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AZ AGYAT
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Címlapon: Molekuláris gáz a Szobrász(NGC 253-) galaxisban. Erik Rosolowsky
(Alberta Egyetem) képe a Csillagontástól
kifulladásig cím cikkünkhöz.
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Zsigmond Gyula
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• CSILLAGONTÁSTÓL
KIFULLADÁSIG
Gajzágó Éva
• 100 ÉVE SZÜLETETT
SZ KEFALVI-NAGY BÉLA
Fried Judit
1030 XI. századi szentté avatások
a Magyar Királyságban

ANDRÁS, BENEDEK, GELLÉRT,
ISTVÁN, IMRE
Pláner Lajos

SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK ÉS
METAFORÁK
Rácz József
1040 Eurázsia koronás nagymacskája
HAZAI OROSZLÁNSZAPORULAT
Kovács Zsolt
1043 Az rkorszak légköroptikai
látványosságai

RAKÉTA-NYOMVONALAK
Farkas Alexandra
1046 Szibenliszt Mihály jogbölcseleti
munkássága
AKIT L DEÁK ÉS EÖTVÖS IS TANULT
Petrasovszky Anna Mária

Kedves Olvasónk!
Egyetlen nemzet sem fejlődhet saját tudományos kutatások
nélkül. A kutatást minden fejlett állam támogatja. Mivel a
költségvetés az adófizetők pénzéből gazdálkodik, fontos,
hogy minél szélesebb nyilvánosság ismerje meg, milyen kutatásokra fordítják ezt a támogatást, s milyen eredmény
várható azoktól. Ezért is nélkülözhetetlen, hogy a kutatók
közreadják munkájuk eredményeit. Csak ettől remélhető,
hogy az adófizetők és képviselőik megbecsüljék a kutatómunkát. Erre gondolva az Országos Tudományos Kutatási
Alapprogramok (OTKA) lapunkkal közösen
pályázatot hirdet tudományos kutatóknak.
Olyan ismeretterjesztő írásokat várunk a kutatóktól, amelyekben közérthető módon mutatják be saját, az OTKA által támogatott kutatásukat, annak célját, módszerét, eddigi
vagy várható eredményeit és tudományos vagy gyakorlati
hasznosíthatóságának lehetőségét.
A pályadíjak: I. díj:
100 000 forint
II. díj:
75 000 forint
III. díj:
50 000 forint
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1048 Nyelv és élet
GÁRDONYI
Gyárfás Endre
1049 Adatok és tények
A VERSENYKÉPESSÉG ALAKULÁSA
2012-BEN
Herzog Tamás
1050 A tudomány világa

• ALKOHOLLAL ÉS KOKÁVAL
BÓDÍTOTTÁK A
GYERMEKÁLDOZATOKAT
• ALVÁSZAVAROK ÉS TELIHOLD
• MINI LISA

• EGY MODERN ÉLETFORMA
POÉZISE
• NÖVEKEDETT A NEPÁLI
TIGRISEK SZÁMA
1053 REJTVÉNY
1054 ÉT-IRÁNYT
Bánsághy Nóra
1055 A hátlapon
AZ AFRIKAI OROSZLÁN
Kovács Zsolt

A zsűri a pályadíjakat visszatarthatja, megoszthatja. A díjban részesült és a nem díjazott, de közlésre
érdemesnek ítélt írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában, ellenszolgáltatás nélkül megjelentetheti.
A pályázat jeligés; a pályázó zárt, jeligével ellátott
borítékban mellékelje nevét, lakáscímét (telefonszámát, e-mail címét), anyja nevét és OTKA-kutatási
pályázatának nyilvántartási számát is.
A 9000-10 000 karakter szövegterjedelmű cikket
egy nyomtatott példányban, valamint CD-n, doc
formátumban, illusztrációval (az utóbbiakat különkülön fájlban és képformátumban) ellátva kérjük.
A pályamunkákat az Élet és Tudomány szerkesztőségébe (1088 Budapest VIII., Bródy Sándor u. 16.)
vagy levélcímére (1428 Budapest, Pf. 47.) várjuk.
A pályázatok feladásának határideje:
2013. október 7.
A díjátadásra 2013 novemberében, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében kerül sor
az OTKA Irodán.
Élet és Tudomány Szerkesztősége
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

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.
A 32. héten bemutatott
fejtör k megoldása:

INDÍTÁS

INDÍTÁS:
ÉK
KÉK, FÉK, SZÉK,
VIDÉK, LÉK és PÉK
Egy hárombet s értelmes szót keresünk,
amelyik mind az els , mind a második
szótöredékkel értelmes szót alkot.

ER SÍTÉS: T

HAJRÁ:
Hogyan folytatódik a sorozat?

63
A sorozat felépítése:

ER

SÍTÉS

A figura három részb l
áll. A fels rész
hátrahajlik, az alsó rész
el re.

2 x 2 = 4 - > 4-1 = 3
3 x 3 = 9 - > 9-1 = 8
8 x 8 =64 - > 64-1=63

HAJRÁ

63 x 63 = 3969 - >
3969-1=3968

Milyen szám kerül a kérd jel helyére?

ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



20 1 3 /3 3



1027

Array) (szub)milliméteres
rádiótávcső-rendszerrel a
csillagászok a galaxis közEgy nemzetközi csillagászcso- ponti korongjából kifelé
portnak a chilei ALMA rádió- áramló sűrű, hűvös gáztötávcső-rendszer legújabb meg- megeket fedeztek fel.
figyeléseivel sikerült minden
„Az ALMA páratlan
korábbinál részletesebb képet érzékenysége és felbontókéalkotniuk arról, hogy egy csil- pessége révén most először
lagontó tartományban a heves sikerült észlelni a csillagcsillagképződés hogyan fújja ki a ontó tartományban tömetovábbi csillagok születéséhez szük- gesen születő csillagokból
séges gáztömegeket a galaxisból, s eredő erőteljes csillagszelek
ítéli ezzel lassú sorvadásra a galaxis hatására kifelé áramló hűtovábbi növekedését. Egy hozzánk vös gáztömegeket – mondta
AZ ALMA megfigyelései alapján készült háromdimenziós
közeli galaxis molekuláris gáztöme- Alberto Bolatto, a Marytérkép az NGC 253-galaxisban lév h vös szén-monoxid
geinek drámai kiáramlásáról készült landi Egyetem csillagásza,
gáztömegek eloszlásáról. A kép hamis színezése a s r ség
felvételek magyarázatot adhatnak a Nature-cikk egyik szer– a rózsaszínt l a vörösig csökken – mértékét jelzi.
arra a kérdésre, miért található vi- zője. – Ezek összmennyiszonylag kevés nagyon nagy tömegű sége a mérések szerint meghaladja
megfigyeltnél forróbbak és sokgalaxis a Világegyetemben. A ku- annak a friss utánpótlásnak a tömekal hígabbak voltak, így a belőlük
tatók az eredményről a Nature-ben gét, amelyhez a galaxis környezetéből
adódó anyagveszteség messze kevés
számoltak be.
hozzájuthat.”
volt ahhoz, hogy megmagyarázza
A Tejútrendszerünkhöz hasonló,
Ez segíthet megérteni, miért láa csillagképződés ütemének mérakár több száz milliárd csillagot is tunk a Világegyetemben meglepőséklődését, sőt, leállását. Az ALMA
tartalmazó óriásgalaxisok a Világ- en kisszámú nagyon nagy tömegű
legújabb adatai azonban összesséegyetem alapvető építőkövei. A mai óriásgalaxist. Pedig a számítógépes
gükben már sokkal nagyobb gáztöcsillagászati kutatások egyik ambici- szimulációs modellek szerint az
megek kiáramlásáról tanúskodnak.
ózus célkitűzése annak megismerése idősebb, vörösebb galaxisoknak
A kutatók megállapítása szerint
és megértése, hogyan születnek és sokkal nagyobb tömegűnek kelaz NGC 235-ből évente legalább
fejlődnek a galaxisok, s alapvetően lene lenniük, és sokkal több csil10 Nap tömegének megfelelő molemilyen tényezők határozzák meg a lagot kellene tartalmazniuk, mint
kuláris gáz áramlik kifelé óránként
bennük keletkező csillagok számát?
amennyi ténylegesen megfigyel150 ezer és 1 millió kilométer közti
A Szobrász- (Sculptor-) galaxis (más hető. Úgy tűnik azonban, a valósebességgel. Az így kiáramló gáztönéven: NGC 253-) egy közeli, tőlünk ságban olyan mechanizmusok is
megek összmennyisége idővel megmintegy 11,5 millió fényévre levő, működnek, amelyek a galaxisok
haladhatja az új csillagok képződélátványos küllős spirálgalaxis, amely növekedését lelassítják, megakasztséhez szükséges gáztömeget, amely
a déli égbolt Szobrász csillagképében ják. A korábbi megfigyelések erre
ilyen ütemű kiáramlás mellett alig
látható. Az Atacama-sivatagban fel- nem adtak kielégítő magyarázatot.
60 millió év alatt kifogy. (Mindépült, teljes kapacitásával idén márci- Például az NGC 253 esetében már
eközben azonban ezek a szédületes
usban üzembe állt ALMA (Atacama korábban is észleltek kifelé áramsebességek feltehetőleg mégsem eleLarge
Millimeter/submillimeter ló gáztömegeket, ám azok a most
gendők ahhoz, hogy az így kidobott
gáztömegek véglegesen elhagyják
Az NGC 235 (Szobrász) küll s spirálgalaxis KÉP: ESO/INAF-VST
a galaxis vonzáskörét: valószínűbb,
hogy évmilliókon keresztül a galaxis körüli halo csapdájába esnek,
ahonnan híg permetként lassacskán
visszahullanak a galaxis korongjába, ahol újabb és újabb, bár kevésbé
heves csillagképződési szakaszokat
indítanak be.)
„Ez az eredmény egyúttal ékes bizonyítéka annak, milyen mértékben képesek szélesíteni ismereteinket az egyre
hatékonyabb csillagászati berendezések.
Több mint egy évtizede vizsgáljuk már
az NGC 235 és más galaxisok csillagontó tartományait, mégiscsak mostanra
sikerült elcsípnünk a kifelé áramló, hatalmas gáztömegeket – mondta Fabian
Walter, a heidelbergi Max Planck
Csillagászati Intézet csillagásza, a cikk

CSILLAGÁSZAT

KÉZB L
A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Csillagontástól
kifulladásig
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MATEMATIKA

Forrás: http://www.eso.org/public/news/eso1334/

100 éve született
Sz kefalvi-Nagy Béla

Születésének 100. évfordulója
alkalmából ötnapos nemzetközi konferencián tisztelegnek
magyar és külföldi tudósok
a szegedi matematikusiskola
meghatározó alakjának, a sziporkázó egyéniségű tanárnak,
a funkcionálanalízis nemzetközi hírű művelőjének, SzőkefalviNagy Béla akadémikusnak az
emléke előtt Szegeden. A Magyar
Tudományos Akadémia és a
Szegedi Tudományegyetem Bolyai
Intézete által rendezett eseményen az egybegyűlteket Pálinkás
József, a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke köszöntötte. „Valódi tekintély volt, és nem
azért, mert megkövetelte a tiszteletet,
hanem mert mások megadták neki.
Megkérdőjelezhetetlen tudományos
eredményei mellett varázslatos tanári
egyénisége, legendás integritása és eleganciája ezt váltotta ki környezetéből,
kollégáiból, tanítványaiból” – méltatta az egykori hallgatók nevében
volt tanárát Pálinkás József. Mint
angolul elmondott köszöntőjében
fogalmazott, a rendezvényen a
XX. századi magyar matematika
egyik legkiválóbbjára, a matematikusközösség valódi nagypolgárára emlékeznek az egybegyűltek.
„Ezen a 100. évfordulón egy kivételesen gazdag, eredményes tudóspálya és
egy feledhetetlen ember példáját látjuk
magunk előtt.”
Pálinkás József elmondta, hogy
középiskolai
matematikatanára
mellett egykori professzora gyakorolta rá a legnagyobb és legmeghatározóbb hatást matematikai
tanulmányai során. Bár Pálinkás

hogy ennél sokkal többet kapott
tőle: emberi nagyságot, tudós eminenciát, pontosságot matematikai
bizonyításaiban és csípős, találó
humorában egyaránt, valamint stílust és minőséget: „valamit, amit
megnevezni sokkal nehezebb, mint
megérteni és követni” – emlékezett
Pálinkás József.
A szegedi matematikusiskola atyjának tudományos életműve előtt
tisztelgő rendezvény a világ minden
tájáról Magyarországra vonzotta
a tudósokat. A 2013. június 24-től
28-ig megtartott konferenciára 17
országból – számos európai ország
mellett az Egyesült Államokból,
Brazíliából és Indiából is – mintegy 60 matematikus érkezett. A
Szőkefalvi-Nagy Béla által művelt
funkcionálanalízis nemzetközileg
is legkiemelkedőbb szaktekintélyei idézték fel az 1913 és 1998
között élt Kossuth-díjas akadémikus alakját, eredményeit, és vitatták meg a tudományterület legizgalmasabb kérdéseit.
Szőkefalvi-Nagy Béla a szegedi
egyetem XX. századi történetének egyik meghatározó alakja volt,
1948-tól az intézmény rendes tanára. A Természettudományi Karon
két ízben is dékánnak választották, tanszékvezetőként pedig előbb
az Ábrázoló Geometriai, majd a
Függvénytani, illetve a Geometria,
valamint az Analízis Tanszéket irányította. Pedagógusként több generációnak nyújtott egész életre szóló
élményt előadásaival. Pályafutása
még a világszerte méltán elismert
magyar matematikusok között is
kiemelkedő. Könyvei a világ matematikai szakirodalmának fontos
alkotásai, szerzőjük a tudományterület legnevesebb művelőivel,
köztük Riesz Frigyessel is együtt
ÉLET

dolgozott. Eredményeit, kutatói
és magánemberi nagyságát legnagyobb pályatársai is elismerték.
„Szőkefalvi-Nagy
professzor
kiváló matematikus, mélyen elkötelezett a tudományos kutatás
iránt, nevéhez kitartó, egyenletesen magas színvonalú tudományos
munkásságának köszönhetően számos kitűnő, új tudományos eredmény kötődik, és minden okunk
megvan rá, hogy feltételezzük, ez
így lesz a jövőben is” – írta róla
1947-ben tanszékvezetői kinevezését támogató ajánlásában a XX.
század egyik legnagyobb matematikusa, Neumann János. Az akkor a
Princetoni Egyetemen tanító pályatárs elismerő sorait Pálinkás József
ismertette köszöntőjében.
Személyes emlékeit elevenítette
fel a konferencia nyitóünnepségén elmondott beszédében Szabó
Gábor akadémikus, a Szegedi
Egyetem rektora, aki szintén
tanítványa volt Szőkefalvi-Nagy
Bélának. Szabó Gábor bejelentette, hogy a néhai professzor emléke
előtti tisztelgésként az egyetemi
klinika területén egy utca fogja
őrizni a matematikus nevét.
Krisztin
Tibor
akadémikus
Szőkefalvi-Nagy Béla életútjáról és a nevével is összefonódott
Bolyai Intézet történetéről beszélt.
A professzor kitért az intézmény
egyik legfőbb büszkesége, a Haar
Alfréd és Riesz Frigyes által alapított, a nemzetközi szakmai életben is rangos folyóiratnak számító
Acta Scientiarum Mathematicarum
jelentőségére, amelynek SzőkefalviNagy Béla volt a leghosszabb ideig a
főszerkesztője.
Az Analízis Tanszék jelenlegi
vezetője, Kérchy László professzor a
nagy előd örökségéről, a XX. századi matematika egyik legnevesebb
magyar szellemi műhelyéről tartott
korabeli fotókkal illusztrált előadást.
A nagy szegedi „matematikus
triumvirátus”, vagyis SzőkefalviNagy Béla, Rédei László és Kalmár
László emlékét az alföldi egyetemi
városban, a Dóm tér panteonjában
dombormű őrzi. Szőkefalvi-Nagy
Béláról a nemzetközi konferencia alkalmából bélyeg is megjelent,
amelyet a tudományos rendezvénysorozat résztvevői egy szegedi képeslappal együtt kaptak meg emlékül.
FRIED JUDIT
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KÉZB L

Józsefnek „csak" komplex és valós
függvénytant tanított a szegedi professzor, már akkor is tudta,

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

egyik társszerzője. – Az ALMA nélkül
azonban még csak esélyünk sem volt erre.
Ha azt is figyelembe vesszük, hogy ezek
a meg figyelések még a kísérleti szakaszban történtek, amikor az ALMA-nak
csak 16 antennája üzemelt, izgalmas
belegondolni, mire jutunk majd mind a
66 antenna bevetésével!”
Többek között e további megfigyelésektől várják a kutatók a választ
arra a kérdésre is, vajon a kilökött
gáztömegek valóban véglegesen elhagyják-e a galaxist, vagy a halóból
idővel visszahullanak-e.

X I . S Z Á Z A D I S Z E N T T É AVAT Á S O K A M A G YA R K I R Á LYS Á G B A N

ANDRÁS, BENEDEK,
GELLÉRT, ISTVÁN, IMRE

Hazánk korai történetének meghatározó momentuma a keresztény egyházba való betagolódás. A
mindennapokat átható vallás, a templomok számának növekedése, valamint az új kulturális értékrend térnyerése megváltoztatta a világról alkotott nézeteket. Ilyen például a szentek tisztelete, mely
a középkor szemléletében fontos tényez volt.

A

szent szó jelentése erényes,
fedhetetlen, tiszteletre méltó. Ezt a jelzőt elsősorban
azok érdemelték ki, akik haláluk
után vallásos tiszteletben részesültek. A szentek kultusza a keresztény vértanúk tiszteletétől eredeztethető és a XIII. századig nem volt
kötelező a pápa hozzájárulása a
kanonizáció lefolytatásához. A XI.
században a szentté avatási eljáráshoz már kikérték a pápa jóváhagyását, de ekkor még nem volt szabály
a bírósági eljárás jóváhagyása Ró1030
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mától. A regnáló pápa – VII. Gergely – egy levelében így írt: „emeljék fel azok testét, akik Pannóniában a
hit magvát elvetették, és az országot
prédikálással vagy intézkedéssel Istenhez térítették”.
Kézzelfogható bizonyosság

A szentté avatott személy egy-egy
közösség életében nagyon fontos
volt, mert például a sírjánál csodás
gyógyulásokat jegyeztek fel. A
legtöbb szentnek helyi kultusza
alakult ki, egy-egy városban, vagy

2013/33

régióban tartották számon, tisztelték kiemelten. Ez alól természetesen kivételek Krisztus, a rokonai,
az apostolok, az evangélisták és a
vértanúk, akiket egyetemlegesen
tiszteltek.
Az ereklyekultusz a szenttisztelet
fontos része. Egy-egy szentté avatott személy testrészének, hajának,
ruhadarabkájának vagy használati
tárgyának a templomban külön helyet biztosítottak. Ez a hívek számára fontos, „kézzelfogható”, látható bizonyosság volt az adott szent

Szent Zoerard András
és Benedek

életét illetően, aki/ami így a közösséggel volt a mindennapokban. A
tisztelete ezzel hatékonyabb lett,
ösztönzőleg hatott példás életével.
Tudjuk, hogy Szent Zoerard Andrásnak volt egy vezeklőöve, melyet
halála után Fülöp apát vett le róla és
azt két részre bontották, az egyiket
az apát, a másikat Mór, pécsi püspök
kapta. A pécsi püspöktől 1064-ban I.
Gézához került a vezeklőöv, melynek későbbi sorsáról – másik feléről
hasonlóképpen – semmit nem tudunk.
László király közbenjárása

Hazánkban 1083-ban I. (Szent) László király (1072-1095) közbenjárására
történtek meg a szentté avatások. Ebben az évben a fiatal magyar keresztény közösség öt személyt emelt az
egyetemes szentek sorába: Andrást,
Benedeket, Gellértet, I. Istvánt és fiát, Imre herceget.
Először Zoerard (vagy egyes helyeken: Szórád) Andrást és Benedeket
avatták szentté 1083. július 16-17-én.
Csontjaikat a felemelést követően
egy díszes ezüsttartóba helyezték.
A Lengyelországban született András 1010 körül halt meg, tanítványa
Benedek 1013-ban rablótámadás következtében halt vértanúhalált.
Mindkettőjüket Nyitrán temették el
a Szent Emmerám-templomban.
Andrást hitvallói érdemei, Benedek
pedig kiöntött vére által lépett a
szentek sorába, életük inkább erkölcsi eszményt jelentett. András aszkéta, remete életével emelkedett ki a so-

kaságból, melynek során folyamatosan Istent kereste a
Trencsénnél
található
Szkalka-barlangban. Benedek, mint tanítvány, hasonlóan szigorú aszkéta életet
élt, amikor rablók támadták
meg, megölték és testét a
Vág folyóba dobták. Kultuszuk hamar elterjedt Nyitra
vidékén, morva és cseh területen, valamint Lengyelország déli részén.
Gellért püspököt 1083. július
25-én kanonizálták Csanádon. A velencei származású
pap 1020 táján érkezett Magyarországra és Fehérváron
találkozott az uralkodóval.
István látva Gellért műveltségét, a keresztény értékrend tanítására,
s nevelésre kérte fel fia, Imre számára.
Később, amikor István legyőzte a Maros-vidék urát, Ajtonyt, ezen a területen püspökséget hozott létre, melynek
élére a püspököt nevezte ki. Gellért
püspök szerepe és cselekedetei az István halála utáni (1038. augusztus 15)
zavaros időkben nehezen körvonalazhatóak. Annyi azonban bizonyos,
hogy kétszer szállt szembe Orseolo Péter királlyal, s 1046-ban, amikor az
előkelők az idegenbe szakadt Vazul-fiakban látták a politikai helyzet megoldását, Vata vezér hívei megölték, fejét a Duna-parton, egy sziklatömbön
szétzúzták. Eredetileg Pesten temették el, majd testét felemelték és átszállították Csanádra. A szentsége
már ekkortól megmutatkozott, mert
vérét, amely a sziklatömbre került, a
Duna több éven keresztül sem tudta
lemosni. Ezután nem sokkal a mai

Gellért-hegy lábánál templomot
emeltek a püspök tiszteletére.
Első királyunk szentté avatása 1083.
augusztus 15-20 között zajlott le. István egyházszervező munkája és a keresztény alapokon nyugvó állam alapjainak lerakása meghatározó volt a
magyarság és a régió későbbi sorsát illetően. Egyháztámogató munkája,
templomalapításai (Fehérvár, Zalavár,
Pécsvárad stb.) jól jelzik elkötelezettségét a keresztény hit támogatása és
megtartása mellett. Halála napja, augusztus 15-e keresztény naptárunkban annak a Nagyboldogasszonynak
a napja, akinek felajánlotta az országot. Temetése a fehérvári templomban történt, ahol korábban már fiát,
Imre herceget is eltemették (1031).
1061-ben pogánylázadás miatt a testet
biztonságba helyezték, kiemelve az átalakítatott római szarkofágból, jobb
karjának kézfejét leválasztották és ismeretlen helyre menekítették, a testet
pedig egy szabályos sírba egy nehéz
kőlap alá helyezték.
A kanonizáció nem volt problémamentes. A test ünnepélyes felemelésekor
a nehéz kőlapot nem tudták megmozdítani. Ekkor egy apáca, Caritas nővér tanácsára a király szabadon engedte a Visegrádon raboskodó törvényes királyt,
Salamont. A tetem felemelését gyógyulások követték, így a jelenlévők azt
gondolhatták, hogy István a túlvilágról
is pártfogolja az elesetteket.
A szentté avatási ünnepség augusztus
20-án fejeződött be, ezért ezen a napon
ünnepeljük első királyunkat. A Szent
jobb később előkerült, egy Mercurius
nevű pap őrizte kicsiny templomában a
Berettyó vidékén. Ezen a helyen I. László király templomot építtetett a Szent

Gizella és István a koronázási paláston
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jobb tiszteletére, mely a későbbiekben
zarándokhellyé vált.
Gizella kimaradt

István felnőtt kort megért gyermekének, Imre hercegnek a kanonizációja
1083. november 5-én történt. Imre fiatalon, 1031-ben alig 25 évesen halt meg
egy vadászaton. Szentté avatása rövid
életének hitbuzgalmában kereshető.
Legendájából tudjuk, hogy szűzies életet élt, bár halálakor nős volt. Emlékét a
Szent Imre-legenda is őrzi, mely szól a
tiszta életről, a kegyes hercegről. Ez a
legenda említi azt is, amikor Imre Istvánnal és Gizellával Pannonhalmán
járt és a papok üdvözlésénél némelynek
egy, míg másnak több csókot adott.
Amikor István megkérdezte, miért
cselekszi ezt, Imre felsorolta mindegyik

pap érdemeit apjának, kiemelve
azt, hogy annak
adott több üdvözlést, aki a
le g ré geb b e n
járt el a megtartóztatás erényében. A legendából tudjuk, hogy keveset aludt és
éjszaka
is
imádkozott,
amit apja titokban megfigyelt. A magyar ifjúság
védőszentje, jelképe a liliom.
Történészként nézve első királyunknak és fiának szentté avatását, egy érdekes dolog tűnik fel. István tettei,

Szent Imre herceg éjszakai imája, Imre csókkal köszönti a szerzeteseket,
szüzességi fogadalmat tesz, temetése (Magyar Anjou Legendárium)
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Szent Gellért szobra régi képeslapon

pozitív kultusza érthetővé teszi a
kanonizációt. Imre herceg esetében is
találunk olyan a keresztényi hit szempontjából pozitív tényezőket, melyek
alkalmassá tették arra, hogy a szentek
közé emeljék. Azonban Gizella királyné, akit később boldoggá avattak,
nem került be a szentek sorába, s így
nem lett teljessé egy szent család képe.
Véleményünk szerint ennek oka,
hogy I. László, mint Vazul-leszármazott, jó okkal nem kezdeményezte Gizella szentté avatását. Mégpedig valószínűleg azért, mert Gizella és nem
István parancsára tették uralkodásra
alkalmatlanná, vagyis vakították meg
Vazult Imre herceg halála után.
Fenti két kanonizáció Lászlónak
fontos legitimizációs lépést jelentett
hatalmának biztosítására. (A törvényes uralkodó I. András fia, Salamon király volt, akit a visegrádi
várba záratott.)
A szentté avatás politikai megfontolásból fakadt, valamint a fennálló társadalmi rend stabilitását is segítette.
László uralkodása a megszilárduló hatalom, a belső béke helyreállításának
időszaka. István halálától kezdve László uralkodásáig nem voltak békés évek
a királyságban. Éppen ezért az istváni
gyakorlatot, a szilárd alapok további
építését László is magáévá tette.
1083-tól kezdve a fiatal Magyar Királyságnak saját szentjei lettek. Az
1092-es szabolcsi zsinaton István, Imre, Gellért ünnepéről külön rendelkeztek, azok kultusza ettől kezdve rohamosan terjedni kezdett, templomok sokasága választotta védőszentjéül első királyunkat.
P LÁNER LAJOS

M E G A L O M Á R T Í R T Ó L I S T V Á N K I R Á LY U N K I G

SZENT GYÖRGY
ÉS AZ OROSZLÁN

Az államalapító Szent István király hosszú uralkodása alatt (997–1038) három alkalommal
kényszerült komolyan fegyvert ragadni királyi hatalma védelmében.
zent István először 997-ben rokona, Koppány ellen szállt
hadba Veszprém várához közel, hogy érvényesítse elsőszülött fiúként a nagyfejedelmi méltóságra jogosultságát apja, Géza halála után. Ezzel érvényre juttatta az uralkodói hatalom átörökítésének legbiztosabb és
„legmodernebb” módját, mint elsőszülött fiú. A keresztényként nevelkedett ifjú nagyfejedelem még beszélte a
sztyeppék nyelvét, s mert a Koppányt
pártolók, mellette harcolók csak ezen
a nyelven értettek, ő e nyelven szólt
hozzájuk, amikor a legyőzött ellenfél
holttestét bolgár-török szokás szerint
felnégyeltette és négy vár (Veszprém,
Győr, Székesfehérvár, Gyulafehérvár)
kapujára intő példa gyanánt kiszögeztette. Ez is hozzájárult az 1003-ban
anyai nagybátyja, az erdélyi Gyula ellen vezetett hadjárat sikeréhez, mert
elég volt hadait fölsorakoztatni és Erdély tartományurasággá válása abbamaradt, testvér-vér ontása nélkül.
Ajtony a Maros-folyó két partján
Marosvár központtal olyan uralmi területet alakított ki, amely az állam-

S

szervezést gátolta, a központi hatalom
érvényesülését gáncsolta. A délkeleti
végeken 1028-ban (néhányak véleménye szerint már 1008-ban) István
vezére, Csanád a később nevét viselő
területen Ajtonyt és seregét legyőzte,
nem kevés vérontás árán. Ebben a
harci küzdelemben jutott szerephez a
keleten és nyugaton egyaránt tisztelt
katonaszent, György, a bizánci egyház megalomártírja.
A Pozsonyi Évkönyv szerint az Ajtonytól elfoglalt területen Szent István
1030-ban szervezte meg a csanádi püspökséget a Marosvárról Csanádvárra
változó nevű, folyóparti erődítményközponttal. Ennek első püspöke a velencei születésű, szerzetesi nevén Gellért lett, aki szülei hosszú várakozása
után született meg. „Három év múlva Szent György vértanú napján csakugyan megkapták a fiúgyermeket,
akit Istentől kértek. Ezért a keresztségben Györgynek nevezték el. Kedves volt a gyermek szüleinek; mikor
ezektől neveltetve öt esztendős lett,
nagy lázban kezdett gyötrődni. Szülei
ezt látva, fölajánlották őt ajándékokÉLET

kal együtt Szent György vértanúnak, az ő monostorába vitték a fiút,
hogy az apát és a szerzetesek szeme
láttára nyerje vissza egészségét. Mikor ezeknek könyörgéseire meggyógyult, felöltötte a szerzetesi ruhát.” (Nagy legenda, Gálos Rezső
fordítása).
Az első csanádi püspök életének
eseményeit egybegyűjtve két vita
(életrajz) őrizte meg az utókor számára. A történészek „nagy” és „kis” legenda névvel illetik a latin nyelvű
írásokat, amelyek egymáshoz való
viszonyára, illetve keletkezéstörténetükre vonatkozóan már számos elmélet született és minden bizonnyal
még több születik majd. Gellért életrajzát legendaként emlegetni lehetséges és jogos, hiszen maga a latin
szó annyit jelent, mint olvasandó,
vagyis olvasnivaló. A vértanú-püspök 1083-as szentté avatásakor szükség volt egy legenda meglétére, hogy
a zsolozsma végzésére kötelezett egyházi személyek az emléknap-ünnepen olvashassák, föleleveníthessék
a szent életének főbb eseményeit.
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Széri-Varga Géza: Csanád vezér
és a Csanád-család címere

Szent György nemcsak névadóként
szerepelt a legendában, hanem tevőlegesen is beavatkozott a MarosTisza szögi terület fölötti uralomért
vívott küzdelembe a XI. század végi forrás szerint.
sanád vezér és társai „összegyűjtötték a sereget és valamennyien harcba
indultak s mikor a Tiszán átkeltek, megütköztek Ajtonnyal és seregével. Nagy robaj
és lárma támadt és a küzdelem délig tartott,
és sokan hullottak el innen is, onnan is,
mindkét részről. Végre Csanád serege futásnak eredt és meghúzódott a kökényéri
bokrok között, és Szőregen meg egész Kanizsán a Tiszáig. Csanád pedig arra az éjszakára egy halmon ütött tábort, amelyet
azután Oroszlánosnak nevezett el. Ajtony
meg a Nagyősz nevezetű mezőn szállt táborba. Mindkét fél őrszemei aztán virrasztva ide s tova járkáltak. Csanád pedig
álmatlanul töltvén az éjszakát, Szent
György vértanúhoz könyörgött, hogy számára az Ég Urának segedelméért járjon
közben, és fogadalmat tett, hogy ha ellenségén győzelmet arat, könyörgésének helyén
– ahol a földön térdelt, monostort épít tiszteletére. Mikor a sok munkától és fáradságtól elszenderedett, álmában egy oroszlán
alakja jelent meg lábánál és szólt hozzá:
»Mit alszol ember! Serkenj föl tüstént, fújj
kürtödbe, kelj harcra és legyőzöd ellenségedet«. S mire fölébredt, úgy tetszett neki,
mintha két ember ereje lepte volna meg.
Összegyűjtötte tehát seregét, elbeszélte nekik álmát, amelyet látott, és szólt: »Imádságom után, amelyet leborulva az Úr és
Szent György vértanú előtt mondtam el ez
éjjel, álom szállt rám és egy lábamnál álló

C
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oroszlánformát láttam, a körmeivel rázott
és azt mondta: »Serkenj föl, ember, mit alszol! Gyűjtsd össze seregedet, menj az ellenségre, amely most alszik, és legyőzöd«. Késedelem nélkül harcba szálltak és Szent György vértanú érdemeiért, aki őket
oroszlán alakjában látogatásra
méltatta, várták az Ég segítségét.
És azon az éjszakán nemsokára
Ajtony serege, mely a síkságon
táborozott, egymásra rontott és
hátat fordítva futásnak eredt.
Ajtonyt pedig Csanád serege a
helyszínen megölte.”
Szent György oroszlán képében történt álombeli jelenése meglepő fordulat, mert a lován ábrázolt harcos szent
lándzsával kezében ugyancsak harcra
buzdíthatta volna Csanád vezért. Az
oroszlán eddigi három említés után
még kétszer szóba kerül a győztes csata után. Csanád tanúk jelenlétében „elment arra a helyre, ahol néki az oroszlán
megjelent, s amelyet megjelölt, hogy fogadalmát, amelyet Szent Györgynek tett,
teljesítse”. Miután a király Csanádra
bízta a róla, a győztesről elnevezendő
területeket, befejezésként ismét szerepel az oroszlán: „Csanád elment arra a
helyre, ahol álmában az oroszlánt látta,
Szent György vértanú tiszteletére monostort épített”.
Az Oroszlános vagy Oroszlámos
nevet viselő monostor a későbbiekben görög szerzeteseknek szolgált
otthonul.
Kivételesnek számít egy szent megjelenése állat képében, még inkább meglepő, hogy a Bibliában is kettős tulajdonságokkal fölruházott, egymásnak
ellentmondó szerepkörrel rendelkező
állat a legalkalmasabb megjelenési forma Szent György számára.
A történetírás sokáig nem vett tudomást az állatok jelenlétéről a forrásokban, jelentésükről, szimbolikus mondandójukról. Kivételt képeztek az eredetlegendák totemállatai, például a
turul. A legújabb kutatások interdiszciplináris módon közelítik meg a kutatás tárgyaként vizsgált állatot a korabeli emberrel fönnálló kapcsolatában. Ezek a kutatási eredmények társadalomtörténeti, gazdaságtörténeti,
kultúrtörténeti, vallástörténeti, jogtörténeti, szimbólumtörténeti téren
újabb ismeretekkel szolgálhatnak,
ezért érdemes a Csanád vezérnek
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megjelenő oroszlán körüli kutakodás.
A középkor emberét a házi- és vadállatokon túlmenően gazdag állatvilág
vette körül a képzőművészetek jóvoltából kőből kifaragottan, falra megfestetten, fémből kiöntötten, hogy
csak a legfontosabb megjelenítési módok említtessenek. A túlzások ellen
többen kikeltek. Szent Bernát szerint a
kerengők oszlopfejein ábrázolt vadállatok ijesztő pofája, oroszlánok tátogató torka, majmok ostoba képe mindmind elvonja a szerzetesek figyelmét a
lényegestől, vagyis akadályozza őket
az imádságban.
A kereszténység az emberről, az őt
környező világról, a kozmoszról, de
az élővilágról (állatok, növények) is
döntően új, eredeti tanítást ad; az előző vagy párhuzamosan létező eszmerendszerekhez képest mitosztalanítást
hajtott végre. A természet ismeretlen
erői elvesztették természetfölötti jellegüket, a teremtés rendjében minden a helyére került.
A Bibliában foglaltak továbbgondolásakor az ember és az állat között hatalmas szakadék tátong. Az embert Isten saját képmására teremtette, az élővilágot pedig az embernek alárendelte.
Az emberrel szemben az állat tökéletlen, sőt bizonyos vonatkozásokban
tisztátalan. Ezért tilos a középkor embere számára állatnak öltözni, állati
magatartást utánozni, állatot rituálisan
ünnepelni. Az elvi álláspontokat föl
nem adva, a középkor embere titkos
Oroszlános falikárpit, Lyon

Oroszlán kölykökkel

testvériséget is érzett az állatok iránt,
legszebb példa erre a XIII. századból
Assisi Szent Ferenc. A teremtettség
közös alapul szolgál az előző, szigorú
megközelítéssel ellentétes magatartásnak, gondolkodásnak. Az eddig
írottak háttérként szolgálnak az
oroszlánról alkotott korabeli képzetek jobb megismeréséhez.
Az oroszlán negatív jelentései a
Szentírás szerint számosak. A zsoltárokban az oroszlán rendszerint az
ember természetes ellenségeként
bukkan föl. Más ószövetségi könyvekben viszont a Júda törzséből származó, diadalmas Messiást jeleníti
meg (Pl. Teremtés könyve 49,8-9).
Péter apostol első levelében a Gonoszság megtestesítője: „Ellenségtek,
a sátán, ordító oroszlán módjára ott
kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el” (5,8). Az oroszlán pozitív jelentései azonban túlsúlyban vannak:
mint Messiás-szimbólum szerepel a
középkor gondolatvilágában.
em véletlen, hogy az ókori, görög
nyelven
fennmaradt
Physiologus elsőként az oroszlánról
írt. A középkorban az élővilágot leíró szerzők mind innen merítettek.
Az első megállapítás szerint az
oroszlán a fenevadak királya, vagyis első az állatok között. Három sajátosságának leírása után azonnal
következik szimbólum-értelme.

N

Sárkányöl Szent György
orosz ikonon (1500-as évek)

„Az első sajátossága: midőn a hegyekben járva megérzi a vadászok szagát,
farkával eltünteti nyomait, nehogy a vadászok nyomon kövessék…”. „Krisztusunk is, a szellemi oroszlán, akit a láthatatlan Atya küldött, így tüntette el
szellemi nyomait, azaz istenségét…”.
Második sajátossága, hogy nyitott
szemmel alszik. „Így alszik az én
Uram teste is a keresztfán, de istensége az Atya jobbján őrködik…”. A
harmadik pedig, hogy a nőstény
„holtan hozza kölykét a világra”, az
apa harmadnapon arcára lehel és az
oroszlán-kölyök életre kel. „A mindenek Atyja is így támasztotta fel
halottaiból az ő egyszülött Fiát…”
(Mohay András fordításai).
Rabanus Maurus, Mainz érseke a
IX. században, ezt a gondolatmenetet követte újabb szentírási utalásokkal bővítve és némileg bonyolítva. Mindez annak a kornak a
klerikusi műveltségére és szimbólumokban gondolkodására utal, amely a
Gellért-legenda szerzője számára is készséges eszközül szolgált a mélyebb, rejtettebb jelentéstartalom
megfogalmazására, továbbadására. Ez Csanád vezér esetében
azt jelentette, hogy
Szent Györgyön keresztül maga az erős,
halálon is diadalmas
„Júda
oroszlánja”,
Krisztus biztatja a
csatára, az élethalálra
menő küzdelemre Ajtony ellen.
Ha a középkori
g o n d o l at v i l á g n a k
ennyire szerves része
az oroszlán Krisztus
szimbólumaként, mi
ÉLET

akkor a hazai klerikusi környezetben történt előfordulásának jelentősége?
A legújabb kutatások szerint a VI. és
a XI. század között nem az oroszlán,
hanem a medve örvendezhetett az állatok között az első helynek az ókori nézetek folyamatos továbbhagyományozódása mellett is. A XI. század végétől
jelent meg egyre gyakrabban hatalmi
szimbólumként az oroszlán és tette
trónfosztottá a medvét. Szent György
oroszlánja tehát újdonságnak számított
a Gellért-életrajz megírásakor, főként
pedig Csanád és Ajtony küzdelmének
idején. A III. Béla sírjából származó,
hegyikristály gömbből készített jogar felületén három, leginkább
oroszlánt mutató faragvány van.
Talán a királyi hatalom ily módon
történt bemutatása kapcsolódik a
királyi hatalom megszilárdítását
szorgalmazó álombéli oroszlánhoz?
mi biztos, az Ajtony felett aratott
győzelem tovább segítette az első
keresztény, koronás királyt a honalapítás rögös útján. A szigorú törvénykezést, a nomád társadalom átformálását,
a nomád törvények keretezte szabad
jogállás felszámolását, a magántulajdon
bevezetését és védelmezését, az állam
és az egyház intézményrendszereinek
kiépítéséért hozott áldozatokat a törvényhozó király szemére vetni: történelmietlen. A félnomád, etnikailag
még rendkívül színes magyarság sorsa
ugyanaz lehetett volna, mint a Kárpátmedencébe előzőleg bejutott rokonnépeké, akik nem akartak a keresztény
Európába beilleszkedni, s ezért szétszóródtak, megsemmisültek. A királynak
állapotbeli kötelessége volt a keresztény
értékrend meghonosítása. Saját példamutatása, szelleme, egyénisége győzte
meg környezetén túlmenően az embereket, hogy érdemes elfogadni az európai keresztény értékrendet.
TÖRÖK JÓZSEF
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a hét kutatója

A ZENE MÁSKÉPP
STRUKTURÁLJA AZ AGYAT
Bubnó Tamást, aki március 15-én Liszt-díjat kapott, a zenehallgató emberek a Szent Efrém Férfikar vezet jeként ismerik.
Édesapja az Abaúj megyei Homrogdon volt parókus, vagyis
görög katolikus plébános, tehát gyerekként került bele a görög
katolikus kultúrkörbe. A szertartások zenéjén n tt fel, eleinte
mégis másfelé tervezte zenei pályáját: a miskolci konzervatóriumban Vrana Józsefnél (akire ma is a legnagyobb szeretettel
és tisztelettel gondol) üt hangszert, Rossa Lászlónál pedig
zeneszerzést tanult, és eredetileg a Zeneakadémián is üt sként szeretett volna továbbtanulni; az ének-karvezetés szakra
csak „biztos, ami biztos” alapon felvételizett.
– 1978-tól dolgozott a Magyar Rádióban.
– Előbb forgatóként, majd zenei
munkatársként, 1981-től könnyűzenei szerkesztőként a zene újabb oldalát ismertem meg – és el kellett gondolkodnom, mi a különbség egy
Deep Purple vagy egy Bostoni
Szimfonikusok közt. A hatás szempontjából ugyanis egy szinten van a
kettő – a tudásban, felkészültségben
van a különbség.
Mikor bekerültem, a könnyűzenei
osztályon mindenkinek zeneakadémiai végzettsége volt. De 1986-ban otthagytam a Rádiót, mert aktív zenész
akartam lenni. És ez akkor már elsősorban az éneklést jelentette. 1986-ban
keresett meg Dobszay László, aki 1984ben indította az énekes iskolás kísérleti
oktatást. 1988-ban Mezei Jánossal
megkértük, hadd folytathassuk kissé
más koncepcióval: a liturgikus szolgálatra helyezve a tanulást – ahogy például az angol bentlakásos katedrálisiskolák, csak a bentlakást vasárnapi szolgálatokkal kiváltva. 1989-tól 1996-ig jó
hatásfokon oktattunk, kiváló évfolyamok kerültek ki kezünk alól. Végül elhatároztuk, hogy létrehozunk egy ön1036
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álló iskolát. A mostani helyre, az Erkel
Színház szomszédságába már 450 gyerek jár, akiknek a fele énekes iskolás.
Rengeteg jó gyerek „téved” ide, zenészszülőktől és szegény családokból is.
És ezek a gyerekek különbek lesznek,
más a légkör. Másképp káromkodik
egy „zeneis” gyerek: a zene másképp
strukturálja az agyat. A hangszertanulás meg olyan pluszt ad, ami semmi
mással nem pótolható.
– Úgy tudom, az alaptantervben is
szerepel a követelmények közt az igényes popzene.
– Ebben a tévedésben él az egész világ – a popzene úgyis körülveszi a
gyerekeket. Remekműveket kell nekik tanítani gregoriántól Mozarton
át Bartókig, Kodályig. Ha nincs mögötte tudás arról, hogy milyen mélységek lehetnek a zenében, csak háttérzeneként hallgatja, akkor a gyerek
nem jön rá arra, hogy e nélkül az élete nem teljes. Tinódi Lantos Sebestyén és Liszt Ferenc két külön szakmát űzött – ettől még mindkettő nagyon fontos. A Liszt-díj kapcsán is elgondolkodtam ezen: 1951 óta a
négyszázhatvanvalahanyádik vagyok, és ebben a számban van sok-

2013/31
2013/33

sok ember, akiknek nem Liszt-díjat
kellett volna adni. Nekem ez a díj
Lisztet és a Liszt-féle zenei magatartást jelenti. Állandóan dolgozott,
élete minden pillanatában a zenével
foglalkozott. A virtuóz és általam
egyébként nagyra becsült előadók
miért Liszt-díjat kapnak? Miért
nincs egy Tinódi Lantos Sebestyéndíj vagy Cseh Tamás-díj? Van a zenének egy tudományos és egy semmivel sem kevésbé fontos, de nem
tudományos oldala, és a kettőt nem
szabad összekeverni.
– A mai gyerekek mennyire nyitottak
a hagyományra?
– Szoktam mondani a hallgatóimnak,
hogy gondoljanak bele, hogy gyerekkoromban írástudatlan nénik 600-800
verset tudtak kívülről, a templomban
fejből énekelték végig azt, amit mi kottából. Az Aranyszájú-liturgiáról (a bizánci egyháznak majd mindennap
használatos liturgiaszövege, megalkotója Aranyszájú Szent János, bár egyes
elemei későbbi keletkezésűek – A szerk.)
Csajkovszkij írja le, hogy a valaha a világon írt drámai dolgok közt az egyik
legjobb. A liturgia egyben egy tömény
katekézis. Az énekes iskolában ugyan-

Szent Efrém Férfikar

ezt próbáljuk római katolikus „nyelven” átadni – a gyerekeken látom,
hogy ez a tudás hat. Lehet, hogy valaki
ma nem fog fel mindent, de ez a látens
tudás egyszer beérik, ha szükség lesz rá.
Ezek a gyerekek otthon lesznek a templomban. A gyakorlati tudást templomi
szolgálaton tanulják meg – és ők adják
át a szüleiknek.
– Doktori disszertációjának címe: A
Kárpátok vidéki és a magyarországi
görög katolikus dallamok eredete és
variánsai. Erről a témáról nagyon kevés él a köztudatban.
– A kezdetekről ugyan keveset tudunk, de annyi bizonyos, hogy a
honfoglalás idején is voltak bizánci
monostorok. Nem tudjuk persze, mit
és hogyan énekeltek. Lehettek magyar nyelvű szertartási énekek – de
nincs feljegyzés, tárgyi emlék erről.
Ami tudható, az annyi, hogy Imre
király idején, 1204-ben is kértek bizánci rítusú püspököt. Szent László
lánya volt Piroska császárné, s Szent
László a böjtöt bizánci mintára rendelte el. Ám a tatárjárás után valószínűleg alig maradtak keleti keresztények. Aztán a XIV. században kezdődött a ruszinok behúzódása – ez
adta az igazi fellendülést, ám sokáig
nem volt püspökség, egyházszervezet. A Munkács fölötti csernekhegyi
monostor apátja (igumenje) kormányozta, de nem volt saját jogú egyházmegye. 1771-ben Mária Terézia
hozta létre a munkácsi egyházmegyét, mely de facto addig is működött. 1646-ban jött létre az ungvári
unió, vagyis a görög katolikus
„irányváltás”. Ennek értelmében a bizánci rítus megmaradt, de elfogadták
a pápa fennhatóságát, a magyar egyházszervezetet. 1818-ig a munkácsi
az egyetlen egyházmegye (mintegy
650 parókia tartozik alá!), 1818-ban
Eperjessel megalakult a második,
majd a nagyváradi, a szamosújvári –
összesen hat egyházmegye jött létre.

Nem tudjuk, a görög katolikusok mennyire magyarok.
Hajdúdorogról tudunk a legtöbbet: a két parókia egyikének nyelve ószláv, a másiké
román – de Hajdúdorog a
XIX. század elején színmagyar, tehát nem értik a liturgiát. Amikor 1912-ben megalakult a Hajdúdorogi Egyházmegye, hivatalos nyelve az ógörög lett, ami teljes abszurdum. A
papok se tudtak ógörögül. Így aztán
1965-ből való az első hivatalos ma-

lett volna tartani, de abban az időben ez azt jelentette volna, hogy a
hívek elmennek. És ekkor jött a zseniális ötlet: a Prosztopenije, az egyszerű ének, melynek lényege, hogy a
kijevi, lembergi, moszkvai, novgorodi dallamokat „meghúzzák”,
könnyített formában hagyományozzák. A dallamok megmaradnak,
nem teljes cirádásságában. Így viszont az ősi orosz ének (mely a bizáncinak a folytatása) máig él. Az
ortodoxiában főleg a pevecek, kántorok énekelnek. A görög katoliku-

Bubnó Tamás az énekes iskolásokkal

gyar nyelvű végzés. 1965. november
19-én Dudás Miklós megyéspüspök
magyar nyelvű szent liturgiát végzett
a Szent Péter-bazilikában Rómában.
Vagyis a zsinat engedte meg az anyanyelvű liturgiát...
– Mi jellemző a magyarországi görög katolikus zenére?
– Ortodox táptalajon a kijevi-lembergi irány volt a domináns. (Két irány
van ugyanis: a szláv és a balkáni. Utóbbit a törökök elől menekülő énekmesterek terjesztették el.) Ám a görög katolikusoknak nem volt értelmisége.
Kézrátétellel a püspök szentelte az alsópapságot (a batykókat), aztán megkezdődött a képzés. A ruszin nagyon szegény nép volt. A zeneiség kérdése nagyon érdekes. A reformáció-ellenreformáció idején protestáns liturgia nem
volt, a protestánsok maguknak írtak
himnuszokat. A katolikusok is kénytelenek voltak, hogy ne veszítsék el híveiket – ez a népének-írás kora. A görög
katolikusoknak viszont ősi rítust kelÉLET

soknál a teljes liturgiában a nép énekel, vagyis mindenki mindent – 10
millió ember Rigától a Vajdaságig
(ennek mintegy fele Lemberg környékén). Én ebbe nőttem bele.
– Mi a helyzet a variánsokkal?
– A variáns mérhetetlenül tarka,
minden faluban kicsit másképp
éneklik ugyanazt. A görög katolikusok sokszor zárványokban élnek.
És minden a kántortanítótól függ.
Sajópálfalán gyűjtöttem, az Istennek
egyszülött fia dallam nagyon furcsának tűnt – ugyanis egy alt szólamot énekeltek nekem, mert az „alt
lányok” még éltek, ők azt adták tovább, a dallamot éneklő szopránok
meghaltak, velük a dallam is.
Ahogy az ember egyre jobban elmélyed, egyre jobban látja, hogy milyen keveset tud. Annyit mondhatok, hogy megtettem az első lépést,
megtehetek még egyet, de többet
nem, mert nincs már ötven évem.
MESTERHÁZI GÁBOR
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK
ÉS METAFORÁK
A metaforát két szempontból is megközelíthetjük. Az egyik esetben két dolgot hasonlóságuk vagy
hangulati jellemz ik alapján kapcsolunk össze: „Pajkos gyermek a sors, csak úgy játszik vele” (Arany
János: Toldi IX.). A másik esetben – és ez az el z meghatározáshoz képest sem más, csak a hangsúlyok különböznek – valamilyen bonyolult dolgot egy egyszer bb, közérthet bb dologgal helyettesítünk: „az elméleti építkezéshez szilárd alapok szükségesek”. Itt az elméletalkotást – ami egy elvont
elméleti leírás – a házépítés mindenki által ismert folyamataival és szavaival (építkezés, alapok)
helyettesítjük. Pontosabban a házépítés leírását „visszük át” az absztraktabb fogalom leírására és
érthet vé tételére.

S

zenvedélybetegek gyógyulása során mindkét típusú metafora-értelmezéssel találkozunk.
Út és utazás

Szenvedélybetegek gyógyulási folyamatait gyakran hasonlítjuk egy
utazáshoz; egy úton kell végighaladni, ahol számtalan kanyargó vár
ránk – az út soha sem nyílegyenes.
El-eltérünk az úttól: azaz a gyógyulás
céljaitól. Előfordulhatnak „megcsúszások” és „visszaesések”. A magyar
nyelv hangsúlyosan különbséget tesz
10 3 8
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e két jelenség között. „Visszaesés” az,
amikor valaki az úton haladva, viszszaesik egy korábbi állapotba: elhagyja a szermentességet, újra elkezdi a
pszichoaktív anyagot (alkohol, kábítószer vagy akár a dohányzás, a cigaretta) használni. Erőfeszítéseket kell
tennie – a segítőjével együtt –, hogy
ebből az állapotból kikerüljön (visszaesés-menedzselés), illetve már a viszszaesés előtt fel kell készíteni ennek
a lehetőségére és arra, hogy mit tud
tenni, hogy elkerülje a visszaesést
(visszaesés-megelőzés). Ilyen lehet az,
hogy a kliens megtanulja, számára

2 01 3/33

melyek a nagykockázatú helyzetek,
amelyekkel – az utazásának ebben a
szakaszában – nem tud megbirkózni
és jobb, ha kerüli ezeket: például egy
alkoholfüggő ne menjen kocsmába
vagy italozó emberek társaságába.
Később majd megtanulja kezelni
ezeket a helyzeteket, de egy korai
fázisban erre még nem képes. A
„megcsúszás” a visszaeséssel szemben
a szerhasználat átmeneti, néhány alkalommal történő visszatérését jelenti;
de a kliens halad tovább az úton,
folytatja az utazását, a megcsúszásból
könnyen „fel lehet segíteni”. Az út-

eGÉS
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és az utazás-metafora alkalmas annak
érzékeltetésére is, hogy egy veszélyes
szakasz közeledtével – mint amilyen
a nagykockázatú helyzet – mikor tud
még visszafordulni, és mikortól képtelen már erre. Ilyenkor bekövetkezik
a megcsúszás vagy a visszaesés: ekkor
általában szakember segítségére van
szükség.
Talpraállás, felépülés

Mindkét kifejezés a szenvedélybetegek esetében arra utal, hogy nem
elég elérni a szermentességet, az
absztinenciát, hanem ennél többre kell törekedni. ugyanis hiába lesz
valaki szermentes, ha az életformáján, a gondolkodásán nem változtat,
bármikor, a legkisebb nehézség esetén – vagy éppen akkor, amikor valamilyen öröm éri és azt akarja „megünnepelni” – vissza tud esni. Az életformaváltást fejezi ki a „talpra állás”
és a „felépülés”. Ha valaki a „talpára
áll”, az azt jelenti, hogy képes az
önálló, független életre, képes magát
eltartani, képes az életét saját akarata
szerint vezetni. A felépülés folyamata is erre utal. A nyelvben – nemcsak a magyar nyelvben – a felfelé
mutató, a felfelé irányuló kifejezések
általában pozitív jelentést kapnak: a
talpra állt is egy alulról-felfelé mutató irányra utal. A felépülés szóban a
„fel” igekötő, de az „épülés” is egy
felfelé történő elmozdulást fejez ki,
így pozitív értelmet kap. Az előzőekben említettük a visszaesést és a
megcsúszást: mindkét szó valamilyen
„lefelé” történő helyzetváltoztatásra
utal, aminek negatív színezete van.
Sokan a gyógyulás-kifejezés helyett
szívesebben használják akár a talpra állás-, akár a felépülés-kifejezéseket, mert úgy érzik, azt a változást,
ami egy szenvedélybeteggel történik
a gyógyulása során, ezek a kifejezések jobban jellemzik. Talpra állt:
azaz egy jelentős „fordulat” következett be az életében, hasonlatosan
ahhoz, amikor valaki a „talpára áll”
és önálló életet kezd élni. A felépülésnél pedig a folyamatjelleget hangsúlyozzák: egyik-napról a másikra nem
lehet felépülni; ez egy hosszú utazás
számtalan „állomással”, tévúttal és
kanyarral. A gyógyulás pedig inkább
egy rövidre zárt, egyszeri, gyors

A gyógyulási folyamatot gyakran
hasonlítják utazáshoz

folyamatot idéz meg. Sokszor a
gyógyulás még a gyógyítóval is kiegészül: a szenvedélybetegek hosszú
utazása során pedig biztosan lesznek
olyan fázisok, amikor „gyógyítók”
nem állnak rendelkezésre. A felépülés ezt az öngyógyító folyamatot is
jobban le tudja írni.
Képes beszéd

Miért érdekes, hogy milyen metaforák jelennek meg a szenvedélybetegek
kezelése során? A metaforák eredeti
értelmükben a „képes beszéd” céljait
szolgálták: szinte láthatóvá, jól érzékelhetővé tették a gyógyulás folyamatát.
Más metaforaértelmezések is hasonlítanak ehhez, amikor egy-egy jelenséghez pozitív dolgokat, például irányokat
(fel, alulról felfelé) társítunk. Az út-, az
utazás-metafora arra is alkalmas, hogy
érzékeltessük a gyógyulás egyrészt
hosszadalmas, másrészt nem egyenes
irányú jellegét: a tévutak, a visszafordulás, a megcsúszás és a visszaesés jelenségét, a kockázatos helyzetek felé közeledés során azt, hogy mikor lehet még
„baj” nélkül visszafordulni és egy másik
úton elindulni, és mikor következik be
már szinte kivédhetetlenül a visszaesés,
a „zsákutca”. Ugyanakkor még ebben
a helyzetben sem kell feladnia az utazónak a reményt: szakmai segítséggel
visszatalálhat a felépülés útjára és folytathatja utazását. Egyes terápiás-alkalmakkor a betegekkel fel is rajzolhatjuk ezt az utazást: hogyan képzeli el
a felépüléshez vezető utat és mit gonÉLET

dol, hol tart most, milyen veszélyek
(eltévedés, mellékút, zsákutca, „rossz
útra térés”) leselkednek rá és mit kell
tennie azért, hogy „elkerülje” ezeket.
Láthatjuk, hogy még ezekben a kifejezésekben is mennyire megjelennek
az úttal és az utazással kapcsolatos
metaforáink.
Egyes, droghasználók kezelésével
foglalkozó bentlakásos intézmények
parkját úgy tervezik meg, hogy
abban út vagy utak és sövénylabirintusok legyenek: a kanyargó, több
szakaszból álló utakkal, a labirintussal, az úti célt láthatóvá tevő vagy
éppen elrejtő mesterséges utakkal
éppen a szenvedélybetegek felépülési
folyamatát mintázzák már nemcsak
egy rajzpapíron, hanem modellszerű
valóságban. Itt az utakon a szenvedélybetegek szó szerint végig tudnak
menni és közben elgondolkodhatnak
– vagy meditálhatnak – azon, hogy
mennyire is egyenes vagy tekervényes a felépülésük útja.
A kezelés során tulajdonképpen nem
teszünk mást, mint ezt a közös metaforakincset használjuk: közös, mert a
társadalom tagjai iskolázottságuktól
függetlenül megosztják ezeket, rendelkeznek ezekkel, illetve közös a kliens és a segítő között is. Tehát a kezelés
során ezt a metaforarendszert hozzuk
mozgásba és tesszük vele szemléletessé, átláthatóvá a szenvedélybeteg
gyógyulási folyamatát, azaz utazását!
RÁCZ JÓZSEF
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EURÁZSIA KORONÁS NAGYMACSKÁJA

HAZAI
OROSZLÁNSZAPORULAT
A F városi Állat- és Növénykert két n stény ázsiai oroszlánja az idén összesen hét kölyköt hozott
világra. Ez különösen azért nagy öröm, mert ezt az alfajt a kipusztulás veszélye fenyegeti.

A

z oroszlán (Panthera leo) elterjedési területe néhány
ezer évvel ezelőtt még magában foglalta Afrika legnagyobb
részét, Európa egyes vidékeit, KisÁzsiát, a Közel-Keletet és Észak-Indiát. Magyarország jelenlegi területén mintegy tízezer esztendeje még
együtt élt az akkoriban kipusztult
hatalmas termetű, a mai oroszlánnál
mintegy harmadával nagyobb barlangi oroszlánnal (Leo spelaeus).
Az ókor fenevadjai

Európában a legtovább talán a mai Ukrajna területén, illetve Görögországban
maradtak fönn oroszlánok. Az ukrajnaiakról szinte semmit sem tudunk.
Igaz, a faj szerepel az Igor-énekben és a
kijevi Szófia-székesegyház egyik freskóján is látható, amint Vlagyimir
Monomah kijevi nagyfejedelem lóhátról, dárdával oroszlánra vadászik, de arról fogalmunk sincs, mikor tűntek el az
ország utolsó oroszlánjai.
Az oroszlán Görögországban viszonylag sokáig tartotta magát, feltűnik jó
néhány görög legendában is. Például
Héraklész egyik feladata egy oroszlán
elejtése volt; Trékosz hegyén előbb
megfojtotta az oroszlánt, majd az állatot saját karmával nyúzta meg.
Xerxész, a perzsa uralkodó málhás állatait Kr. e. 480-ban Makedóniában
oroszlánok támadták meg. Nem sokkal
később pedig Hérodotosz a Balkán-félsziget közönséges vadjaként említi az
állatok királyát, s később Arisztotelész
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(Kr. e. 384–322) híres Historia Animalium
című könyvében is szerepel. Ám ezután
eltelt néhány száz év, és az oroszlán kiveszett a hellének földjéről. A mind nagyobb, főleg állattenyésztésből élő népesség tűzzel-vassal irtotta a ragadozókat. Vadásztak rájuk, de még inkább
csapdázták őket. Ám a végső lökést valószínűleg mégsem ez adta meg; a nagymacskáknak az erdőpusztítások okozták a vesztét, ugyanis a hajók építéséhez
kiirtották az ország erdeinek legnagyobb részét. S bár az oroszlán a közhiedelemben úgy él, mint a szavannák lakója, jól elvan a ritkásabb, nyílt területekkel tarkított erdőkben is – lásd India
utolsó oroszlánjait! Gyanítható, hogy az
oroszlán hajdan Görögországban is a ritkásabb erdők, dús növényzetű területek
ragadozója volt, mivel a zsákmányállatai
is ott tanyáztak. Szarvasokra, vaddisznókra vadászhatott, ám ahogy eltűntek
az összefüggő erdők, úgy tűntek el a
zsákmányállatok és a búvóhely is.
Talán még maradt néhány oroszlán
Görögországban, amikor megérkeztek a rómaiak. Ám ők sem bántak
kesztyűs kézzel a nagymacskákkal, e
fejedelmi állatok ugyanis kellettek a
gladiátorviadalokhoz! Az arénák ellátására vadbefogók gyűjtötték be az
állatokat, az oroszlánokat valószínűleg nemcsak Afrikából (akkoriban
még volt bőven a kontinens északi területein honos berber oroszlánból),
hanem Európából is importálták.
Ameddig volt mit. Azt, hogy mekkora volt a pusztítás, remekül példázza,
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hogy csupán egyetlen alkalommal,
Kr. e. 55-ben Pompeius színházavatóján ötszáz oroszlánt végeztek ki.
Ismereteink szerint az oroszlán Görögország mai területéről Kr. u. 80–100 között pusztult ki. A Földközi-tenger keleti partjai mentén azonban még a XIII.
században is előfordult, a keresztes lovagok is találkoztak példányaival. Az
Arab-félszigeten, Mezopotámiában és
Perzsiában nagy számban kerültek elő
oroszlánokat ábrázoló festmények és faragások, bizonyítandó, hogy arrafelé
gyakori vad lehetett az állatok királya.
Észak-Amerikában ekkor egy nagyon közeli rokonfaj, a sokáig szintén Panthera leónak tartott Panthera
atrox élt. ezeket az egykor Európában és Ázsiában honos formákat régebben több alfajba sorolták, ám
ma már valamennyit a Panthera leo
persica (régebben P. l. goojratensis)
névvel illetik.
Az ázsiai vagy más néven indiai
oroszlánnak jelenleg csak egy kicsiny állománya él Északnyugat-Indiában, a Gir-erdőben. E maroknyi
állomány azonban kevés ahhoz,
hogy megállapítsuk: miként néztek
ki a nyugatabbra élő ökotípusok, hiszen Afrikában is nagyban különbözhetnek a különféle élőhelyeken
élő oroszlánok.
Végnapjaik

Az Afrikán kívüli hajdani oroszlánélőhelyek növényzete egykor más
képet mutatott, mint mostanság. Jó-

val több volt a bozótos, fás terület.
Az erdőirtások miatt egyre szárazabb klíma és a mezőgazdasági termelés azonban alapjaiban változtatta
meg az oroszlánok számára még alkalmas területeket, s ahogy fogyott
a növényzet, csökkent a zsákmányállatok száma is és lassan eltűntek
Eurázsia oroszlánjai.
Az oroszlán Törökországban a XIX.
század végén pusztult ki. Állítólag
1916-ban a berlini állatkertben még élt
egy Mezopotámiából származó nőstényoroszlán. A leírások szerint színe
sárgásszürke volt, hátán halvány keresztcsíkozással. Iránban a sokáig utolsónak vélt eleven példányt 1941-ben
látták, majd 1944-ben találtak egy elhullott nőstényt. 1963-ban azonban
egy egész falkára akadtak. A nőstényt
a helyszínen lelőtték, s a kölykök sem
kerülhetAz alfaj budapesti képvisel i
ték el sorsukat. A
hímet
előbb lőtték le, de
ennek
időpontja
nem ismert.
Egyes
zoológusok még
reménykednek a
felbukkanásában,
az ország emlőseit bemutató, 1996ban kiadott Mammals of Iran című
könyvben ugyanis még szerepel,
igaz, lehetséges élőhelyeit sok-sok
kérdőjel jelöli. A rajz tanúsága szerint piszkossárga, rövid sörényű volt
az ottani alfaj.
Az asszír ábrázolások hímoroszlánjai dús és nagy sörényűek – bár abban nem lehetünk biztosak, hogy
nem az alkotók tették-e ezáltal még
félelmetesebbé a nagymacskákat.
A Perzsiában élő oroszlánokat tartják
a legkisebbnek, szőrzetük szennyessárga, sörényük feketésbarna volt.
Indiában az oroszlán még kétszáz
évvel ezelőtt is jóval gyakoribb volt,
mint manapság. Elterjedési területe
a XIX. század közepéig az Industól
Közép-Indián át a Gangeszig tartott. A ma Indiában élő egyedeket

egyes szakkönyvek nagyobbnak,
mások kisebbnek említik, mint az
afrikaiakat. Nos, általában kisebbek
azoknál, testtömegük 110–190 kg,
míg az afrikai oroszlánok testtömege 122-260 kg. A legnagyobb megmért indiai oroszlán hossza 292 cm,
míg a legnagyobb afrikaié 323 cm
volt.
A nőstények jóval kisebbek, mint a
hímek, amelyek sörénye általában
ritkásabb afrikai rokonaiénál, de ez
az erdei életmódjára is visszavezethető: a gallyak és tüskés bokrok nem
tesznek jót a nagy sörénynek. Az állatkerti példányok ezzel szemben
dús sörényűek, mondhatni „jól fésültek”.
India oroszlánjait mindig is üldözték, az ország ellen vezetett hadjáratakor már Nagy Sándor is számos

csökkent az oroszlánok száma is.
Valószínűleg azért sikerült előbb kipusztítani, mint a tigriseket, mert
élőhelyük más volt, nem a dzsungelben kellett követni példányaikat,
hanem a nyíltabb területeken, ritkásabb erdőkben. Emellett élőhelyük
tökéletesen megfelelt a terjeszkedő
ember számára is, jó volt a klíma, és
nem kellett dzsungelt irtani ahhoz,
hogy ott mezőgazdasági területek
létesüljenek vagy falvak-városok
nőjenek ki a földből.
Csíkos b nbak

Mivel a múlt század első felére alig
maradt oroszlán Indiában – az ember sohasem ismerte el szívesen saját
felelősségét –, nem ártott egy bűnbakot keresni! Meg is találták: a tigris formájában! Több vadászíró
megjegyezte könyvében, hogy
az oroszlánt a tigris szorította ki.
E tételt leginkább arra alapozták,
hogy az egykori arénákban öszszeengedett és viadalra kényszerített oroszlánok és tigrisek közül általában az utóbbiak kerültek ki győztesen. Később még
egy „bizonyíték” is előkerült.
Gwalior egykori maharadzsája
megkísérelte az oroszlánok viszszatelepítését az országrészbe.
Igaz, ő nem bajlódott azzal, hogy
indiai oroszlánnal próbálkozzon
– Afrikából hozatott három párt.
Az állatok számára tágas kifutókat
épített, ezekbe élő
zsákmányt engedett be, hogy a ragadozók el ne felejtsenek vadászni.
Az oroszlánokat
később páronként
kiengedték, s az
egyiket állítólag
BAGOSSY ZOLTÁN FELVÉTELEI
megölte egy tigris.
Íme, a „megdöntoroszlánt ejtett el. Sőt, Nagy Sándor hetetlen” bizonyíték! (Az igazsághoz
történetírója az indiai hadjáratról tartozik, hogy a többi oroszlánt, amebeszámolva említést sem tesz a tigri- lyek száma időközben még szaporosekről, csak az oroszlánokról. A ké- dott is, le kellett lőni, mert előbb a hásőbbi időkből is maradtak fenn ábrá- ziállat-, majd később az emberhúsra
zolások, melyekről látszik, hogy az tértek át.)
oroszlánokra éppúgy elefánthátról
Egyébként még Gróf Apponyi
vadásztak, mint a tigrisekre.
Henrik is hitelt ad e feltételezésnek
Ahogy nőtt India népessége, úgy az amúgy remek könyvében (Úti- és
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vadásznaplóm Indiából és a Himalájából, 1931): „Régebben sok oroszlán
volt Indiában, de erősebb ellenfele a tigris, amely állítólag a távolabbi északi tájakról nyomult le délre, lassan kiszorította és kipusztította az oroszlánt” –
írja. Ez azért is valószínűtlen, mert
– legalábbis Indiában és DélkeletÁzsiában – a két faj más-más élőhelyet hódított meg.
Ma az oroszlán Indiában csak a
gudzsaráti Gir-erdőségben honos. Itt
hajdan 5200 négyzetkilométeres területen éltek e nagymacskák, ma ennek csu-

A tigrisek számának gyors csökkenése miatt a hagyományos kínai gyógyászatnak már az oroszlán is megfelel.
Csupán 2009-ben hat hónap alatt 12-14
oroszlánt öltek meg az orvvadászok.
Mivel a sok turista miatt megszokták
az embert, a lelövésük is egyszerű. Egy
időben kártételük miatt mérgezték is
ezeket az állatokat, emiatt évente 2530 egyed pusztult el. Többször is igyekeztek más rezervátumokba áttelepíteni, de e kísérletek nem jártak sikerrel.
Az ázsiai oroszlán nemcsak kisebb méretével és világosabb bundájával tér el afrikai rokonaitól, hanem
viselkedésével is. Mivel a
giri erdőben könnyen elejthető zsákmányállatok
élnek – négyszarvú és
indiai antilopok, vaddisznók, pettyes szarvasok –, ezek elkapásához
nincs szükség nagy falkára. Ezért alakultak ki
nőstényekből álló és kicsi

Indiai él helyén (fenn és jobbra)
BÚZÁS BALÁZS FELVÉTELEI

pán töredékén (1412 négyzetkilométer).
A kis területen élő oroszlánok gyakran
elhagyják a rezervátumot, s jelentős károkat okoznak a háziállatok között. Sőt,
nemegyszer emberre is támadnak!
A múlt század elejére az indiai oroszlánok csaknem kipusztultak, talán 20
példány maradt belőlük. A védelemnek köszönhetően aztán lassan szaporodni kezdtek, s 1936-ra már 287
oroszlán élt a Gir-erdőben. A vadon
élő ázsiai oroszlánállományt a legtöbb
szakkönyv 300–411 példányra teszi,
míg fogságban mintegy 300 tisztavérű egyed élhet. Ám azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy milyen
kis populációból származik a ma élő
több száz példány, s ez a tény jelentős
genetikai veszélyt hordoz magában.
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falkák, amelyeket legföljebb öt, de leginkább mindössze két felnőtt egyed tesz
ki, a hímek pedig magánosan vagy szintén kis falkában élnek.
Állatkertben

Az ázsiai oroszlánt a hetvenes években
hozták először Európába, egyebek mellett a Gerald Durrell nevével fémjelzett
jersey-i állatkertbe (ahol az elsők között
szaporodott, ám később lemondtak a
tartásáról), illetve Kelet-Berlinbe. Sajnos azonban ezek a példányok
„alfajtiszta” mivolta erősen megkérdőjelezhető, ugyanis az indiai állatkertekben gyakran keresztezték a helyi és az
afrikai oroszlánokat. Még az 1980-as
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évek közepén is előfordult, hogy a
Trivandrum Zoo hibridoroszlánokat
küldött az USA-ba!
Csak 1990-ben érkeztek az első,
minden kétséget kizáróan ázsiai
oroszlánok Európába, mégpedig a
londoni állatkertbe.
Indiában a leghíresebb tisztavérű ázsiai oroszlántenyészet a junagadhi Sakkarbaug Állatkertben van, ahol két
érdekes esetet is feljegyeztek. Az állatkert alapításának 125 éves évfordulóján, 1988-ban a Gir-erdő két,
szabadon élő hímoroszlánja látogatta
meg az állatkert oroszlánhölgyét, és
két napig nem is tágítottak a kifutója
mellől. Ennél is furcsább eset, ami 15
évvel korábban történt. Egy nőstény
kelt át a dombokon, s Junagadhba érkezvén bekéredzkedett az ottani hím
oroszlán ketrecébe! Az így létrejött
párnak az évek folyamán több alomnyi kölyke született. Azt, hogy e két
történet nem légből kapott, bizonyítja, hogy az angol szakfolyóiratban az
eseteket tárgyaló
cikk szerzője nem
más, mint Jeremy
Mallinson, a világhírű jersey-i állatkert igazgatója.
Az indiai oroszlán szerencsére remekül szaporodik
fogságban. Ilyenkor persze önkéntelenül felmerül a
kérdés, hosszú távon mi lesz a szaporulattal?
Egyelőre a kölyköket még viszonylag könnyű elhelyezni, hiszen
az állatkertek örömmel cserélik le
afrikai, pedigré nélküli oroszlánjaikat tisztavérű ázsiaiakra. Ám visszatelepítésük – legalábbis Indiába –
már erősen kétséges. Egyszerűen
nincs hely a számukra, ha volna, akkor már régen áttelepítették volna a
giri állomány egy részét más rezervátumokba. Meg aztán a fogságban
született egyedeket emberfeletti
munka megtanítani arra, miképp
éljenek a szabadban és hogyan vadásszanak.
KOVÁCS ZSOLT
(Az afrikai oroszlánokról lásd hátlapunkat! – A szerk.)

A Stardust- rszondát hordozó rakéta
kilövése és nyomvonala
(Forrás: http://stardust.jpl.nasa.gov. NASA JPL
Caltech)

AZ

R KO R S Z A K L É G KÖ R O P T I K A I L Á T V Á N YO S S Á G A I

RAKÉTANYOMVONALAK

Az els m hold indításával 1957-ben az emberiség történetének új szakasza, az rkorszak
vette kezdetét. Azóta számos távközlési, távérzékelési, meteorológiai, navigációs és katonai m holdrendszer kezdte meg m ködését, napjainkban pedig különösen fontos az emberes rrepülés és a Naprendszer bolygórendszerének minél részletesebb feltárása. A különböz

célú

reszközöket hordozó rakéták kilövését ezúttal légköroptikai szempontból

z űreszközök űrbe juttatásában elengedhetetlen szerepet játszanak a rakétahajtóművek. Ezeket a magukkal vitt
üzemanyag elégésekor keletkező
gázok gyors kiáramlása következtében fellépő reakcióerő hajtja előre.
Felgyorsításukhoz szükséges módszer szerint kémiai, atom- és elektromos elven működő rakétahajtóműveket különböztethetünk meg.
Utóbbi két rakétahajtómű használata ritkább, ezeket a magreakció hője, illetve elektromos energia gyorsítja a kellő sebességre. A kémiai rakétahajtóművek a hajtóanyagban
rejlő kémiai energiát alakítják át
mozgási energiává, ezeket az üze-

A

vehetjük szemügyre.
meltetésükhöz szükséges hajtóanyag halmazállapota alapján különíthetjük el.
Hajtóm vek és
hordozórakéták

Egyik típusát a folyékony hajtóanyagú
rakétahajtóművek alkotják, melyek a
tolóerőt létrehozó gázsugarat folyékony anyagkeverék elégetése révén állítják elő. A hajtóanyag különböző
komponenseit kezdetben külön tartályokban kell tárolni a rakéta fedélzetén,
majd azokat megfelelő módon a tüzelőtérbe táplálni, így ezeknek a hajtóműveknek a szerkezete meglehetősen
bonyolult. Ám mégis ez napjaink űrkutatásának alapvető hajtóműtípusa, a
É LLEETT

legtöbb űreszköz felbocsátásához ilyet
használnak. Bonyolult szerkezete mellett nagy előnye, hogy pontosan szabályozható, üzembiztosan működtethető
és tetszés szerint leállítható vagy újraindítható. Sok esetben viszont a megfelelő tolóerőt eredményező hajtóanyagkombináció összetevői mérgezőek és
nehezen tárolhatók.
A szilárd hajtóanyagú hajtóművek
esetén a tolóerőt a szilárd hajtóanyagok
elégetése eredményeként keletkező
égéstermékgáznak a fúvócsövekből
való kiáramoltatásával állítják elő. Indításhoz való előkészítésük rendkívül
gyors folyamat, működéskor üzembiztosak és nagy fajlagos tolóerőt adnak,
de ha egyszer begyújtották azokat, akÉÉSS
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Világító spirális alakzat Norvégia felett
Jan Petter Jorgensen felvételein
(Forrás: http://www.spaceweather.com)

kor a töltet kiégéséig üzemelnek. Hátrányos tulajdonságuk tehát, hogy a hajtómű gyors és pontos leállítása, mint a
megbízható irányítás alapfeltétele, sokkal nehezebben oldható meg, mint a folyékony hajtóanyagú rakétahajtóművekben. E nehézségek miatt a személyzetet szállító űrhajók hordozórakétáiban
– az amerikai Space Shuttle-űrrepülőgép
első fokozatát kivéve – nem alkalmazták ezt a típusú hajtóművet; az űrkutatási hordozórakéták első fokozatainak teljesítménynövelésére viszont számos alkalommal. A folyékony és szilárd hajtóanyagok alkalmazása egyaránt
környezetszennyező lehet, az égéstermékek a légkörbe jutva és a levegő víztartalmával keveredve ugyanis
savas csapadékot eredményezhetnek.
Az űreszközök felbocsátásához szállító járműként a többlépcsős hordozórakétákat használják, melyek egymást

követően működésbe lépő, szilárd, folyékony vagy vegyes halmazállapotú
hajtóanyagú rakétafokozatokból állnak. Ha nem lenne több rakétafokozat, a hajtóanyag kifogyásával a hordozórakéta egyre nagyobb tömegű
holt terhet is kénytelen lenne magával
szállítani. Ennek kiküszöbölésére a fokozatok kiégése után a kiürült tartályokat leválasztják. A hordozórakéta
beindítását követően a mozgást, az
irányváltoztatásokat, a rakétafokozatok leválasztását, az utolsó fokozat kívánt pillanatban történő leállítását a
fedélzeti irányítórendszer vezérli.
Nézzük meg példaként a Stardustűrszonda 1999. február 7-i felbocsátásának lépcsőit sematikus ábránk segítségével! A kilövés (1) után megkezdődött
a szilárd hajtóanyag elégetése, majd 1
perccel később az azt tároló tartályok
~20 km-es magasságban leváltak (2),

miáltal sokkal kisebb tömeget kellett
tovább gyorsítani. Ezután megkezdődött a fő hajtóanyagtartály üzemanyagának elégetése (3), majd 115 km-es
magasságban és 20 ezer km/h sebesség
elérésekor, ~4,5 perccel a kilövés után
ez a tartály is levált. Néhány másodperccel később működésbe lépett a következő rakétafokozat (4), majd a légkör sűrű rétegének átrepülését követően, 130 km magasságban levált az orrkúp hasznos terhet védő burkolata is (5,
6). 30 perccel a kilövés után az űrszonda elvált a hordozórakétától (7) és megkezdte (sikeres) küldetését.
A hordozórakéták indítása és az ezzel
kapcsolatos előkészületek az űrrepülőtereken zajlanak, amik Földünk számos pontján megtalálhatók. Leghíresebbek közülük az Amerikai Egyesült
Államok területén található Cape
Canaveral-űrközpont és a Vandenbergtámaszpontrendszer, továbbá a legfontosabb volt szovjet, ma orosz űrközpont: a kazahsztáni Bajkonur.
Jégkristályok a
magaslégkörben

A különböző típusú hajtóanyagok elégése után a már említett káros égéstermékek mellett nagy mennyiségű
vízpára is keletkezik, mely a rakéták
útjának nyomvonala mentén a légkör
magasabb részeibe, a sztratoszférába
(10-50 km) és a mezoszférába (50-90
km) is eljuthat. A szóban forgó néhány
száz tonna vízpára a légkör alacsonyabb részeiben jelentéktelennek számítana, viszont a Szaharánál akár milliószor szárazabb mezoszférában kulcsfontosságú forrásként említhető. A
nyári időszakban ebben a magasságban

Rakéta-nyomvonalak Dennis Fisher, James Young és Nick Hilton felvételein
(Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Twilight_phenomena és személyes levelezés a megfigyel kkel)
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uralkodó -150 °C körüli hőmérsékleten
a kilövések kapcsán ide érkező vízpárából rövid időn belül jégkristályok képződnek, majd ezekből igen ritka
magaslégköri felhők alakulhatnak ki.
Az immár jégkristályokból álló rakétanyomvonal napközben az erős napfény
miatt nem észlelhető a földfelszínről,
viszont láthatóvá válik, ha a Nap a látóhatár alatt járva, szürkület idején alulról
megvilágítja azt. A felhőtlen szürkületi
égbolt sötét háttere előtt feltűnő, fénylőn tekergő nyomvonal jégkristályai
tükrökként verik vissza a már horizont
alatt járó Nap fénysugarait. A jelenség ráadásul gyakran nem csak fehér
fényű lehet, hanem az azt felépítő jégkristályokon szóródó napfény következtében rendkívüli színekben is
pompázhat, ami még látványosabbá
teszi ezt a ritka, emberi tevékenységgel összefüggésbe hozható tüneményt. A rakétanyomvonalak formavilága is igen változatos lehet, ami
egyfelől a magaslégkörben uralkodó
szélrendszereknek köszönhető.
Szintén e szélrendszerek felelősek a
kilövés után keletkező vízpára nagy
távolságra juttatásáért is, aminek következtében a kilövés közvetlen környezetétől távolabb is megfigyelhetővé
válhat a rakétanyom jelensége. Így történt ez például 1997 augusztusában, a
Discovery-űrsiklő (STS-85) felbocsátása után is, amikor egy 100 km hoszszú, 300 tonnányi vízpárából álló
nyomvonal volt észlelhető a légkör
108–114 km közti magasságában az
Északi-sarkvidék fölött, holott a kilövésre Floridában került sor.
A nyomvonalak látványos formájáért magának a kilövéshez használt rakétának a mozgása, forgása is felelős.
Ennek szemléltetésére jó példa az a
megfigyelők körében nagy rémületet
keltő, szabályos spirális alakzat, mely
2009. december 9-én tűnt fel Norvégia felett. A zöldes csóvából induló fehér, spirális képződményről számos
fénykép is készült, ám ezek igen nagy
vitát váltottak ki, hiszen sokan úgy
vélték, hogy hamisak. Mint az később
a hírügynökségek jelentései alapján kiderült, az égen valóban megjelenő
fénylő spirál kialakulásáért a tengeralattjáróról indított Bulava ICBM jelű
orosz rakéta hibás startja volt a felelős,
ami emelkedés közben irányíthatatlanul pörögni kezdett, miközben összes

üzemanyaga kiürült. A megfigyelők
elmondása alapján a spirál egyre nagyobbra növekedett, majd homályossá
vált, ami az üzemanyag légkörben való szétoszlásával magyarázható.
Világító felh k

A rakétanyomvonalak és az éjszakai
világító felhők között sok hasonlóság
ismerhető fel. Utóbbiak szintén a nyári
mezoszférában kialakuló jégkristályokból állnak, és hasonlóképpen akkor észlelhetők, ha a Nap a látóhatár
alatt -6° és -16° között járva alulról
megvilágítja azokat. A világító felhőket alkotó víz főként természetes for-

éjszakai világító felhők formavilága a
rakétanyomvonalakétól eltér: azok általában a horizonttal párhuzamos sávokból, vagy hullámokból állnak.
Hasonlítanak ugyan a jóval alacsonyabban, 8–10 km magasságban megjelenő fátyolfelhőkhöz, ám az éjszakai
világító felhők rendkívül ritkák: jellemző sűrűségük mindössze 0,01–0,1
jégkristály köbcentiméterenként. E
jégkristályok ráadásul túl kicsik ahhoz, hogy fényszóródást idézzenek elő
(átmérőjük mindössze 0,03–0,15 µm),
a felhő kékes és ezüstös színe az apró
jégkristályokról visszavert napfénynek köszönhető. A szó szoros értelmé-

A Stardust- rszonda felbocsátásához
használt többlépcs s hordozórakéta
kilövésének f szakaszai
(Forrás: http://stardust.jpl.nasa.gov.
NASA JPL Caltech)

rásokból, például nagyobb vulkánkitörésekből, a világűrből érkező
nagy víztartalmú meteoritokból és
különböző levegőkémiai reakciókból származik.
A megfigyelések viszont arról tanúskodnak, hogy az űreszközök felbocsátását követően a világító felhők is
gyakrabban tűnhetnek fel, és látványosabbak is lehetnek, ami szintén a
rakéta hajtóanyagának égése után keletkező vízpára magaslégkörbe kerülésével hozható összefüggésbe. Ám az
É LLEETT

ben véve tehát e felhők nem világítanak, csupán szintén a fénysugarak és a
jégkristályok játékának köszönhetően
válnak láthatóvá. A magaslégköri felhők jégkristályai már néhány fokkal
magasabb hőmérsékletű zónába sülylyedve rendkívül gyorsan elszublimálnak, így e tünemények rövid ideig figyelhetők meg és leggyakrabban
az űrközpontok környezetében élők
lehetnek tanúi e látványos légköroptikai jelenségnek.
FARKAS ALEXANDRA
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S Z I B E N L I S Z T M I H Á LY J O G B Ö L C S E L E T I M U N K Á S S Á G A

AKIT L DEÁK ÉS
EÖTVÖS IS TANULT
Hazai jogtudományunk története számos olyan képvisel vel rendelkezik, akinek munkássága az
elmúlt évszázadban szinte feledésbe merült vagy méltánytalanul csekély elismerést nyert, ezért újraértékelést kíván. Ilyen jogbölcsel volt a XIX. század els harmadában Szibenliszt Mihály, aki többek
között Deák Ferenc és Eötvös József természetjog tanára is volt.

SZ

ibenliszt Mihály 1783.
szeptember 6-án született Losoncon. Bölcseleti és jogi tanulmányait a pesti
egyetemen végezte. 1810-től a Győri
Királyi Akadémia Jogi Karán természetjogot és közjogot oktatott,
majd 1827-től haláláig (1834. március 23.) a pesti egyetemen a római jog
és a büntetőjog, majd a természetjog
tanára volt.
Az Institutiones juris naturalis címlapja
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Polgárosodás és jog

A magyar reformkor polgárosodási
folyamatát nemcsak a felvilágosodás
eszmeiségét terjesztő írások, mozgalmak készítették elő, melyek sokszor a
hivatalos cenzúrának áldozatul esve
az értelmiségnek csak egy szűk rétegéhez jutottak el. Ennél szélesebb
körben váltak ismertté azok az újfajta
elméletek, melyek a közoktatásnak
köszönhetően, főleg a kollégiumok,
jogakadémiák révén váltak ismertté a hallgatók számára. A
jog elméleti kérdéseivel a korabeli felfogás szerint az úgynevezett
természetjog tantárgy keretén belül ismerkedtek meg a diákok.
Szibenliszt Mihály a győri jogakadémia természetjog tanáraként írta kétkötetes – a kor kívánalmainak megfelelően latin nyelvű, s még jelenleg is csak latinul
olvasható – Institutiones juris
naturalis című művét, mely 1820ban látott napvilágot, majd 183031-ben újra publikálást nyert azzal
a céllal, hogy segítséget nyújtson a
hallgatóknak a kötelezően előírt
természetjogi tananyag értelmezéséhez. Művében számba vette a
korabeli elméleteket, bemutatta a
Karl Anton Martini – Mária Terézia és II. József jogi tanácsadója –
által kidolgozott, és akkoriban a
pesti egyetemen hivatalosan elismert álláspontot, de ismertette
azokat az újabb felfogásokat is,
amelyek a magyar jogtudomány
számára még „eretnek” gondolatokat fogalmaztak meg.
Karl Anton Martini nevéhez
fűződött a bécsi egyetem természetjogi oktatásának megszerve-

2013/33

zése, melynek nem titkolt célja a
fennálló abszolutista rendszerhez hű
hivatalnoki gárda kinevelése, közjogi
ideológiai alapokkal való ellátása
volt. Martini természetjogi tételei saját kora abszolutista rendszerének
alátámasztásául szolgáltak azzal,
hogy társadalmi szerződés elméletében visszafordíthatatlan felhatalmazásként értékelte az alattvalók uralkodói akarat alá rendelését, megkérdőjelezte az alattvalók ellenállási jogát, valamint a közjó érdekében
korlátlan beavatkozási lehetőséget
tulajdonított a közhatalomnak. Ezzel
szemben Szibenliszt természetjogi
munkáját már Immanuel Kant azon
szellemisége hatotta át, amely a bécsi
jogi karon Franz Zeiller és Franz
Egger természetjogi tanítására is
nagy hatást gyakorolt, így az utóbbi
két természetjogász által képviselt álláspont szintén helyet kapott
Szibenliszt művében.
Morális egyenl ség

A Szibenliszt Mihály által képviselt
természetjogot egy olyan újfajta emberkép jellemzi, aki magában hordozza
saját boldogulásának kulcsát. Ez a
koncepció kellő szerepet igyekszik
biztosítani az individuum számára, és
az egyének morális egyenlőségét hirdeti mindamellett, hogy a közösség
érdeke szintén hangsúlyos. Ezt a célt
szolgálja
természetjogának
jus
extrasociale–jus sociale részekre való tagolása, melyben az előző az egyén jogait, az utóbbi az egyén és a közösség
viszonyrendszerét taglalja (magánjogközjog). Szibenliszt természetjoga az
egyének és a társadalom vizsgálatára
összpontosít, s az államhoz, mint az

Franz Egger

Immanuel Kant

Franz Zeiller

egyének legjelentősebb társas formációjához az individuum elemzéséből
kiindulva, a társulások általános jellemvonásain, majd azok különös típusainak vizsgálatán keresztül jut el.
Szibenliszt Mihály a kanti morálfilozófia követője, magyarországi meghonosítója. A kanti morálfilozófia a kritikai észjogi iskolát hozta létre, amely
az emberi észből vezette le az állami
és jogi berendezkedésre adott válaszokat, amellett, hogy erősen kritizálta a Grotius munkásságával elkezdődő, majd Spinoza, Descartes,
Hobbes, Locke nézeteivel fémjelzett
modern természetjog azon tételét,
amely az emberi természet vágyaiból,
ösztöneiből, tapasztalataiból igyekezett levezetni az erkölcsi elveket. Kant
szerint az erkölcsi törvényt, amelyből a
természetjog vagy az észjog is származik, nem lehet az ember empirikus
természetéből kikövetkeztetni, hanem
kizárólag a tiszta emberi ész által. Kantnál az erkölcsi törvény lényegi tartalma az, hogy az ember racionális lényként képes önmaga számára törvényt adni, képes cselekedeteit általános törvények alá rendelni, így valósítván meg
és teljesítvén ki morális szabadságát és
egyben felelősségét is. Ez a szemlélet
Szibenliszt egész természetjogát meghatározza, ami a jogok alanyaként
megjelenő egyén veleszületett és szerzett jogaira, a társadalmi szerződésre,
a közhatalom gyakorlójának valamint
az alattvalóknak a jogaira és kötelezettségére vonatkozó tanításában
markánsan megfogalmazódik.

Az ember veleszületett és szerzett jogai kapcsán számos emberi jog tárgyalása mellett a legrészletesebben a tulajdonjogról szól, amit alapvető, de szerzett jogként aposztrofál, s azáltal, hogy
a főhatalom jogával állítja párhuzamba, az államhatalom önkényes megszerzésének jogtalanságát hangsúlyozza. Ezt igazolja társadalmi-szerződés
elmélete, melyben valamennyi társulási forma eredetét, így az államét is
szerződésre lehet visszavezetni.

a természetjog keretein belül értelmezhetetlen. A szolgaság, rabszolgaság bárminemű formáját az ember
természetes szabadságából kifolyólag a természetjog eleve elutasítja.
Így Szibenliszt ezt a fajta jogviszonyt a munkaszerződés keretei között értelmezi.
Ő is vallja, hogy a közhatalom
(imperium) – a tulajdonjoghoz hasonlóan – részjogosultságokra, alapvető és
járulékos felségjogokra osztható, melyek terjedelmét mindig az állam célja
határozza meg. Ezzel Szibenliszt a
közhatalom gyakorlásának egyik

Törvényalkotás, végrehajtás,
felügyelet

Szerzőnk természetjogának
jus sociale címmel jelzett második része az emberiségre
egyetemesen jellemző alapvető társulási formákat, a családot és az államot elemzi. A
család, mint a társadalom alapegysége az állam szempontjából kiemelt jelentőségű, így
kerül ennek tárgyalása az
egyén és a közösség viszonyrendszerét taglaló második
könyvbe. A hagyományos értelmezéshez képest, amely a
család fogalmához a házastársak és a szülő-gyermek kapcsolatán túl a háziúr és cselédség viszonyát is hozzáérti,
Szibenliszt egészen más értelmezést tart helyesnek. Utóbbit nem tekinti a családhoz
tartozó viszonynak, hiszen az
úr és cselédség relációja, ami
egyfajta szolgai státusra utal,

Karl Anton Martini

ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



20 1 3 /3 3



1047

alapvető korlátjaként a célhoz kötöttség
elvét fogalmazza meg. Alapvető, univerzális felségjogoknak azokat tekinti,
melyek nélkül semmiféle államhatalomban nem létezhet jogbiztonság, s
melyek három hatáskört (potestas) ölelnek fel, úgymint a törvényalkotás
(legislativa), végrehajtás (executiva), és felügyelet (inspectoria). Ez a szemlélet nem
a montesquieu-i értelemben vett hatalom-megosztás elvét kívánja leképezni, hanem a természetjog általános rendszerbeliségének megfelelően
egy olyan szisztémát jelent, amely valamennyi államszervezési megoldásra
vonatkozhat.
A járulékos jogok mértékét és fajtáit pedig a szibenliszti elgondolásban a szerzésmód determinálja,
amely az állam irányítója és az
alattvalók közötti szerződés tartalmától függően az egyes államszervezési megoldásokhoz alkalmazkodva különfélék, de általában a
következők lehetnek: az állami jogszolgáltatás (polgári és büntető törvénykezés), az állam rendészeti jogköre, közhivatalokkal kapcsolatos
jogkörök (polgári és katonai szolgálatok), az állam vagyonkezelői jogköre, s végül a vallásügyek terén
gyakorolható jogkörök.
A bírói hatalom (potestas juridicaria)
pozíciója e rendszerben is kiemelt
felségjogként kezelt, amire utal az a
szibenliszti megfogalmazás, hogy
ez a jog „nélkülözhetetlen eszköze annak, hogy az állampolgárok saját jogaikat biztonságban gyakorolhassák”, továbbá az, hogy a bírói hatalom részletes tárgyalása a három kiinduló
pontnak számító univerzális jogkör
felvázolását követően közvetlenül
az állam végrehajtó-hatalmának
bemutatása után következik. Ebből
felismerhető azon törekvés, amely
az állam bírói hatalmára a közigazgatástól elkülönülő, önálló hatalomként tekint, s mely törekvés a
polgári korban csak az 1869:4. törvénycikkel teljesülhetett.
A további járulékos jogkörök taglalása során számos – mai is érvényes – megállapítást olvashatunk.
Így figyelemre méltóak Szibenliszt
érvelései az állam vagyonkezelői
jogköre kapcsán: az állam kötelessége az össznemzeti vagyon (magánés közjavak) megóvása, gyarapítása.
Az állam e téren gyakorolt tulajdo1048
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Nyelv és Élet
Szerkeszti:
GRÉTSY LÁSZLÓ
Gárdonyi

A fiatal tanítvány: Deák Ferenc
(Benesch Pál festménye)

nosi jogköre közhatalmi funkció, így
az önkényesen nem, hanem mindig csak a közösség céljainak alárendelten érvényesíthető, továbbá
kiemeli: a közvagyon kezelésének
célját minden esetben törvényekben kell meghatározni.
A szibenliszti jogfogalom-meghatározásból, mely szerint a jog és kötelezettség elválaszthatatlan egységet alkot, az is következik, hogy az állam
felségjogainak gyakorlásával a kötelezettségeit kell, hogy teljesítse. Ugyanilyen értelmezésre irányítja figyelmünket az alattvalók kötelezettségei
kapcsán, azzal a technikai megoldással, hogy az egyén jogaival művének
első részében (ius extrasociale), kötelezettségeivel pedig a civilis nexus, azaz
az állampolgári viszony tárgyalásánál
foglalkozik (ius sociale).
Szibenliszt műve a magyar természetjogi gondolkodás fejlődése szempontjából előremutató munka volt.
Ezt jól példázza az a körülmény,
hogy amikor Szibenlisztet kinevezték a pesti egyetem természetjog tanárává, éppen az újdonságként ható
kanti eszmék terjesztése miatt rótták
meg felettesei, és utasították a pesti
jogi karon még hivatalosnak számító
Martini-féle elmélethez való visszatérésre. De nemcsak írásos művei,
hanem oktatói személyisége is közrejátszhatott abban, hogy leghíresebb
tanítványa, Deák Ferenc a későbbiekben is nagyrabecsüléssel emlékezett vissza hajdani tanárára.
PETRASOVSZKY ANNA M ÁRIA
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Egri csillagok, A láthatatlan ember,
Isten rabjai… E népszerű regények
mellett a 150 éve született Gárdonyi
Géza könyvtárnyi kötettel gazdagította a magyar irodalmat.
Nyelvünket nemcsak az író Gárdonyi használta és művelte. Mint
néptanító éveken át naponta törekedett arra, hogy a zömmel írástudatlan falusi, tanyasi szülők gyerekei
megtanuljanak fogalmazni, és örömöt leljenek az olvasásban, a magyar nyelv szépségeiben.
A középkori és a XVI. századi
Magyarországon játszódó regényeiben nem akarta utánozni a korabeli nyelvezetet. Tudta, a megértést
így csak nehezítené, az élvezetet
csökkentené. Egy-egy régies szóval, kifejezéssel azonban sikerült a
múltbeli hangulatot érzékeltetnie.
Idősebb korában, már „egri remeteként”, titkosírással írt naplót,
vallomásokat, elmélkedéseket, spiritiszta eszmefuttatásokat. Ma sem
egyértelmű, miért folyamodott
ehhez a módszerhez. A szövegeket
csupán a XX. század utolsó harmadik harmadában fejtették meg,
s adták ki is Titkosnapló címmel.
Értékes gondolatokat vetett papírra a nyelvről, különösen anyanyelvünkről. Részleteket idézek a
Tinta Kiadó gondozásában 2000ben megjelent antológiából, melynek címe: A mi nyelvünk. „Minden
nemzetnek főkincse a nyelve. Bármit
elveszthet, visszaszerezheti, de ha a
nyelvét elveszíti, Isten se adja vissza
többé. Aki a jó magyar szót elhagyja az
idegenért, akinek a korcs magyar szó
nem fáj, hazaáruló!”„A csárdai zenész,
az iparhegedűs 20-30 hanggal dolgozik. Annyival eljátszik minden dalt. A
művészhegedűs ugyanazon a hegedűn
200-300 hangot zendít elő.Épp így
vagyunk az íróművészettel is. Az iparos
író a közélet kapott kis szótárából él. Ő
azzal mindent elmond, amit akar, s a
vele egyszintű olvasó megelégszik vele.”
GYÁRFÁS ENDRE

ADATOK ÉS TÉNYEK

A versenyképesség alakulása 2012-ben
– A versenyképesség nemzetközi piacon értékesíthető
áruk és szolgáltatások előállítására való képességet jelent,
amelyek révén magas és fenntartható szintű jövedelmek
alakulnak ki. Az Európai Unió ezen definíciója a ver-

emelt jelentősgű, mivel ezekben az országokban csak a
nemzetközi kereskedelembe bekapcsolódva lehetséges réHelyezés
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senyképességet vállalati szinten értelmezi, amelyen kívül a
fogalom vizsgálható területi, jellemzően nemzeti szinten
is. A nemzetgazdasági versenyképesség különösen a hazánkhoz hasonlóan kis és nyitott gazdaságok számára ki-
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ve. Az uniós országok rang-

A hasonló területet vizsgáló mutatókat 12 „pillérben” összegzi a
Világgazdasági Fórum. A pillérekre ugyanúgy rendelkezésre állnak
az országrangsorok, mint a teljes indexre.
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F
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4.

képesebbnek tekintett újonÉsztország

A pillér neve

Az előző évi rang
sorban elfoglalt
helyezés

Ország

legversenyké-

szesülni a méretgazdaságos termelés olyan hozadékából,
mint a termelékenység és az életszínvonal emelkedése.
A legismertebb versenyképességi rangsor a Világgazdasági
Fórum nevéhez kötődik. A 2012–2013-as Globális versenyképességi jelentés a világ 144 országát rangsorolta, amelyek a
globális GDP 98%-át állították elő. Az országrangsor a globális versenyképességi index értéke alapján alakul ki,
ami 111 mutató eredményét szintetizálja. Ezek közül 32
mutató a hivatalos statisztikai szolgálattól származik, a
többi pedig vállalatvezetői vélekedéseket fejez ki. A
legfrissebb jelentéssel összefüggésben több mint 14 ezer
kérdőívet töltöttek ki a megvizsgált országokban tevékenykedő vállalatvezetők, a válaszadásra 2012 első felében került sor.
A Világgazdasági Fórum értékelése szerint a világ
legversenyképesebb gazdasága 2012-ben is Svájc volt.
HERZOG TAMÁS

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
Alkohollal és
kokával bódították a
gyermekáldozatokat

gy nemzetközi kutatócsoport háEfeláldozott
rom, mintegy 500 évvel ezelőtt
inka gyermek maradvá-

nyainak elemzéséből arra a következtetésre jutott, hogy az áldozatokat már
több hónappal a haláluk előtt különleges étrenden tartották, amelyben
hangsúlyos szerepet kapott a chicha
néven ismert, kukoricából erjesztett
alkoholos ital, és a kokain alapjaként
szolgáló kokalevelek is. A Proceedings
of the National Academy of Sciencesben (PNAS) közzétett tanulmányukban a kutatók részletesen bemutatják,
hogyan állapították meg az áldozatok
hajmintáinak elemzéséből felkészítésük előzményeit.
A három gyermek – egy 13 éves leány,
továbbá egy 4-5 év körüli kisfiú és kislány – fagyott, mumifikálódott maradványait az argentínai Llullaillaco-vulkán
csúcsának közelében fedezték fel még
1999-ben. A rendkívül tiszta és fagyos
levegőnek köszönhetően mindhárom
test kivételesen jó állapotban őrződött
meg. Mind elhelyezésük, mind a rajtuk
és körülöttük látható tárgyak alapján a
szakemberek kezdettől fogva gyanították, hogy rituális szertartás áldozatai

A „Sz z” múmiájának arca szemb l (A); a száj belseje felülnézetb l: jól látható a fogak
közé szorult zöld kokacsomó (B); a koponya (sárga) rekonstrukciója, benne a fogak
(narancs) és a nyelv (vörös), valamint az összerágott kokacsomó (C-D)
KÉP: PNAS/JOHAN REINHARD

lehettek. Hajmintáik 2007-ben elvégzett
elemzésekor már kiderült, hogy néhány
hónappal feláldozásuk előtt a gyermekek
étrendje gyökeresen megváltozott: az

Alvászavarok és telihold

elihold idején sokan panaszkodTszámos
nak álmatlanságról, emellett
hiedelem is kötődik a teliholdhoz. Egy a Current Biologyban
most megjelent tanulmány bemutatja
az első meggyőző bizonyítékot arra,
hogy a panaszok nem alaptalanok, és
az emberi szervezetben a cirkadián ritmust szabályozó biológiai óra mellett
még ma is működik egy a holdciklusokhoz kötődő ősi, cirkalunáris ritmus.
„Úgy tűnik, a holdciklusok mégis
befolyásolják az emberek alváskészségét és az alvás minőségét még
olyan esetekben is, amikor a Holdat
nem látjuk, és annak sem vagyunk
tudatában, hogy éppen melyik
fázisában jár” – mondta Christian
Cajochen, a Bázeli Egyetem Pszichiátriai Kórháza Kronobiológiai Központjának professzora.
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A holdfázisok változásai valóban hatnak
alvásunkra
KÉP: CURRENT BIOLOGY

Cajochen és munkatársai laboratóriumi körülmények között 33, két korcsoportba osztott önkéntes alvás közbeni

2013/33

egyszerűbb zöldségek (például a krumpli) helyett egyre több kukoricát, sőt még
(láma)húst is kaptak. A most elvégzett
újabb elemzések azt is kimutatták, hogy
agytevékenységét monitorozták, s
ezzel párhuzamosan szemmozgásuk
és hormonkiválasztásuk változásait
is folyamatosan rögzítették.
Az eredmények azt mutatták, hogy
teliholdkor a mély alvásnak megfelelő
agytevékenység 30 százalékkal csökkent, emellett a kísérletben résztvevőknek mintegy 5 perccel tovább tartott
elaludni, és teljes alvásidejük átlagosan
20 perccel lerövidült. Szubjektív benyomásuk szerint is kevesebbet és rosszabbul
aludtak. Szervezetükben az alvás-ébrenlét ciklust szabályozó melatonin-hormon
szintje kimutathatóan alacsonyabb volt.
„Ez az első, kontrollált laboratóriumi
körülmények között elvégzett kísérletsorozat, amely egyértelműen bizonyítja, hogy a holdciklusok valóban hatással
vannak az emberi viselkedésre, és kisebb
változásokat okozhatnak a napi biológiai
óra (cirkadián ritmus) működésében” –
mondta Cajochen.

a gyermekek kukoricából erjesztett alkoholos kukoricasört (chichát) és bódító
hatású kokaleveleket is fogyasztottak.
Az inkák kegyetlen emberáldozási
szokásairól a spanyol hódítók és miszszionáriusok elbeszéléseiből és feljegyzéseiből tudunk. Ezek gyakran említenek gyermekáldozatokat is, amelyet
a mostani bizonyítékok ismételten
megerősítenek.
Az emberi haj kiválóan alkalmas
arra, hogy vele szinte napra pontosan
kövessék az elhunyt étrendjét, illetve
az abban esetleg bekövetkező változásokat. (Modernebb időkből például
számos arzénmérgezéses eset feltárása
köszönhető ennek.)
A mostani vizsgálatokból egyértelműen kiderült, hogy a „Szűz” néven
emlegetett 13 éves lány nagyjából egy
évvel a halálát megelőző időpontig viszonylag egyszerű, szegényes ételeket
evett, ám ettől kezdve sokkal jobb minőségű élelmet (kukoricát és húst) kapott, s emellé nagy mennyiségben fogyasztott chichát és kokát is. Fogai közé
szorítva egy nagyobb, kokalevelekből
pépesre rágott zöld csomót is találtak,
ami arra mutat, hogy halálakor már
öntudatlan állapotban lehetett. A két
kisebb gyermeket is gazdagabb diétán
tartották, ők is kaptak chichát és kokát,
bár észrevehetően kevesebbet, mint a
„Szűz”. A kutatók ezt azzal magyarázzák, hogy őket alacsonyabb rangúnak
tarthatták, feltehetőleg a „Szűz” szolgái, kísérői lehettek.
(Phys.org)
A kutatók szerint a cirkalunáris ritmus létezésének gyökerei az emberiség fejlődésének régmúltjába nyúlhatnak vissza, amikor a holdfázisok
változásai még sokkal erőteljesebb
befolyást gyakoroltak az emberek
életritmusára, ami különösen a szaporodással kapcsolatos ciklusokban
érvényesült. Manapság a holdfény
változásait a mesterséges megvilágítás és a modern élet egyéb velejárói
háttérbe szorítják, a mostani vizsgálat azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy hatásuk ma is érvényesül.
Ezért Cajochen szerint érdemes a
kutatásokat ilyen irányban folytatni,
és megkeresni a cirkalunáris ritmus
működésének molekuláris és idegélettani hátterét, további megvizsgálni, milyen egyéb hatásai vannak az
emberi viselkedésre, például kognitív
képességeinkre vagy hangulatunkra.
(ScienceNow)

Mini Lisa

merikai kutatók atomi erő-mikA
roszkóp (AFM) és a termokémiai
nanolitográfia (TCNL) néven ismert
eljárás felhasználásával elkészítették
Leonardo Mona Lisájának eddigi

A fekete-fehér Mini Lisa

leképezésénél a szürke világosabb
árnyalatainak felel meg (az eredeti
festményen például az arc vagy a
kezek), míg az alacsonyabb hőmérsékleten kialakuló kisebb koncentráció a sötétebb árnyalatokat és a
feketét (a ruha és a haj) képezi le. A
felületen így létrehozott
molekulakoncentráció
eloszlása (az árnyalatok)
fluoreszcens
festékkel tehetők láthatóvá.
(Megfelelő mikroszkóppal persze, hiszen a pixelek mérete mindössze 125
nanométer.)
A kutatók az eredményről az Amerikai
Kémiai Társaság (ACS)
Langmuir nevű folyóiratában számoltak be.
A kutatók az eljárás során
először a Mona Lisa fekete-fehér fényképe alapján
elkészítették az árnyalatokat leképező molekulakoncentrációkat létrehozó „hőtérképet”, amely
a pixelenként alkalmazandó hőmérsékleteket
adta meg a kép jobboldalán látható színskálához kalibrált hőmérsékleti skálának megfelelően. A létrehozott
molekulák a kísérletben amino-

legparányibb, mindössze 30 mikron
széles (nagyjából egy emberi hajszál
vastagságának egyharmada) másolatát. Az emberi szem számára láthatatlan, miniatűr
„műalkotás” persze csak
kuriózum, amellyel a kutatók demonstrálni kívánták
az általuk alkalmazott eljárás hatékonyságát, amely
aztán különféle nanotechnológiai eszközök előállításában kaphat szerepet.
Mint az a Georgia
Műszaki Egyetem kutatócsoportját vezető Jennifer
Curtis elmondta, a módszer lényege, hogy egy
szubtrátum
(hordozóanyag) felületén csupán az
AFM tűhegyének hőmérsékletét változtatva pixelről pixelre lokalizált kémiai reakciókat futtatnak
le, nevezetesen: a hőmér- A fekete-fehér árnyalatok alapján elkészített „h térkép”
séklettel
szabályozható
koncentrációjú új molekulát hoz- csoportok voltak, de a kutatók
nak létre. Magasabb hőmérsékleten szerint az eljárás más molekulákra
nagyobb koncentráció alakul ki, ami is kiterjeszthető.
például a Mona Lisa (fekete-fehér)
(Sci-News.com)
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töredékkel

Egy modern életforma
poézise

árhogyan is fordítjuk a Grand
B
Hotel – Redesigning Modern
Life (A modern életforma újrater-

vezése) című vancouveri kiállítás
címét, a lényege az, hogy mind
a puritánabb, mind a különleges,
patinás nagy szállodák az élet sajátos, semmivel sem összehasonlítható színterét jelentik.
A szálloda intézménye klasszikus
hagyományokra épül, s egyben az
innovatív design és az új technoló-

giák bölcsője. Az időlegesség és az átmenetiség kitüntetett helye,
mégis mély benyomást
tesz az utazóra. Akár
egyszerű épület, akár
maradandó és emlékezetes építészeti remekmű,
mindenképp
sűrítménye egy adott
kor életformájának.
A Vancouver Art
Gallery szervezésében
rangos kurátori csapat közreműködésével
megvalósult kiállítás a
szálloda kulturális szerepére fókuszál;
egy elszigetelt és utilitarista építménytől
kulturális ikonná válásáig követi végig
a hotelek történetét. A tárlat címe az
1932-es Grand Hotel című filmre utal,
melyben a szereplők élete összefonódik
egy rövid szállodai tartózkodás során. A
kiállítás négy fő téma köré rendeződik:
az utazás, a design és a szálloda kulturális, valamint társadalmi beágyazottsága

a témája, azaz több oldalról mutatja be
eme intézmények hétköznapjait és azok
kapcsolódási pontjait az élet egyes területeihez.
A kiállításhoz tartozó blog és a tárlat katalógusa lehetőséget biztosít arra,
hogy a kapcsolódó cikkeken, tanulmányokon, kutatásokon keresztül az
érdeklődők virtuálisan továbbutazzanak a szállodák pompás világában.
E. L.

NÖVEKEDETT A NEPÁLI TIGRISEK SZÁMA
 Nepálban 2009 óta több
mint másfélszeresére nőtt
a vadon élő tigrisek száma,
amely óriási siker a fokozottan veszélyeztetett faj megóvásáért folytatott harcban. Az
eredményre a WWF kutatásából derült fény, és remek
bizonyítéka a természetvédő szervezet Tigrisvédelmi
Programjának sikerességére.
Július 29-ét, a Tigrisek Nemzetközi
Napját a 2010-ben Szentpéterváron
megtartott Tigris Csúcstalálkozón jelölték ki, és idén már 3. alkalommal rendezték meg. Számos országban igazi
esemény ez a nap, ünnepségekkel, fesztiválokkal köszöntik a csíkos nagymacskákat. A 2010-es csúcstalálkozó másik
kulcsfontosságú része a TX2 kampány
elindítása volt, amelyben célul tűzték ki,
hogy 2022-re megduplázzák a vadon
élő tigrisek számát, amely így elérné a
6000 példányt. A kampány egyik eleme,
hogy előre meghatározott időközönként
felmérik a vadon élő egyedek létszámát,
ezzel ellenőrizve a természetvédelmi
lépések hatékonyságát. Az első eredmények bíztatóak.
„Nepálban most fejeződött be a tigrisek számbavétele, és fantasztikus eredményről számolhatunk be. 2009
óta 63%-kal, azaz 1981 egyedre nőtt az országban vadon
élő tigrisek száma. Ez az eredmény több szempontból is
örömre ad okot. Rendkívüli, hogy ilyen mértékben nő
a tigrisek száma, ami azt is jelenti, hogy az általuk lakott
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élőhelyek is egészségesebbek, hiszen a csúcsragadozók
jelenléte elengedhetetlen a jól működő ökoszisztémához.
Bebizonyosodott, hogy a mai technikai eszközökkel minden korábbinál precízebben mérhető fel és követhető nyomon a tigrisek állománya. Fontos továbbá, hogy a populáció növekedése egyértelmű jele a tigrisek védelmére tett
intézkedések hatékonyságának. A kutatás egyértelműen
jelzi, hogy a 13, tigrisek által lakott ország kormányai, helyi
civil szervezetek és a WWF összefogása eddig eredményesnek bizonyult, és ténylegesen megtettük az
első lépéseket a tigrisek megmentésének érdekében” – mondta el
Mike Baltzer, a WWF Életet a
Tigriseknek elnevezésű programjának vezetője.
A WWF évtizedek óta foglalkozik a tigrisek megmentésével. A terepen a helyi vadőröket
továbbképezve igyekszenek hatékonyan felvértezni őket az orvvadászokkal vívott küzdelemre,
a döntéshozókkal nap mint nap
tárgyalva törekednek a természetvédelmi szempontok érvényesítésére, számtalan petíciót
írtak és akciót szerveztek, amelyekkel felhívják a figyelmet
a tigriseket fenyegető veszélyekre, és folyamatosan támogatást gyűjtenek a frontvonalban értük harcolók számára.
A WWF Tigrisvédelmi Programját bárki támogathatja
azzal, ha örökbe fogad egy tigrist.
(www.greengo.hu)

KERESZTREJT VÉNY
A Természet Világa Feltárul a Világegyetem cím kozmológiai kötetéb l
egy izgalmas fejtegetés címét kérjük. A beküld k között a különszám 5
példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második hét keddje, 2013. augusztus 27-e. 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 120 éve született magyar vegyész, gyógyszerész nevét adják ki. A név beküld i között
az Élet és Tudomány negyedéves el ﬁzetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. Az izgalmas fejtegetés címének els része. 11. A népi
gyógyászatban pokolk , lápisz a neve. 12. Bolka rajzﬁlmbeli társa. 13. A
szerencse szárnyon jár, ... száll, az jól jár (közmondás). 14. Vércsatorna.
15. Muszlim egyházi fejedelem. 17. Lárma. 18. Pantalló. 20. Tokaj egyik
híres bora. 21. Papírra pecsétet üt. 23. Nóta közepe! 24. Szurkoló öröme
(vagy éppen bánata). 25. Jack Kerouac regénye. 27. Rest, lusta. 29. Lopakodó. 31. Evangélikus, röv. 32. Drámah s. 34. XIX. századi cseh író (Josef
Kajetán). 35. Tibeti gyapjas állat. 37. Dátumrag, az -én párja. 38. Az illet re.

személyneve. 22. Dugi ...; dalmát sziget. 24. Nádasokban él madár a
darualakúak rendjéb l. 26. ... Dame; híres párizsi székesegyház. 27. A
fejtegetés címének második, befejez része. 28. Kihalt nép (ritka férﬁnév is!). 30. Felirat a tök ászon. 33. Rock ... roll; tánc. 36. A kripton vegyjele.
38. N sténye a suta.

FÜGG LEGES: 1. Szép ...; Offenbach operettje. 2. Példaadó tolnai
község! 3. ... Baba; Huszka Jen operettje. 4. Édouard Lalo operája.
5. Kozák katonai vezet . 6. Nomen nescio, röv. 7. ... Neeson; északír
színész, Schindler ﬁlmbeli alakítója. 8. Egységes termékazonosító kód,
röv. 9. Kazincbarcikához közeli település. 10. Géppisztolyba l szert tölt .
16. Tüzérségi fegyver. 19. Pilóta nélküli repül gép. 20. Comenius egyik

A 30. Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: Ritkán nézz
bele, bár így is, úgy is elmegy az id ! A megoldást beküld k közül Takács
Tibor: Huszár Sándor bujdosásai cím kötetet (Bába Kiadó) nyerte: Gyarmati Károly (Sopron), Jung Sándorné (Nagymaros), Keller György
(Dunafalva), Kiss Tamás Ferenc (Szerencs) és Stefuska Sándor (Budapest). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

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. október 12.

Jelentkezési határid : szeptember 9.,
Pótjelentkezési határid : szeptember 30..
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!

Megjelent
a Természet Világa
augusztusi száma

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
Városi tablók
Székesfehérvár újkori történetének egyik kiemelkedően sikeres korszaka
volt az 1931-től (a Szent
Imre-évtől) 1938-39-ig (a
Szent István-emlékévig)
terjedő időszak. A helyi
történetírás a korszakot a város akkori jeles polgármesteréről, Csitáry G. Emilről „Csitáry-érának" nevezi.
A Városi Képtár 2013-ban – amikor a város Szent István
halálának 1075. évfordulójára és az 1938-as év 75. évfordulójára emlékezik – egy 75 tablóból álló szabadtéri tárlatot rendez Emlékmentés 2.0 címmel.
A november 10-ig látható kiállítás négy egységre oszlik. Az első egységben az 1938-as emlékév kiemelkedő
eseményeit megidéző táblák a Városház téren kaptak helyet. Másodikként a város korabeli építészetének emlékeiről, terek kialakulásáról, középületek, templomok, iskolák, bérházak, villák építéséről 46 tablón kaphat képet a
sétáló látogató. Az évtized művészettörténetileg is színes,
hiszen sok korábbi stíluselem – az eklektika, a szecesszió
továbbélése – mellett határozottan megjelenik a modern,
a Bauhaus korszerű elveit követő modern felfogás is. Az
építészettörténeti táblákat egyenként az építés helyén helyezték el a szervezők. A harmadik egységben az évtized
három kiemelkedő fotográfusának, fotográfiai műhelyének munkásságáról ismerhetnek meg többet az érdeklődők, akiknek működési helyén, illetve azok közelében állítottak ideiglenes emléket. Végül Az Emlékmentés fotótörténeti kiállításhoz (Városi Képtár, 2012. november 162013. március 28.) kapcsolódva a gyűjtés során több család
osztotta meg történetét. Közülük, a helyszínekhez és az
évtizedhez szervesen kötődő fotográfiákból válogatva,
hat család korabeli házára vagy annak helyén felépült épületre kerültek tablók.
Két kosár
Fonott vesszőkosarak
címmel látható kiállítás
egész augusztusban a tiszafüredi Kiss Pál Múzeumban, amelynek gyűjteményéből most két kosár kerül
részletes bemutatásra.
Mindkettő házi készítésű, a paraszti háztartás saját használatra szánt terméke. A régi paraszti háztartás termény- és
gyümölcstároló, illetve szállító kosarait télidőben a férfiak
házilag állították elő. Ez volt a „kaskötés", amely saját szükségletre való előállítás esetén nem volt külön mesterség, elsajátítása apáról fiúra szállt. A kasfötés alapanyaga a hántolatlan
vadfűzvessző (vagy zöldvessző), amely a nedves, vizes, mocsaras, vadon nőtt fűzfák hajtása. A vesszőt nem hántolták,
nem főzték, hanem a hajas vesszőt használták fel. Ezért is
nevezték a hántolatlan vesszőt „zöldvesszőnek", amely
egyébként száradás után sötétbarnás-vöröses árnyalatú lesz.
10 5 4
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Bánsághy Nóra rovata
A másik kiállított tárgy egy fenekes, ovális alakú, szegett kosár, amely időrendet tekintve a kávás kosártól
újabb forma. Vélhetően német vagy cseh nyelvterületről
terjedt el és így került a magyarországi paraszti kosárfonók termékei közé. Fenék- és felsőszegésük egyszerűbb
kivitelű, mint a későbbi, főleg hántolt vesszővel dolgozó
kosárfonó szakemberek kosaraié. A tárlat augusztus
31-ig várja az érdeklődőket.
Partium m vészei
Idén először a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria saját rendezvényével is gazdagítja a jászberényi Csángó Fesztivál programkínálatát. A múzeumban
három partiumi alkotó mutatkozik be, mindhárman Bihar megyéből érkeznek a Jászságba. A
Csonka tárlat – Partiumi művészek Jászberényben című kiállítás szeptember 30-ig látogatható.
Miklós János Biharpüspökiben született, a kolozsvári
egyetemen szerzett grafikusi oklevelet, majd Nagyváradon festészetet tanult. Évek óta a belényesi szórványmagyarságot erősíti közművelődési tevékenységével. A tárlaton főként a magyar népi motívumkincsből építkező ex
librisei jelenítik meg Erdély épített és szellemi örökségét.
Bagosi Imre Tibor úgyszintén a kolozsvári iskola képviselője. Tanít, rajzol, fest és fotózik, az Amerikai
Egyesült Államoktól Japánig számos országban volt
már kiállítása. Jászberénybe szülővárosa, Nagyszalonta
jelképeit hozta el, többek között az Arany János Emlékmúzeumnak helyt adó várrom, a híres Csonka-torony valósághű ábrázolását.
Pap Szabolcs szalontai reklámgrafikus Tánc-sorozata
révén a grafikai összeállítás tematikusan is hozzáidomul
a hagyományőrző fesztiválhoz, ám egyben napjaink értékromboló veszélyeire is figyelmeztet.
Rajzilmh sökön túl
A legkiválóbb grafikusművészek
közül is keveseknek adatik meg az
ihletettségnek és a szerencsének az
az együttállása, amelyből egy generációk által országszerte ismert rajzfigura születik. Sajdik Ferenc pályafutása során ez a pillanat legalább kétszer is bekövetkezett: a Pom-Pom és a Nagy Ho-ho-ho-horgász születésekor. Az elmúlt évtizedekben a népszerű televíziós
rajzfilmhősökön kívül százezrek találkozhattak hetente
a művész karikatúráival a sokáig egyetlen vicclapként
megjelenő Ludas Matyiban, vagy azonnal felismerhető,
de a szöveg elé mégse tolakodó könyvillusztrációival.
Hogy Sajdik Ferenc mit tud elmondani rajzban a Balatonról és a nyaralásról, az kiderül a mostani, siófoki kiállításból, mely a Kálmán Imre Szabadtéri Színpad kiállítóterén
szeptember 6-ig várja a kicsiket és nagyokat egyaránt.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL
Feltérképezték a lepra genomját

A lepra betegsége, amely a
Mycobacterium leprae latin nevű bakteriális kórokozó fertőzése nyomán
alakul ki, a XIV. század végéig Európában is gyakori volt, de aztán
gyakorlatilag eltűnt a kontinensről.
Ugyanakkor elterjedt maradt a fejlődő világban.
Egy méltatlanul elfeledett
honvédtábornok

A bihardiószegi macedón kereskedőcsaládból származó Kiss Pál
egyike volt az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc
harminc honvédtábornokának,
aki századosból tábornoki rangra
való emelkedését kizárólag hősiességének és hadvezetői képességének köszönhette.
Nünükék

Egy agrártájon nem sok babér terem
a természet állatvilágát kutató specialisták számára – a köztudat szerint. A 2013-as évben Békés megyében végzett bogárfaunisztikai vizsgálatok erre máris rácáfoltak. Egyre
több értékes faj előfordulását sikerült már eddig is bizonyítani, közülük most a Dél-Tiszántúl nünükéit mutatjuk be.
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A hátlapon

Az afrikai oroszlán
Az oroszlán rendszertanán a mai napig vitatkoznak a zoológusok, egyesek szerint egész Afrikában csak
egyetlen alfaj él, mások szerint öt.
Két alfaj pedig nem is olyan régen
kipusztult.
Alfajának törzsalakja a berber
oroszlán volt, ezért ez utóbbit illették a „megtisztelő” Panthera leo leo
tudományos névvel. Egykor egész
Észak-Afrikában előfordult, kipusztulását egyaránt okozta a Szahara
térnyerése és az ember. Kezdetben a
kegyetlen gladiátorviadalok apasztották számukat, évszázadokkal később pedig a franciák – amikor
Észak-Afrika nagy része a fennhatóságuk alá tartozott – százszámra
mészárolták le falkáikat. A berberhez hasonló sorsra jutott a fokföldi
oroszlán (Panthera leo melanochaita),
melyet a búrok irtottak ki 1865 körül. Mára Afrika jelentős területéről
eltűnt az oroszlán, a faj élőhelye napról-napra zsugorodik az emberi túlnépesedés s az ezzel kapcsolatos állattenyésztés, növénytermesztés és a
városok terjeszkedése miatt.
Mivel mind kevesebb a zsákmányállat, az oroszlánok a háziállatokra is veszélyt jelentenek, sőt, különösen Tanzániában olykor emberevő oroszlánok
is előfordulnak. (Hátlapunk felvétele a
tanzániai Ngorongoro-kráterben készült.) Ma a kontinensen becslések szerint 16 500–30 000 oroszlán él. Állományuk különösen Nyugat-Afrikában csökkent jelentősen.
Európa állatkertjeiben jószerivel
nem tartanak tisztavérű afrikai
oroszlán-alfajokat. Kivételt képez a
kontinens déli részén élő P. l. krugeri
alfaj, melyet világos alapszíne miatt
„fehér oroszlánnak” is becéznek.
Fogságban jóval ritkább az indiai
oroszlánnál, hazánkban a Szegedi
Vadasparkban látható.
Kép és szöveg:
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Az afrikai oroszlán

