalogcincér
(Carinatodorcadion aethiops). Nevének
megfelelően szárnyfedője, hasoldala,
lába egyszínű fekete. Mérete a 25 millimétert is elérheti. Jóval kisebb nála,
10–17 milliméter lehet az ugyancsak
mindenféle szárazabb gyepben, utak
mentén, gátakon gyakori kétsávos
gyalogcincér (Pedestredocadion pedestre).
Szárnyfedője fényesen vöröses csillogású sötétfekete, a varrat mentén két keskeny fehér szőrsávval. Az ugyancsak
sokfelé látható nyolcsávos gyalogcincér
(Pedestredorcadion scopolii) még ennél is
kisebb, mindössze 10–13 milliméteres.
Némileg valóban emlékeztet a burgonyabogárra, mert szárnyfedője csíkos,
de amazénál megnyúltabb, a sávok
szélesebbek, a csápja pedig hosszabb.
Szándékosan hagytam a felsorolás végére a törvény által is két védett gyalogcincérünket, a barna gyalogcincért
(Carinatodorcadion fulvum) és a homoki
gyalogcincért (Pedestredorcadion deciens).
Előbbi az egész országban elterjedt az
Alföldön és a dombvidéken a vályogos, löszös talajokon, sőt a 70-es, 80-as
években még sokfelé közönséges volt.
Napjainkra erőteljesen megritkult,
egyes korábbi lelőhelyeiről gyakorlati-
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lag eltűnt, ez (is) indokolta törvényes
oltalmát. Tipikus megjelenésében
szárnyfedője élénk vörösbarna és hasonló színű az első csápíze is. Feje, testének hasoldala viszont fekete. Egy
ökotípusa – amelyet némely kutató önálló fajnak tekint – endemikus hazánkban, a Duna-Tisza köze erősen
szikes legelőihez kötődik. Egy kicsit filigránabb a törzsfajnál, és sehol nem látunk rajta vörös színt, mindenütt egyszínű fekete. A másik védett gyalogcincérünk, a homoki gyalogcincér az
Alföld homokos térségein él. Hazánkon kívül még a Bánságban és Ukrajnában fordul elő. Fekete színű, ám a
szárnyfedőjét és torát takaró sűrű vörösbarnás szőrzet ezt elfedi. A szárnyfedőt még a varrat mellett két fehér
szőrcsík díszíti.
tanyán az invázióban mind a négy
gyakori faj részt vett, azonban legnagyobb egyedszámban, tízezrével a
barna gyalogcincér dominált. Megpróbáltam utánanézni, de sehol nem találtam arra nézve adatot, hogy valaha is
gyalogcincérek gradációját lehetett volna hazánkban (vagy másutt) tapasztalni. Minden bizonnyal a szokatlan időjárás – a roppant meleg száraz nyár –,
majd az ezt követő kemény márciusi tél
lehetett az oka annak, hogy a gyalogcincérek ilyen mérhetetlen tömege érte
meg az imágó kort, miközben a peték
és a lárvák természetes ellenségeinek
mindez nem kedvezett. Ez, persze csak
feltételezés. Ellenben egészen bizonyosan „emberemlékezet óta” ott kellett élniük a gyepben, s néhány közülük évről
évre megjelenhetett, a lakók azonban
észre sem vették e rovarokat.
SZERÉNYI GÁBOR
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A BALATON VÍZSZ R JE
Az utóbbi évtizedekben felszíni vizeink min sége fokozatosan romlott. Ez els sorban az emberi tevékenységnek köszönhet . Mivel az ipari forradalom mentén megindult XIX–XX. századi urbanizáció
együtt járt az ipar és a mez gazdaság rohamos fejl désével, megn tt a vízhasználat és a szennyvíztermelés. Mindezek jelent s kihívást jelentenek természetes vizeink, f ként a szennyezésre különösen érzékeny sekély tavak számára. Ez a jelenség hazai állóvizeinket sem kerülte el. A Balatonban az
eutrofizáció els jeleit a limnológusok már az 1950-es években megfigyelték.

A

Balaton Közép-Európa legnagyobb sekély vizű tava. Földtörténetileg fiatalnak mondható, mintegy 17–19 ezer éves. Medrének
kialakulása a pleisztocénben (2,6 millió
– 100 000 év) kezdődött, amikor a már
korábban létrejött törések mentén az
észak-északnyugati szelek hatására a
Dunántúli-középhegység déli-délkeleti
előterében 100–150 méteres, szél által
formált deflációs mélyedések alakultak
ki. A medencerendszer vízzel való feltöltődése nyugatról kelet felé egyre későbbi
időpontokban következett be.
A ma elkülönített négy részmedence
(Keszthelyi-, Szigligeti-, Szemesi- és Siófoki-medence) víztani fejlődése tehát sokáig nem volt egységes. Hidrológiai és
áramlástani szempontból a Balatont napjainkban is ezzel a négy medencével jellemezzük. A tó folyamatosan meglévő,

egységesen összefüggő nyílt vízfelülete
csak mintegy 5–7 ezer évvel ezelőtt
alakult ki a holocénben. Jelenleg vízgyűjtője 5181 km2, felülete 596 km2, átlagos mélysége 3,25 m és víztérfogata
1,98 km3. Fekvése, természeti értékei és
felbecsülhetetlen élővilága egész Euró-

pában egyedi, így elsődleges feladatunk
e nemzeti kincsünk megőrzése. Sokak
számára ismert tény, hogy a Balaton vízminősége nem volt mindig olyan jó,
mint manapság. Tekintsük át, hogyan
jutott el a Balaton vízminőségi mélypontjához 1994-re, amikor tömeges ke-

A Zala folyó Balatonhídvégnél

A trofitás alakulása az algakoncentráció éves
maximumértékei alapján a Balatonban (1974–
2007). Trofitási állapot min sítése az OECD
vízmin ségi besorolása szerint (a valamikori
KDT KTVF adatközlése)

szegpusztulás és az egész tóra kiterjedő
kékalga-virágzás követezett be; melyek
voltak azok az események, amelyek idevezettek és utána milyen beavatkozások
hatására sikerült elérni a mai jó állapotot.
A vasúttal kezd dött

A Balaton vízminőségromlásának
kezdete a XIX. század végére nyúlik
vissza. A Déli Vasút Társaság 1873-ban
átadott Budapest–Fiume- (ma Rijeka-)
szakasz vasútvonalának védelme érdekében lecsökkentették a Balaton akkori
vízszintjét 104,3 m-re a Balti-tenger
szintje felett, hogy a tó 3–4 méteres
„vízjátéka” ne veszélyeztesse az újonnan épült vasúti töltést. A mesterséges
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vízszintszabályozás hatására – amely
azóta a tó egyetlen mesterséges elfolyóján, a Sió-csatornán és az 1863-ban
épült zsilipen történik – a Balaton térfogata csaknem a felére csökkent. Ennek következményeként a Balatont körülölelő vizes élőhelyek (berkek, mocsarak) kiszáradtak, így a Balatonba érkező számtalan befolyó vize természetes
„szűrés” (tápanyag-visszatartás) nélkül
érkezett a tóba. Éppen akkor, amikor
az urbanizáció, a turizmus, az ipari beruházások és a mezőgazdasági termelés
(amivel együtt járt a műtrágya-felhasználás) rohamos növekedésnek indult,
ezzel még inkább veszélyeztetve a Bala-

A Balaton és a Kis-Balaton XVIII. századi és aktuális képe
(www.kis-balaton.hu) alapján

Tündérrózsa

Kolokános

ton vízminőségét.
A vízszintcsökkenés direkt következményeként az akkor természetes állapotában jelen lévő Kis-Balaton is – ami a
Nagyberekkel és a Tapolcai-medencével
együtt szerves része volt a Balatonnak –
nagymértékben veszített területéből és
ezáltal azon képességéből, hogy „megszűrje” a Zala hordalékkal és növényi
tápanyagokkal szennyezett vizét. A Zala folyó adja a Balaton tápanyagEutroﬁzáció: Els sorban foszfor- és nitrogénvegyületek, növényi tápanyagok vízben való
feldúsulására bekövetkez algásodás, vízvirágzás folyamata. Az OECD (Gazdasági
Együttm ködési és Fejlesztési Szervezet) az
alábbi szakkifejezésekkel határozza meg a vizek aktuális troﬁkus állapotát, eutroﬁzáció szerint növekv sorrendben: oligotróf, mezotróf,
eutróf, hipertróf.
Wetland: Vizes él helyek; azok a területek,
ahol az adott él világ számára elengedhetetlen a víz jelenléte, az els dleges meghatározó
tényez . Ezeken a területeken a talajvíz szintje
a felszín közelében van, vagy ahol a talaj állandóan vagy id szakosan vízzel borított.
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terhelésének 35–40%-át és vízutánpótlásának 45%-át, így a Balaton legjelentősebb befolyó vizének tekinthető. Miután a Zalából érkező tápanyagokat a
Kis-Balaton már nem tudta a korábbi
mértékben visszatartani, fokozatosan
megindult a Balaton, első lépésként és
legfőképp a Keszthelyi-medence eutrofizációja. 1982-ben a tó egészére kiterjedő, sokkoló hatású Cylindrospermopsis raciborskii fonalas kékalga-invázió
kellett ahhoz, hogy egy évvel később
bb elfogadják a tó és vízgyűjtőjének tudományosan megalapozott, átfogó rehabilitációs tervét. Ennek része volt a korábbi
Kis-Balaton wetland rekonstrukciója is.
Természetvédelmi szemlélet

A létrejövő Kis-Balaton Vízvédelmi
Rendszer (KBVR) elsődleges célja a Zalából a Balatonba érkező növényi tápanyagok visszatartása és a Balaton vízminőségének megóvása. Az első tervek
már az 1970-es években készültek, a
megvalósításra pedig 1985-ben, a KisBalaton Vízvédelmi Rendszer első
építési ütemének átadásakor került sor.
Ekkor árasztották el a Felső tározót, más
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nevén a Hídvégi-tavat, melynek területe
18 km2. Majd ezt követte a második
ütem
tem átadása 1992-ben. A tározók építését – elsősorban a rendelkezésre álló
anyagi erőforrások hiánya miatt – csak
részlegesen sikerült mindeddig befejezni, a teljes rendelkezésre álló területből (51
km2) mindösszesen 16 km2-es Ingói-berek vesz részt a vízáramlásban. A KBVR
befejezése az elmúlt években új lendületet vett, az építési munkálatok egy
KEOP-támogatás keretében 2012-ben
megkezdődtek és a várakozások szerint
2014 végére fejeződnek be. A megvalósítás költsége meghaladja a hat milliárd
forintot. A teljes KBVR az eddig már
elárasztott területek működésére vonatkozó tapasztalatok birtokában az eredeti
tervek újragondolásával, rugalmas
üzemrenddel valósul meg. Az eredeti,
1977-es terveknek megfelelő területen
(Fenéki-tó, 35 km2) változtatható
vízkormányzással és az aktuális zalai
vízjáráshoz
igazított
vízszintszabályozással a teljes víztér bekapcsolódik a
Zala vizének szűrésébe, ezzel tovább javítva a Balaton vízminőségét. Az egyik
legjelentősebb különbség a Kis-Balaton

eddigi rekonstrukciójával kapcsolatos
projektekhez képest az, hogy most sokkal nagyobb hangsúlyt kap az ökológiai,
természetvédelmi szemlélet. Az új területen a Zala aktuális vízjárásától függően, hol nagyobb, hol kisebb részt öntene
el a víz, hol kisebb, hol nagyobb lenne a
víz mélysége. A természet működésének
megfelelően egy ártéri jellegű területhez
hasonló rész alakulna ki. Ugyanakkor
valós lehetőség lenne arra, hogy a víz haladási irányát vízminőségi vagy éppen
élővilág-védelmi okokból módosítsuk.
A KBVR üzembelépése mellett több
olyan intézkedés is történt az évtizedek
során, melyek jelentősen hozzájárultak a
Sárga

védelmi kincsnek tekinthető. Többek
között itt, a Fenékpusztán található ornitológiai állomáson gyűrűzik az országban fogott madarak 10%-át amellett,
hogy madármentő munkát is végeznek.
További érdekes tény, hogy a Kis-Balaton Diás-szigetén
énn kapott helyet az úgynevezett „Matula kunyhó”, mely Fekete
István írónknak állít emléket a Kis-Balatonon játszódó Tüskevár című regénye
kapcsán. A Kis-Balaton természetvédelmi értékét korán felismerték, hiszen már
1951-ben természetvédelmi területté
nyilvánították. A védett területet több
lépcsőben bővítették, mely 1997-ig KisBalaton Tájvédelmi Körzetként, majd

Legfontosabb társulásai és fajai közül
érdemes megemlíteni a kolokános, illetve a tündérrózsás–vidrakeserűfüves
társulásokat és fajként a sárga nőszirmot. Előbbi számtalan ízeltlábúnak és
gerincesnek, pl. a lápi pócnak (Umbra
krameri) biztosít élőhelyet, míg utóbbi
társulás fészkelőhelyként szolgál madarak számára. A rágcsálók közül jégkorszaki reliktumként, azaz maradványfajként megtalálható az északi
pocok és nem maradhat ki a sorból a
vidra sem, melynek latin nevét –
Lutra lutra – Fekete István egy másik
ismert regényéhez „kölcsönözte”.
Vidra

Lápi póc

n szirom

Északi pocok

Balaton állapotjavulásához. Ilyen
a zalaegerszegi, a keszthelyi,
majd a vízgyűjtő összes szennyvíztisztító telepén található foszfortalanító egységek üzembelépése, szennyvízelvezetés a Balaton körül, a mezőgazdasági eredetű terhelések csökkentése
érdekében hozott intézkedések
(pl. a hígtrágyás állattartás kitiltása, fokozott védelem az erózió
ellen) és nem utolsósorban a
rendszerváltáskor bekövetkező mezőgazdasági és ipari átrendeződés következményeként lecsökkent műtrágyafelhasználás.
Ezek az események és tudatos beavatkozások együttesen segítették a Balaton regenerálódását, amelyről a XXI.
század derekára elmondhatjuk, hogy
vízminősége a XX. század végéhez képest jelentősen javult és manapság már
stabilnak tekinthető.
Fekete István kedvencei

A KBVR a Balaton vízminőség-védelmében betöltött kulcsszerepén túl
önmagában is kulturális és természet-

ezt követően a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park részeként létező országos
jelentőségű védett természeti terület.
1979 áprilisától került fel a Ramsari
Egyezmény jegyzékére a madárvonulásban pihenő és táplálkozó helyként
betöltött kiemelkedő szerepe, valamint
szaporodóhelyként betöltött európai jelentősége miatt. Emellett a Kis-Balaton különleges madárvédelmi területként (SPA) és jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területként egyaránt az Európai Unió Natura
2000 élőhely-hálózatának részét képezi, egyben a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterülete.
ÉLET

Összegezve, a Kis-Balaton és a
Balaton olyan nemzeti kincsünk, melyeket az emberi tevékenység erősen
megtépázott az évtizedek során. Szerencsére ezt az értéket – a problémákat
még időben felismerve és a vízminőség-javító beavatkozásokat megvalósítva – sikerül az utókor számára megmenteni. Szolgáljon ez a példa is tanulságként arra, hogy a mérnöki probléma
megoldása a fenntartható fejlődés szellemében fokozott előretekintést igényel
azáltal, hogy nem elegendő az aktuális
problémát kezelnünk (pl. ami akkoriban a Balaton elöntésével okozott veszélyek megszüntetése volt), hanem
sokkal messzebb kell tekintenünk és átgondolni, hogy milyen egyéb nem triviális változásokat okozhat környezetátalakító tevékenységünk.
HATVANI ISTVÁN GÁBOR
CLEMENT ADRIENNE
A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001
azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program –
Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást
biztosító rendszer kidolgozása és m ködtetése országos program” cím kiemelt projekt keretei között valósult meg.
ÉS

TUDOMÁNY



20 1 3 /23



725

I N T E R J Ú P Á Z M Á N D I TA M Á S S A L

a hét kutatója

SUGÁRVÉDELEM –
ÉGEN-FÖLDÖN
Hazánk villamosenergia-ellátásának
40%-át a paksi atomer m biztosítja, ezért rendkívül fontosak annak
környezeti hatásaival és a sugárvédelemmel kapcsolatos kutatások.
Dr. Pázmándi Tamással, az MTA
Energiatudományi
Sugárvédelmi

Kutatóközpont

Laboratóriumának

vezet jével az általuk végzett tevékenységekr l beszélgettünk

– Milyen indíttatásból foglalkozik sugárvédelemmel?

– Mindig a természet- és műszaki tudományok érdekeltek, ezen belül pedig a fizika és annak is inkább a mérnöki tudományokhoz kapcsolódó része. Azzal szerettem volna foglalkozni, ami kézzel fogható, és nagyobb
léptékben is érdekes lehet. Úgy láttam, hogy itthon és a világ más országaiban is az energetikai problémák
megoldása lesz az egyik legnagyobb
kérdés a XXI. században, amely –
meggyőződésem szerint – atomenergia nélkül nem fog menni. Legalábbis a világnak ezen a részén biztosan
nem. Ezen belül is kiemelten fontos a
biztonság kérdése: a sugárzás, a környezeti hatások, a hulladékok kezelése, ezért választottam a sugárvédelem
területét. Mára nagyon elcsépelt lett
az a fogalom, hogy fenntartható fejlődés. De büszkén mondom, hogy a
90-es évek közepén, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, még nem volt
az. Úgy kielégíteni a jelen szükségleteit, hogy még a következő generációk is élhető Földet kapjanak örökségül. Ez nem megy, ha elszennyezzük
a környezetet. Amikor az Atomener726
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gia Kutatóintézetbe (az Energiatudományi Kutatóközpont elődjébe) kerültem, úgy láttam, meg lehet találni
– és az itt dolgozó kollégáknak sikerült is megtalálni – azt a szűk rést,
amivel tényleg világszinten foglalkozhatunk. Ez az űrhajósok sugárvédelmi mérőeszközeinek tervezése,
gyártása, üzemeltetése, az adatok kiértékelése volt, ezért kerültem az
űrdozimetria területére. Egyébként
azóta is megvan ez a kettősség. Munkaidőm egy részében az atomenergia
alkalmazásával, a másik részében űrkutatással kapcsolatos kérdésekkel
foglalkozom, de mindkettőnek a sugárvédelemhez kapcsolódó része foglalkoztat.
– A jelenleg használt atomenergia-termelési módról egyszer azt nyilatkozta,
hogy nem a legjobb megoldás, de most
ennyire vagyunk képesek. Mit jelent ez?

– Hangsúlyozom, hogy minden országban a természeti adottságokat figyelembe véve és kihasználva kell
megállapítani, milyen energiatermelési módokat alkalmazzanak. Fosszilis energiaforrásokból egyrészt híján
vagyunk, másrészt a hazai szénvagyon sem kimondottan jó minőségű,
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tehát nem jelenthet hosszú távú megoldást, pláne nem kizárólagos megoldást. A gázimport további növelése
semmiképpen nem támogatható.
Egy nagy vízerőmű építése BősNagymaros után nem kapna túl
nagy társadalmi támogatottságot, a
többi megújuló energiaforrás pedig a
hazai adottságokat figyelembe véve
sem gazdasági, sem műszaki szempontból nem lehet alkalmas a villamosenergia-igények jelentős részének
kielégítésére. Így egyszerűen nem
marad más, mint az atomenergia.
Egy atomerőmű, megfelelően tervezve, megfelelő műszaki megoldások alkalmazásával biztonságosan és
versenyképes áron képes villamos
energiát előállítani. De már a tervezés
során gondolni kell arra, hogy amikor majd leállítják az atomerőművet,
a sugárzó hulladék mekkora mennyiségű és milyen mértékű lesz, hogyan
tudjuk azt a társadalom számára is elfogadhatóan kezelni.
–Milyen konkrét kérdésekkel foglalkoznak mostanában?

– Az elmúlt években többek között
azt vizsgáltuk, hogy a nagyon kis
aktivitású, ugyanakkor nagy meny-

nyiségben keletkező hulladékot hogyan lehet úgy elhelyezni, hogy ne
legyen veszélyes a környezetre, és az
elhelyezése se igényeljen irreálisan
nagy költségeket.
Néhány hónapja kezdtünk el foglalkozni azzal, hogy a vízi környezetben
kialakuló terjedési viszonyok hogyan
modellezhetők. Próbáljuk meghatározni, hogy milyen hatása lesz az élővilágra, az emberekre a kikerülő aktivitás – akár normál üzemben, amikor a kikerülő aktivitás elhanyagolható, sőt gyakran ki sem mutatható,
vagy az üzemzavarok, esetleg súlyos
balesetek esetén milyen következményekkel kell számolni.
– Számítógépes szimulációkat használnak vagy gyakorlati méréseket végeznek?

– Mi jellemzően modellezéssel,
elemzésekkel foglalkozunk. Korábban a mérések és a modellezés, a számítások elkülönültek, és a két csapat
külön dolgozott. Mostanában jutott
el a számítástechnika és a méréstechnika arra a szintre, hogy a kettőt
össze lehet hozni. A modellek megfelelő működésének igazolása, azaz
validációja ezen a területen is egyre
nagyobb hangsúlyt kap. A következő évek, évtizedek fő iránya is az
lesz, hogy a modellezéssel és a mérésekkel kapott eredmények hogyan
illeszthetők össze. Itt az intézetben
készült az a szoftver, amellyel modellezhetik azt, hogy egy baleset esetén a nukleáris létesítményből kikerülő aktivitás hogyan terjed a környezetben. Melyek azok a települések, amelyek érintettek lesznek,
milyen óvintézkedéseket kell bevezetni, milyen következményei lesznek, ha bevezetnek óvintézkedéseket, és ha nem vezetnek be óvintézkedéseket. Ez olyan rendszer, ami
válság esetén a szakértők döntését
fogja támogatni. Már több évtizede
üzemben van az Atomenergia Hivatalban.

– A következő lépés a fúziós erőmű lesz?
Foglalkoznak-e ezzel kapcsolatos problémákkal?

– A fúziós energiatermelés megvalósulásáig még nagyon sok elméleti
és gyakorlati problémát kell tisztázni. Érdekes kérdés például, hogy milyen a sugárzás és az anyag kölcsönhatása. Mi főként a műszaki, gyakorlati szempontból fontos problé-

A környezetbe kikerült aktivitás légköri terjedésének
modellezése a SINAC-programmal

mákkal foglalkozunk. Ilyen például
a fúziós nagy berendezések eszközeinek sugárállósága, a fúziós berendezésekhez telepített eszközök viselkedése nagy sugárzási térben.

– Fejleszthetők-e a jelenleg használt
atomerőművek?

– Az atomerőműveket négy generációba sorolhatjuk. A jelenleg üzemelő
blokkok többsége második generációs. Amik most épülnek, azok a harmadik vagy a 3+ generációhoz tartoznak, és már elindult az úgynevezett 4. generációs erőművek fejlesztése. A 2000-es évek elején választottak
ki hat potenciális típust, és ezek közül
az egyik típus a gázhűtéses reaktor.
Talán nem annyira közismert az
ALLEGRO Projekt, mely Franciaország, Csehország, Szlovákia és Magyarország együttműködése, hogy
egy új, gyors neutronos, gázhűtéses
reaktor épüljön föl a három középeurópai ország egyikében. A programban a három országból egy-egy
kutatóintézet vesz részt, hazánkból az
Energiatudományi Kutatóközpont.
A munkának nemcsak az a célja,
ÉLET

hogy egy új típusú reaktor épülhessen, hanem hogy megoldást adjunk
olyan kérdésekre, mint a radioaktív
hulladék ártalmatlanítása és a rendelkezésre álló nukleáris üzemanyag
mennyiségének megsokszorozása.
Ezzel a rendelkezésre álló hasadóanyagokból sokkal több energiát lehet
kinyerni, és sokkal kevesebb hulladék
keletkezne.
Az elmúlt években az atomenergetika hazai alkalmazási területén
is jelentős előrelépések történtek.
Pakson a mostani blokkok üzemidejének meghosszabbítása van folyamatban. Ez azt jelenti, hogy még
20 évvel meghosszabbítják az eredetileg 30 évre tervezett üzemidőt.
Elvi döntés van, hogy el kell kezdeni új blokkok építésének előkészítését. Ha optimistán nézzük a dolgot,
a fő kérdés az lesz, ki fogja ezeket
megvalósítani. Én az egyik fő feladatomnak éppen azt tekintem,
hogy fiatalokat vonzzunk erre a területre, akik aztán részt tudnak
venni ezekben a munkákban.
TRUPKA ZOLTÁN
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KÖNYVTERMÉS
Szertartások a kisgyermekes
családban
A Móra Kiadó bizonyára nagyon sikeres vállalkozása lesz a most induló
Móra családi iránytű című sorozat,
amely a szülők mindennapi nevelési
gondjaihoz akar tájékoztatással és tanácsokkal szolgálni. Ez a könyv két
német szerző munkája, egyszerű
szempontot emel ki, a szertartások,
rítusok, hagyományos közös cselekvésformák, játékok nevelő és fejlesztő erejére igyekszik rávilágítani
a kisgyerekek nevelésében, a születéstől az iskoláskorig. Ezekben minden
családtag részt vesz, de a
leírt gyakorlatok elsősorban a kisgyerekekre irányulnak. Játékos tanulás
megy így végbe, a kisgyerek szívesen kapcsolódik a szertartásokhoz, nagyon komolyan veszi azokat, amelyek azután észrevétlenül
rendszert visznek az életébe az egyszerű tevékenységek révén.
A rítus mindig kommunikáció,
először a mozdulatokon át, majd a
szavakban, így a kisgyermek része
lesz egy sajátos kapcsolati hálózatnak, abban biztonságban érezheti
magát. Apró dolgokról van szó, például néhány kézmozdulat és ismert
versike, amely a kisgyerek ébresztését segíti elő, a közös étkezés, amelyben a játékos szertartás képviseli az
illendő megnyilvánulások (ezek között a nehéz esetek számára még a
„malacnap” is beiktatható), a búcsú
rítusai, a szorongást oldó játékok,
gesztusok és sok más apróság. A
könyv címe nagyon jól emeli ki,
hogy itt szép szertartásokról van szó,
ezeknek nemcsak a kicsi örül, hanem az azokban résztvevő nagyobb
gyermek és a szülők számára is ezek
mind szép élmények maradnak,
amelyekre nosztalgiával gondolhatnak vissza az egész élet során.
A könyv javaslatai valóban erősítik
a családi kapcsolatok koherenciáját.
Nagyon szép fényképek illusztrálják
a szertartásokat, például hogyan játszszák el a mackóval a várható orvosi
vizsgálatot, amelyen majd a kis gazdának át kell esnie, hogyan oldják az




elválás és a távollét félelmeit az első
családon kívüli programok esetében
stb. A szertartási javaslatok zöld keretes táblákban találhatók a szövegben,
a figyelmet érdemlő nevelési tanácsok „Tipp” felirattal piros alapú kockákban, téglalapokban sorakoznak.
Kiemelt szerepe van az ünnepek szertartásainak, de hasonló rituális játékokon át lehet bemutatni az évszakok
vagy a környezet változásait is. A
szerzők nem mennek bele
a szertartások lélektanába,
inkább a szülőket akarják
megnyerni, felébresztve
kreativitásukat és bátorítva
őket saját megoldásaik
megtalálására az eléjük kerülő nevelési feladatokban.
Petra Kunze és Catharina
Salamander könyve élményszerű olvasmány, mindenkinek ajánlható, látható belőle,
hogy a szertartás nemcsak a kisgyermekes családnak, hanem minden családi
korösszetételnek és léthelyzetnek ajánlható, csak persze más szempontokkal és
hangsúlyokkal. (A legszebb gyerekkori
szertartások. A születéstől az iskoláig. 2013.
Móra Könyvkiadó, Budapest, 156 oldal,
2990 forint)
BUDA BÉLA
Kik azok a patkánykirályok?
Az állatbarát gyermekek legtöbbjének
az első hobbiállata hörcsög vagy tengerimalac, esetleg valamilyen ugróegér, vagyis nagy valószínűséggel egy
rágcsáló. Hogy e fajgazdag rendből
még mi mindent vihetnének haza, ahhoz ízelítőt kaphatnak a „Mi micsoda”
gyermekkönyvek 113. kötetéből.
Az ismeretterjesztő sorozat nem
múló népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint a sokadik kötetszám. Mint mindegyik kötete, ez is
– jó pedagógiai és nem utolsósorban
üzleti érzékkel – a gyermeki kíváncsiságra épít. Mindössze félszáz oldalon úgy avat be az adott témába,
hogy a legérdekesebb, ám egyben a
leglényegibb dolgokra fókuszál a
könyvtárnyi irodalomból merítve.
Az első oldalakon egy kis rendszertan segít eligazodni a rágcsálók sokszínű világában, jól áttekinthető ábrákkal támogatva a gyermek olva-
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Albert Valéria rovata

sót. Nem mintha az előbbi száraz része lenne a könyvnek, de ezt
követően csupa érdekes, gyakran
meglepő választ kaphatunk az olyan
kérdésekre, mint például a melyik
ehető? Melyik rágcsálót tanítják be
tányéraknák kiszimatolására? Menynyire aktív a mongol versenyegér? S
milyen szociális igénye van? Hát az
aranyhörcsögnek? Nos, az előbbiből
két azonos ivarú egyed érzi jól magát együtt, az aranyhörcsög pedig
leginkább magányra vágyik a könyv
biológus szerzője, Sabine SteghaisKovac megfigyelése szerint.
Valljuk be, mi felnőttek is gyakran
elhűlünk egy-egy bizarr kinézetű
vagy életmódú állat láttán, s fogalmazódnak meg bennünk sorra a kérdések. Álljon itt egy példa: pikkelyes
és tud repülni. Micsoda? – tehetnénk
fel a kérdést a sorozatcímmel élve.
Nem hal, nem is hüllő és persze nem
is madár – továbbjátszva e könyv sok
fura állatának egyikével. Ezzel elárultam, hogy csakis ragadozó lehet.
Nos, a pikkelyesfarkú mókusok több
fajára is ráillik e két ismérv, mindegyiküknek jól fejlett bőrlebenye
van, amely nagyszerűen használható
szárnyként siklórepüléshez. A csupasz
turkálók, ezek az első
látásra igencsak viszszataszító állatok az
államalkotó rovarokhoz hasonlóan hatalmas kolóniát alkotnak. Az egyetlen termékeny nőstényt (mi
mást, mint a királynőt) hímek háreme
veszi körül, katonák
védik az odút, amelyet a dolgozók bővítenek szüntelen,
csatasorba rendeződve, hogy a kivájt
földet a felszínre juttassák. Ez utóbbi
„kaszt” feladata az is, hogy gondoskodjanak a többiek élelmezéséről. Elképesztő világ! Híressé vált védett
emlősünk, a földikutya sem maradhatott ki e kötetből, akárcsak az újratelepítése óta nálunk ismét megtalálható hód. S akkor még nem említettem a patkánykirályok alkotta fura
együttéléseket. (Hörcsögök, hódok és
más rágcsálók. 2012. Tessloff-Babilon,
48 oldal, 2790 forint)
MICHELE ALBERT

ADATOK ÉS TÉNYEK
Fogyatékkal él k

A fogyatékossággal élők között a nemek szerinti arány
nem tér el jelentősen a teljes népességétől, a nők aránya 53
Fogyatékkal, testi, értelmi vagy olyan érzékszervi hátrány- százalék. A magukat fogyatékosnak vallók közül többen
nyal, amely véglegesen, az egész életben gátolja a megszo- egynél több fogyatékosságot is jeleztek, összesen 561 ezret.
kott életvitel gyakorlását, a legutóbbi
Száz fogyatékossággal élő átlagosan 123
– 2011-es – népszámlálás adatai szefogyatékosságról számolt be. Több mint
rint 457 ezer fő, a népesség 4,6 száza70 százalékuk 50 évesnél idősebb. A legléka élt. Számuk és arányuk is csöknagyobb csoport, a 232 ezer főt számláló
kent az előző népszámlálás óta: 2001mozgássérültek többsége is a korosabbak
ben 577 ezer ember, a népesség 5,7
közé tartozik, több mint 80 százalékuk
százaléka vallotta magát fogyatékkal
50 évesnél idősebb.
élőnek. (A kérdésekre – a népszámláA fogyatékossággal élők 56 százaléka
lási törvény értelmében – a válaszadás
legfeljebb általános iskolát végzett. Az
önkéntes volt és a lakosság 89 százaléáltalános iskolát be sem fejezők aránya
ka válaszolt.)
viszonylag magas az értelmi fogyatékosok és a beszédfogyatékosok, valamint
– a fiatal korukkal is összefüggésben –
az autisták között. A nagyothallóknak
és a mozgássérülteknek ugyanakkor
9–10 százaléka egyetemi vagy főiskolai
végzettségű.
A fogyatékkal élők több mint fele akadályoztatva érzi magát a mindennapi
életben és mintegy fele a közlekedésben.
Minden negyedik közülük nehézségekbe ütközik az önellátás terén, de hasonló
az arány a tanulási gondokkal küszködőket tekintve is.
A magukat tartós betegnek vallók iskolai végzettsége – valamennyi végzettségi szintet vizsgálva – valamivel
alacsonyabb, mint a teljes népességé.
Ennek valószínű magyarázata, hogy a
Fogyatékkal él k és tartós betegek akadályoztatása
magasabb iskolai végzettségű fiatalabb
korosztályok kisebb számban fordulA csökkenés valószínű oka az, hogy a 2011-es volt az első nak elő közöttük. Arányuk a fiatalabb korosztályokban
olyan cenzus, amikor a fogyatékosság meglétén és típusán még 5 százaléknál kevesebb, a negyveneseknek már a tikívül a tartós betegségre vonatkozó kérdés is szerepelt. Erre zede, az ötveneseknek negyede él betegséggel. A férfia változásra – az információ hiánypótló jellegén túl – azért többlet közöttük 40 éves korig jellemző, magasabb életkerült sor, mert 2001-ben azok, akik nem fogyatékossággal korukban a nők kerülnek többségbe. A 14 év alatti tartós
élők voltak, de egészségi állapotukat rossznak ítélték, nem betegek között a fiúk 40%-kal többen vannak, 80 év fötaláltak válaszlehetőséget a kérdőíven, így az „egyéb” fo- lött azonban a férfiak a női betegeknek már csak 38%-át
gyatékos kategóriát jelölték meg, megnehezítve ezzel a teszik ki.
ténylegesen fogyatékkal élők megkülönböztetését a tartós
A tartós betegek 40%-a úgy nyilatkozott, hogy betegsége
betegektől. Tartós betegnek 2011-ben meglehetősen sokan, nem gátolja semmiben, ám a mindennapi életben és a közle1 millió 648 ezren vallották magukat. A legutóbbi népszám- kedésben gátoltak közöttük is aránylag sokan vannak (31%,
lálás adatai alapján tehát az állandó egészségi problémával illetve 25%).
küzdők a magyar lakosságnak 22%-át jelentik.
JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ
Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06 -80-444 -444, fax: 06 -1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap
Üzletág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá személyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.

El fizetési ár 2013-ra belföldre: 1/4 évre 3000 Ft, 1/2 évre 6000 Ft, 1 évre 12 000 Ft
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A TUDOMÁNY VILÁGA
A fagyt rés újabb bajnoka

anadai kutatók az északi-sarkviK
déki Ellesmere-sziget fagyott talajában (a permafrosztban) olyan
extremofil baktériumokat fedeztek
fel, amelyek mínusz 15 Celsius-fokos
hidegben és magas sókoncentrációjú
vízben is megélnek, sőt szaporodnak
– ez jó hír azoknak a szakembereknek, akik a Naprendszer más égitestein, például a Marson, illetve a Jupiter vagy a Szaturnusz bizonyos holdjain hasonlóan dermesztő viszonyok
között a mikrobiális élet lehetőségeit
kutatják.
A McGill Egyetem Lyle Whyte
professzor és Nadia Mykytczuk vezette kutatócsoportja által felfedezett Planococcus halocryophilus OR1
nevű baktériumfaj a kutatók vizsgálatai szerint a permafroszt hajszálrepedéseit kitöltő nagyon magas
sókoncentrációjú (s ezért még mínusz 16 Celsius-fokon is cseppfolyós)
vízben él és szaporodik. Mi több,
szaporodását és bizonyos életfunkcióit felfüggesztve még ennél nagyobb hideget (legalább mínusz 25
Celsius-fokot) is képes átvészelni.
Molekuláris és genetikai vizsgálaMeddig szoptattak
a neander-völgyiek?

mai anyák (legalábbis a fejlett viA
lágban élők) jóval rövidebb ideig
szoptatják csecsemőiket, mint közeli

főemlős-rokonaink. Vajon mikor
alakult ki az emberben a viszonylag
korai elválasztás, és mit tudhatunk a
már kihalt neander-völgyiekről?
Ennek járt utána egy amerikai–
ausztrál kutatócsoport. Meglepő
eredményükről, amely szerint legalább egy neander-völgyi gyermekről sikerült megállapítaniuk, hogy
nagyjából ugyanannyi ideig szophatott, mint a mai csecsemők, a
Nature-ben számoltak be.
Ahogy a fák évgyűrűinek nyomelemei árulkodnak a környezetükben végbemenő kémiai változásokról, úgy árulkodik a gyermeki
fogzománcban kialakuló növekedési
vonalak kémiai összetétele a táplálék összetételének változásairól: en730
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tokkal azt is megpróbálták felderí- kibocsátásához. Ez utóbbi ellenben
teni, mi teszi képessé a Planococcus növeli az üvegházhatást, a további
halocryophilus OR1-et az extrém kö- felmelegedést, és ennek hatására a
rülmények (magas sókoncentráció, sarkvidéki jég és a permafroszt tomélyen fagypont alatti hőmérséklet) vábbi zsugorodását.
elviselésére. Megállapították, hogy
a sejt nagy menynyiségben tartalmaz olyan, a hideghez alkalmazkodott fehérjéket,
amelyek egyfajta
fagyásgátló szerepet töltenek be,
emellett a magas
sókoncentrációtól
is óvják a sejtet.
A sejtfal szerkezetében szintén
A kanadai kutatók az Ellesmere-szigeten
kimutattak olyan
mó dosu lásokat,
KÉP: MCGILL UNIVERSITY
amelyek hozzájárulhatnak a sejt elszigeteléséhez az
A felfedezés emellett az asztrobioártalmas környezeti feltételektől.
lógusok figyelmét is felkeltette, hiszen
Ugyanakkor a kutatók úgy vé- az extrém körülmények között is meglik, hogy ezek a baktériumok a élő baktériumok segíthetnek annak felpermafrosztnak a globális felmelege- derítésében, hol és milyen mikrobiális
dés hatására bekövetkező megolva- életjeleket érdemes keresnünk Napdásával párhuzamosan hozzájárulnak rendszerünk más bolygóin vagy holda sarkvidékek növekvő szén-dioxid- jain.
(McGill University)
nek alapján megállapítható, meddig
kapott a csecsemő tisztán anyatejet,
mikortól kezdett vegyes táplálékot
enni, és mikor történt meg a teljes elválasztás – magyarázta Katie
Hinde, a Harvard Egyetem fejlődésbiológia-professzora, aki munkatársaival korábban egy hároméves felméréssorozatot végzett a Kaliforniai
Egyetem (Davis) Főemlős Központjában élő rhesus- (makákó-)majmok
körében.
Ennek során a kutatók a majmok
fogzománcának kémiai összetételében kimutatható változásokat vizsgálták. A makákók (és általában a
főemlősök) fogzománcának legfőbb
ásványi anyaga a hidroxiapatit, a
kalcium-foszfát egy formája. Ám
a kalciummal kémiailag rokonelemek, mint amilyen például a bárium, amely kimutatható mennyiségben az anyatejjel kerülhet a csecsemő
szervezetébe, szintén beépülhetnek a
fogzománcba. Így a bárium és kalci-
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Zápfogmodell metszete hamis
színezés , a bárium szintjét jelz
növekedési vonalakkal

um aránya a makákók fogzománcában a bekerülő anyatej mennyiségének arányában változik: közvetlenül
a születés után a szoptatással bejutó
anyatej révén a bárium mennyisége

A galaxisfejl dés
hiányzó láncszeme

integy 11 milliárd évvel ezelőtt a még
M
fiatal Világegyetemben két robusztus
fiatal galaxis ütközött egymással, s összeolvadásukból egy, a Tejútrendszernél tízszer nagyobb megagalaxis született: ezt a
ritka és csillagászati időskálán mérve rövid
ideig tartó, de kritikus átmeneti folyamatot sikerült elcsípniük a Kaliforniai Egyetem (Irvine) csillagászainak az Európai
Űrügynökség (ESA) Herschel-űrtávcsövének egyik felvételén.
Az így létrejövő új megagalaxis, a
HXMM01 „a szubmilliméteres hullámhossztartományban eddig látott legfényesebb és gázokban leggazdagabb galaxis” –
írják a kutatók a Nature-ben megjelent
cikkükben.
A HXMM01 azonban amilyen viharos gyorsasággal jött létre, olyan gyorsan el is halványodik: saját születésének
áldozatává lesz. A két galaxis összeolvadása közben régiójának valamennyi
hidrogénkészletét magába nyeli, majd
ezt a következő néhány százmillió évben csillagokká „dolgozza fel”, ám a
továbbiakban már nem juthat további anyagutánpótláshoz, ezért innentől
kezdve egész hátralévő életében lassú
sorvadásra van ítélve.
Az összeolvadás folyamata csillagászati időléptékben egy rendkívül rövid
ideig tartó átmeneti folyamat, ezért elhirtelen megugrik, majd aránya fokozatosan csökkenni kezd, ahogy az
étrend mindinkább kiegészül egyéb
táplálékokkal, a teljes elválasztással
pedig szinte teljesen eltűnik. Így a
bárium és a kalcium arányának változását összevetve a majmok fejlődésére vonatkozó feljegyzésekkel szinte napra pontosan sikerült kalibrálni
eljárásukat, amellyel rekonstruálni
tudták a táplálásban végbemenő változásokat.
Ezt követően ellenőrzésképpen
mai gyermekfogakon is ellenőrizték az eljárás pontosságát, majd
egy neander-völgyi gyermekfogat
is megvizsgáltak vele. Ez vezetett
arra a már említett eredményre,
miszerint a neander-völgyi gyermeket 7 hónapos koráig csak szoptatták, majd ezt mintegy héthónapos
vegyes táplálási periódus követte a
teljes elválasztásig – ami meglepően
egyezik a mai szokással.
(ScienceDaily)

Két galaxis 11 milliárd évvel ezel tti ütközése a Herschel- rtávcs (balra), illetve több távcs
felvételeib l összeállított mozaikképen (felnagyítva, jobbra)
KÉP: ESA/NASA/JPL-CALTECH/UC IRVINE/STSCI/KECK/NRAO/SAO UC

csípése nagyjából ahhoz hasonlítható,
mintha az evolúció lassú folyamatában
sikerülne megtalálni azt a hiányzó láncszemet, amely a szárnyas dinoszauruszoktól a madarakig vezet.
A felfedezés egyúttal választ adhat
arra a régi rejtélyre: hogy hogyan jöhettek létre gigantikus elliptikus galaxisok már a Világegyetem fejlődésének
nagyon korai szakaszában, és miért állt
le bennük nagyon rövid idő elteltével újabb csillagok képződése. Utóbbit
korábban azzal próbálták magyarázni,
hogy az óriásgalaxisok szívében megbújó szupernagy tömegű fekete lyuk
környezetéből viharos erejű anyagsze-

lek indulnak ki, amelyek „kifújják”
a galaxisból a további csillagok képzéséhez szükséges gáztömegeket. Ám
Asantha Cooray, a Kaliforniai Egyetem
(Irvine) kozmológusa, a kutatócsoport
vezetője szerint a mostani megfigyelések, amelyeket a Herschel-űrtávcső
mellett számos földi telepítésű óriástávcsővel (köztük a hawaii Keck Obszervatórium távcsöveivel) több hullámhossz-tartományban is megerősítettek, egyértelműen bizonyítják, hogy
valóban az összeolvadást követő heves
csillagképződésnek tulajdonítható a galaxis gáztartalékainak gyors kiégése.
(ScienceDaily)

Új vendég a kis geze

adártani szenzáció helyszíne volt a
M
Hortobágyi Vonuláskutató Állomás. A
CES madárgyűrűzési program keretében a tavaszi madárállomány monitorozását végezték el a szakemberek függönyhálók segítségével, amikor egy kis
geze (Iduna caligata, korábbi nevén
Hippolais caligata) akadt a hálóba. Ennek
a fajnak ez az első magyarországi adata!
A kis geze Európában csak Oroszország területén, illetve újabban Finnországban fészkel. A költőterülete KözépÁzsiában van, Kazahsztán, Nyugat-Kína és Szibéria középső, illetve déli területére terjed ki. Telelőterülete az indiai
szubkontinensen található. A madár a
nyílt területek közé beékelődő bozótosok, leginkább rekettye- és törpefüzes
növénytársulások lakója.
A madárfaj állománya stabil, elterjedési
területe nyugat-északnyugat felé terjeszkedik, ennek kapcsán 2000 óta Finnország déli felén több helyen is észlelték

fészkelését. Azóta 20–30 pár fészkeléséről tudnak.
Európa középső és nyugati részére
rendkívül ritka esetben vetődik el. A
Hortobágyon meggyűrűzött példány
egy elkóborolt egyed, amely talán előző
évben kikelt fiatal madár lehet. Egyes fiatal példányokra jellemző, hogy nem a
megszokott, Ázsiát keresztülszelő vonulási útvonalon, hanem arról letérve, más
úton próbálnak eljutni a telelőhelyek felé.
Ez a kis geze talán éppen a tavaszi vonulása során próbált visszajutni az északkelet-európai költőterülete felé.
SZILÁGYI ATTILA
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Apponyi Albert és a Jászság

pponyi Albert 52 évig volt JászbeA
rény város országgyűlési képviselője. Anka László történész a közelmúltban tárta fel a gróf életének, munkásságának jászsági vonatkozásait.
Gróf Apponyi Albert, kora elismert
nemzetközi politikusa a Pázmány Péter Tudományegyetem tiszteletbeli
doktora volt. Magyarország fődelegátusaként tevékenykedett a Nemzetek
Szövetségénél. Betöltötte a képviselőház elnöki tisztét, s tagja volt a Magyar
Tudományos Akadémia igazgatói
tanácsának. A 48-as Párt jelöltjeként
1881. június 29-én lett Jászberény országgyűlési képviselője.
Mint az Ipartestület védnöke 1885ben részt vett az Ipartestület házszentelési ünnepségén, s jelen volt 1896. május
10-én a város milleniumi ünnepségén,
a díszközgyűlés szónoka volt s jelentős
összeget adományozott „a szegény sorsú
szülők, jeles igyekezetű tanulóinak jutalmazására”.
Időközönként Jászberényben tartott
képviselői beszámolói országos jelentőségű fórumok voltak. Sokadmagával, miniszterek, országgyűlési képviselők, más
előkelőségek, a jelentős lapok tudósítói
kíséretével érkezett. Jászberény képviselője volt, de nem csupán a város, hanem
az egész Jászság magáénak tartotta, lelkesen ünnepelte „szegény és gazdag, iparos-paraszt, református és zsidó”.

Beszédeiben nemcsak helyi, hanem
országos kérdésekről is szó esett. 1920.
június 6-án, két nappal Trianon után
Jászberényben adott átfogó helyzetértékelést, és összegezte a hogyan tovább
tennivalóit. Segítette a város iskolagondjainak megoldását. Az 1907. évi
polgármesteri jelentés rögzítette, hogy
„a város belterületén a vallás és közoktatásügyi miniszter úrnak városunk iránti
kegyes jósága folytán annyi iskolával rendelkezünk, amely elégséges a tanköteles
gyermekek befogadására”. Ekkor épült
két emeletes iskola, a tanyák között
pedig 4 állami elemi iskola. A szegény

sorsú, tehetséges, jó tanuló diákok segélyezésére 1906-ban 20000 forintos
alapítványt tett, majd 1916-ban képviselőtársai egy csoportja születésének
70. évfordulóján 32 000 forintos Apponyi Albert Alapítvánnyal köszöntötte. A tisztelőitől kapott alapítványt
Jászberény városának ajándékozta
azzal, hogy kamatát 3 részre osztva,
abból évente egy 25 holdnál kisebb
birtokkal rendelkező, példamutatóan termelő gazda, egy felsőipari vagy
kereskedelmi iskolába járó jó tanuló és
a főgimnázium VIII. osztályának legjobb tanulója részesüljön. Azt viszont,
hogy a törvényszéket ne helyezzék át
Szolnokra, nem tudta megakadályozni. A Törvényszék Jászberénybe való
visszaállításának lehetősége egész képviselősége alatt napirenden volt.
1893-ban a város díszpolgárává választották, 1931-ben pedig országgyűlési képviselőségének 50 éves évfordulója alkalmából hatalmas ünnepség
keretében aranytáblára vésett Aranymandátumot kapott a jászsági városban. A következő 5 éves mandátumot
azonban már nem tudta teljesíteni,
1933-ban Genfben meghalt. A temetésre Jászberényből különvonat indult
Budapestre, 1500 emberrel. Később
felesége hamvaival együtt az ő földi
maradványait is Eberhardra vitték, s
az ősi családi sírboltban helyezték örök
nyugalomra.
KELEMEN CSILLA

FURCSASÁGOK AZ ÓCEÁN MÉLYÉR L
Bizarr élőlényekre bukkantak amerikai kutatók az Atlanti-óceán mélyén a virginiai partok közelében, egy olyan helyen, ahol metángáz
szivárog a tengerfenékből. A gázszivárgásról árulkodó
buborékokat tavaly fedezték fel a meder feltérképezése
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közben. Az amerikai Országos Oceanográfiai és Légköri
Hivatal később egy Jason nevű távirányítású kutató-búvárhajót küldött a körzet alaposabb szemrevételezésére.
A jármű által készített felvételek és talajminták gazdag és változatos élővilágot tártak a szakemberek elé.
A Jason baktériumok egész hadát fedezte fel az 1,6
kilométeres mélységben. A parányi mikroorganizmusok kizárólag metán lebontásából nyerik az energiát, jelenlétük tehát
biztos jele lehet annak, hogy a közelben
gázlelőhely található. A buborékok közelében a búvárhajó kagylókra is bukkant, amelyek a kutatók megítélése szerint
szoros szimbiózisban élnek a metánevő
baktériumokkal. Fotók készültek ismeretlen tengeri pókokról és halakról is.
A felszínre hozott talajminták és élő kagylók tanulmányozásával a tudósok igyekeznek minél többet megtudni a virginiai
partok mentén húzódó óceáni árok rejtett
világáról.
( www.greenfo.hu)

KERESZTREJT VÉNY
Az Agave Kiadónál láttak napvilágot magyar nyelven Steven Saylor
népszer történelmi krimijei. A hét csoda cím könyv kapcsán tesszük
fel kérdéseinket (vízszintes 2., illetve függ leges 2. és 5.). A jó választ
beküld k között a kötet öt példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második hét
keddje, 2013. június 18-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejtvényciklus végére e bet k – helyes sorrendbe rakva – egy 250 éve született magyar költ nevét adják ki. E név beküld i között az Élet és Tudomány negyedéves el ﬁzetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 2. Milyen messzir l látszott a phároszi világítótorony fénye? 9.
... Morricone; olasz komponista, a Sorstalanság cím Koltai Lajos-ﬁlm zenéjének
szerz je. 11. Bélyeget is, fényképet is tartunk benne. 12. Moliére sokat játszott darabja. 14. Ha magas, kivágják, de nem fa! 15. Ennek része, ehhez tartozik. 16. Kemencényi mennyiség a kenyérb l. 18. Olga húga, Irina n vére Csehovnál. 20. A
gallium vegyjele. 21. Francia területmérték; ár. 23. Becézett Elza. 25. A túlsó partra
jut. 26. Te és társa(i)d. 27. Mesebeli malac. 29. Izrael NOB-jele. 30. Többes szám,
röv. 32. A zeneirodalom géniusza (Johann Sebastian). 34. Kályha ontja. 35. Kossuth-díjas költ , Nagy László öccse (István). 37. Drót. 39. A tárnicsfélék családjába
tartozó, magashegységi növénynemzetség. 42. Genitivus (birtokos eset), röv.

vészek másik szavával. 13. Délszaki növény, gyümölcse aszalva is ﬁnom. 17. A
Hulot-ﬁlmek rendez je és címszerepl je (Jacques). 19. ... mail; légiposta. 22. A fonetikában: spiráns. 24. Réteg a szemlencse elüls felszínén. 28. Én, németül. 31. ...
Klára; Arany János költ i m ve. 33. ... Grant; Golden Globe-díjas angol színész.
36. ... Ponti; XX. századi olasz építész, fest , formatervez , író. 38. Katwíjk aan ...;
holland kiköt város. 40. Nyugat, röv. 41. Ösztökél szócska.

FÜGG LEGES: 1. A gízai nagy szﬁnxet miért nem láthatta Hérodotosz és
Diodórosz? 2. Megléte banki hitel feltétele lehet. 3. Tudományos Ismeretterjeszt
Társulat, röv. 4. S’il ... plait; szíveskedjék, kérem, franciául. 5. Mi volt a világítótorony f t anyaga? 6. Svájci absztrakt fest és graﬁkus (Paul, 1879–1940). 7. A jód
és a bór vegyjele. 8. Az egyik feny nemzetség valamely tagja. 10. Orrhang, a nyel-

A 20. számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: „A nyelvek ostora elöl
rejtve leszel.” A megoldást beküld k közül Péter Mihály: A leplez nyelv cím könyvét (Typotex Kiadó) nyerte: Dávid Csaba (Sáránd), Kégl Zoltán (Kisbér), Lengyel
Lajos (Szombathely); Pribula Nándor (Gyöngyös) és Varga Andrásné (Pécs). A
nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

A HÓNAP KÉPE

MÁJUS

Kiss László (Zagyvaszántó, kisslaci64@freemail.
hu) – Meditáció – cím
képe 18. számunkban, az
566. oldalon jelent meg.
A sziklán ül, vagy talán
egy istenszobor vállán.
Létére nincs racionális
magyarázat, gyökerei
a semmiben kunkorognak. Ég felé tárt karjaival idézi a bels tüzét
tápláló leveg t és vizet.
Az selemek világába
tévedtünk, s mi is mozdulatlanná merevedünk,
nehogy egy k darab
leguruljon, megtörve a
varázst.

(H. J.)

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!
A TELC 19 országban ismert
nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és
NÉMET nyelvb l Magyarországon
államilag elismertek.
Következ vizsgaid pontunk 2013-ban:

2013. augusztus 10.

Jelentkezési határid : július 8.,
Pótjelentkezési határid : július 29.
88 vizsgahely az ország egész
területén. Olasz, orosz és francia,
spanyol és török nemzetközi
nyelvvizsga.

Angol és német
nyelvb l már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!

Vizsgáinkról, vizsgára felkészít
tanfolyamainkról érdekl djön a
www.telc.hu honlapon.

TELC – A sikeres választás!
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat – TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Tel.: 06-1-483-2543 • E-mail: telc@telc.hu

www.telc.hu
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ÉT-IR ÁNY T
Pápua ékei
Óceániai ékszerek – Bíró Lajos gyűjteményéből címmel
nyílt tárlat (a budapesti Néprajzi
Múzeum vendégkiállításaként) a
Csíki Székely Múzeumban Csíkszeredán.
A kiállítás a Csendes-óceán egy
kevésbé ismert részére, a mai Új-Guinea területére kalauzolja el a látogatót, ahol a rovarkutató Bíró Lajos 1896 és 1902
között végzett természetrajzi és etnográfiai gyűjtést a Magyar Nemzeti Múzeum megbízásából. A Huon-öbölből
származó tárgyak a Néprajzi Múzeum egyik nemzetközi
viszonylatban is legértékesebb anyagának számítanak.
Bíró Lajos elmélyülten,
minden részletre kiterjedően
tanulmányozta a pápuák életét, akikkel bensőséges viszonyba került. Állat- és botanikai gyűjteménye mellett
több ezer néprajzi tárgyat is
összegyűjtött, feljegyzéseket
és fényképeket készített egy olyan vidéken, amelyet az európai kultúra akkor még alig befolyásolt.
A július 28-ig látható tárlat felvillantja az izgalmas gyűjtőút részleteit, bemutatja Bíró Lajos személyiségét, gyűjtési
módszereit – a korabeli tudományos elképzelések tükrében.
A kiállítás az ékszerek és a gyűjtő igényes jegyzetei alapján a
tárgyak társadalmi összefüggéseire világít rá. Bemutatja, a
tárgyak hogyan fejezhetik ki viselője társadalmi, gazdasági
helyzetét, életkorát, miként lehetnek mindennapi vagy mágikus funkciói, miközben utalnak a készítője és használója
személyes ízlésére, sőt még a helyi divatra is.
Els pénzintézeteink
Banki enteriőrbe csöppenve
65 fővárosi és vidéki pénzintézet – takarékpénztár, bank,
hitelszövetkezet – részvényét,
kötvényét, betétkönyvét, valamint számos iroda-felszerelési tárgyát, egyebek mellett
író- és számológépeket láthatnak azok, akik ellátogatnak a Pénzügytörténeti
emlékek 1847–1948 című kiállításra a budapesti OTP
Bank Pénzügytörténeti Gyűjteménybe.
A tárlat fokozott hangsúllyal
mutatja be az első magyar takarékpénztár, az első bank és
az első biztosító korai dokumentumait. A tárlókban a
pénzintézetek által forgalmazott államkötvények és a jegyzésre mozgósító reklámanya73 4
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Bánsághy Nóra rovata
gok csakúgy, mint a változatos korú és anyagú, több tucatnyi különböző formájú perselyek kaptak helyet.
Emellett a gyűjtemény kisebb helyiségében változatlanul
megtekinthető az Országos Takarékpénztár első éveinek története. A tárlat december 15-ig várja az érdeklődőket.
Szürreális és abszurd
Komoly sorozatba fogott a várpalotai Thury-vár szervező csapata,
hiszen a tavalyi Vasarely-tárlat
után idén Salvador Dalí van soron.
Az egész nyáron át, szeptember 8-ig nyitva tartó tárlaton a szürrealista festészet kiemelkedő alakjának irodalmi alkotásokhoz készült illusztrációit és egyedi műveit láthatja a közönség. A kiállításon bemutatott 24 alkotást Dante Isteni színjátéka és
Lewis Carrol Alice Csodaországban című meséje ihlette,
de a mester egyedi műveiből
többek között a híres Don
Quijote című alkotása is látható lesz.
Dalí a provokáció mai napig
is rendkívül népszerű alakja.
Nagy és mélybelátó művész
volt, aki igazi XX. századi attitűddel élt és alkotott. Abszurd és szürreális művei bárhol a világon vonzzák a különleges művészi élményre
vágyó közönséget.
Talján szójáték
A Magyar–Olasz Kulturális Évad keretében az IRA
TRA I TARTARI talján
alkotóbrigád izgalmas munkáiból nyílik kiállítás a budapesti Szatyor Galériában, Őrjöngés a tatárok között címmel.
A fiatal milánói képzőművész-különítmény az egyensúly és a kontraszt kérdéskörében igyekszik gondolkodásra bírni a látogatókat, melyhez az alaphangot egy
szójáték (palindrom) adja meg. Az oda-vissza olvasható
szavak és mondatok párhuzamban állnak az alkotói
szándékkal, mely egyszerre kíván reflektálni a múltra
és a jelenre, az egészen közelire és a távolba veszőre, a
mulandóra és a végtelenre. Monica Mazzone, Mattia
Barbieri, Francesco Fossati és Francesco Locatelli korábbi
és kifejezetten az alkalomra készült, friss munkái – bár
teljesen más megközelítésből futottak neki a témának
– nemcsak egymásra rezonálnak, de a nézőket is a „tatárok” közé rántják. A tárlat július 14-ig várja a látogatókat.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL
Nanogyémántok – brilliáns
felfedezés

A gyémánt a tiszta szén egyik allotróp kristályos módosulata. Az emberiség körülbelül 4000 évvel ezelőtt
fedezte fel Indiában, és azóta számos
szimbólum társult hozzá. Ám a lírán
túlmenően az anyagtudomány királynőjévé is kikiáltották.
Az év vadvirága, a nyári t zike

A nyári tőzike bár számos ország Vörös Könyvében szerepel, nem tekinthető komolyabban fenyegetettnek,
ám hazánkban a potenciálisan veszélyeztetett fajok közé soroljuk. Ártéri
területeinket ugyanis, ahol e növény
legnagyobb állományai tenyésznek,
özönnövények veszélyeztetik.
A Mount Everest meghódítása

A palack nélküli mászás bravúrját
napjainkig hozzávetőleg 100 hegymászó érte még el, oxigénpalackkal
pedig már több mint 1500 embernek
sikerült megmásznia a csúcsot. Utóbbiak közé tartozik első magyarként
Erőss Zsolt, aki 2002-ben mászta
meg a hegyet.
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ÉLET

A hátlapon

Dupla ív
Víz és jég, extrém hőmérsékletek, s a
föld mélyén zajló mozgások hozták
létre az amerikai Arches Nemzeti
Park számos boltíves kőzet-formációját. A Park területén több mint 2000
homokkő kapu található, melyek legalább 1 méter szélesek, de a legnagyobb közülük a 93 métert is eléri.
A jelenlegi terepet kialakító események mintegy 300 millió évvel ezelőtt kezdődtek. A tájat tenger borította, melynek eltűnésével rengeteg
só rakódott le, helyenként akár 1500
méter vastagon. A további évmilliók
során homok, iszap, agyag halmozódott a sóréteg fölé, egyenetlen nyomást gyakorolva rá.
Későbbi tektonikus események a felső kőzetréteget mind jobban kiemelték, melynek hatására függőleges repedések keletkeztek a kialakult homokkőben. A repedésekben utat talált
a víz, és egyre szélesebb nyílásokat faragott a sziklák közé. Napjainkra több
helyen magas, keskeny, párhuzamosan
futó homokkő vonulatok alakultak ki,
melyek leginkább a vízből kiemelkedő
uszonyokhoz hasonlítanak.
A táj jelenleg is folyamatosan változik. A víz egészen mélyre jutva a
sót kioldja az alsóbb rétegekből, így
nem marad, ami alátámassza a felette tornyosuló szikla terhét. Emellett
esetenként a sziklabordák gyengébb
részein fizikai és kémiai mállás is
elősegíti a kőzet leomlását. A kölcsönhatások eredményeképp alakulnak
ki ezek a lenyűgöző boltívek. A képen
látható Double Arch a park egyik leghíresebb képződménye. A kisebb kapu
32 méter, a nagyobb 45 méter széles.
Idővel a boltívek tovább tágulnak, majd
teljesen leomlanak, miközben máshol
újabbak keletkeznek.
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A természet boltívei

