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Kedves Olvasóink!
Néhány hete ezeken a hasábokon írtam elismerően arról a lelkesedésről, amellyel a „német mese-út” (Deutsche Marchenstrasse) tervezői dolgoznak e számukra
oly’ fontos hagyományt jelentő műfaj kultuszának a megteremtéséért, valamint azért, hogy ezáltal az irodalmat
összekössék művelődéstörténetük egyéb fontos elemeinek
– például a tudománynak – a megismertetésével.
Ám hozzá kell tennem: míg a közkézen forgó autóstérképekre felrajzolva ott találjuk e mese-kultuszteremtés
látványos, ezért óhatatlanul elnagyolt állomásait, azonközben múzeumokban, ismeretterjesztő kiadványokban
és kiállításokon gondosan elvégzik a rajnai-hessenipfalzi tudománynépszerűsítők a pontos ismeretek terjesztésének az aprómunkáját.
Ennek egyik szép példája az a – gyerekeknek és szüleiknek egyaránt szóló – kiállítás a marburgi várban,
amely már a címében megkérdőjelez egy közkeletű hiedelmet. Az „Eredeti hesseni?” kérdés arra a generációról
generációra öröklődő feltevésre utal, amely szerint a
Grimm testvérek világhírű meséi egytől egyig a sűrű sötét német erdők mélyén, a nép ajkán született történetek
egybegyűjtött és „irodalmiasított” változatai. A kiseb994
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bek számára is követhető szövegek, képek, tárgyak rávilágítanak arra, hogy Grimmék valójában meséik legnagyobb részét itáliai, francia és (francia közvetítéssel német
földre érkezett) arab történetek alapján szerezték. Mint
ahogy az sem helytálló hagyomány, hogy a nem ilyen világirodalmi átvételen alapuló meséiket pedig a nép körében, idős asszonyoktól gyűjtötték. Az adatközlőik valójában fiatal városi polgárasszonyok voltak, például az egyik
legismertebb vegyészfamília, a Wild-család lányai.
A közhelyszerűen elterjedt pontatlanságok ezen helyretételében a legszimpatikusabb, hogy teszi mindezt a kiállítás a legkisebb felsőbbrendűség nélkül, egy pillanatig
sem bántva meg a hagyományos mese-kultusz hívőit és
továbbéltetőit. Nincs kioktatás, lenézés; talán mert a tárlat
forgatókönyv-írói tudják: a tudomány eredményei iránt
először fel kell kelteni a figyelmet, amelynek egyik jó eszköze a kultuszteremtés. Aztán az érdeklődők számára
már lehet egzakt ismereteket közölni, nincs szükség fennhéjázó „deheroizálásra”. S másfelől az is igaz, hogy a
kiállítás vendégkönyvében egyetlen olyan bejegyzést
sem találtam, amely a pontosító tárlat szervezőit
„lehessenellenesezték” volna...
De szép is lenne, ha tanulnánk e kifinomult marburgi
múltnépszerűsítő összjátékból!
GÓZON ÁKOS

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

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

INDÍTÁS

KI-TÖLT-ÉS

A 31. heti lapszámunkban
bemutatott fejtör k megoldása:

Egy kétbet s értelmes szót keresünk,
amelyik mind az els , mind a második
szótöredékkel értelmes szót alkot.

INDÍTÁS: CSÍRA
A sorrend a folyamatos alakés színváltozást követi.

Hogyan folytatódik a sorozat?

ER

SÍTÉS

ER SÍTÉS:

HAJRÁ: D
A képeken látható szavak:
CSILLAG, FOG, FAL, SZÍV,
NYÚL

HAJRÁ

A csillag kivételével a többi
mind kétjelentés szó.

Melyik illik a kérd jel helyére?
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Az, hogy idén nagyobb tömegű
volt a gardapusztulás, valószínűleg
számos további tényezőnek tudható
be. Az egyik ilyen lehet a paraziták
elszaporodása – ezt a lehetőséget a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Intézetében tanulmányozták.
Tájékoztatásuk szerint a laboratóriumukban „több – önmagukban elhullást nem keltő – kórokozó jelenlétét is
kimutatták, köztük paraziták és vírusok
jelenlétét is. Fontos hangsúlyozni, hogy
ezek a kórokozók kizárólag halakra veszélyesek, embereket nem betegítenek
meg”. Ferincz Árpád elmondta, hogy
a vizsgált gardákban megtalálták az
angolna Anguillicolloides crassus nevezetű úszóhólyag-férgét, illetve a
garda kopoltyúin a Myxobolus nevű
egysejtű nyálkaspórás kórokozót is.
„Júniusban többen megbetegedtek, miután
résztvettek a Magyar Úszás Napja elnevezésű rendezvényen Balatonfüreden. Az
olimpiai bajnok Risztov Évát és a verseny
férfi győztesét, Gyurta Gergelyt is kórházba kellett vinni” – írta a vs.hu. A Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közleménye szerint ugyanakkor „kijelenthető,
hogy nincs összefüggés a balatoni gardapusztulás és a (…) verseny indulóit érintő
megbetegedés között”.
B. B.
A bronzkori
Kárpát-medence népei
RÉGÉSZET

tonna is lehet. Kiemelkedő esemény
történt 1965-ben, amikor 500 tonna elpusztult hal, főleg süllő teteA garda (Pelecus cultratus) egy jel- mét találták meg. Ezt valószínűleg
legzetes alakú, őshonos halfaj, az okozhatta, hogy a Balaton körmely a Balatonban is gyakorinak nyékén a pockok ellen alkalmazott
számít. Idén június első felében dieldrin rágcsálóirtó belemosódott a
tömeges pusztulását érzékelték a vízbe és tömeges halpusztulást okohalászati szakemberek, az ökoló- zott, amelyet a tó süllőállománya azgusok és a tóhoz látogató turisták. óta sem hevert ki. A tömeges puszIlyenkor a tetemek eltávolítása és tulás okairól sokáig politikai okok
a pusztulás mértékének megálla- miatt nem igazán lehetett beszélni,
pítása a Balatoni Halgazdálkodási csak a rendszerváltás után jelenhetNonprofit Zrt. feladata. Szári Zsolt, a tek meg részleteiben publikációk.
cég vezérigazgatója az Élet és TudoA kutató elmondta, hogy valószímányt úgy tájékoztatta, hogy mintegy nűleg összefüggés van a turizmus
33 000 hal pusztult el, melyek súlya felfutása, a korábbi vízvirágzások, a
összesen nagyjából 5 tonna volt.
tó túlhasználata és a halpusztulások
Takács Péter, a Balatoni Limnológiai között. A tudományban gyakran
Intézetnek a tó ökológiai kutatásával előfordul, hogy ugyanazon jelenségfoglalkozó tudományos munkatár- re különböző kutatók az általuk műsa július 18-án az intézet nyílt napján velt szűkebb szakterületen keresték a
pusztulások magyarázatát (jó példa erre
a ’90-es évek elején
bekövetkezett angolnapusztulás, amikor
a vízkémiával foglalkozók, valamilyen
vegyszerszennyezésre
Garda
KÉP FORRÁSA: WIKIPÉDIA
(szúnyogirtás) gyanakodtak, míg a parazitartott előadást, melynek során erről a tológusok egyértelműen egy élősköjelenségről is beszélt. Szerinte a pusz- dő hatásának tudták be a tömeges
tulás mértéke nagynak tűnik, de a elhullást. Valószínűsíthető azoban,
gyakorlatban nem olyan vészes a hely- hogy egy-egy tömeges halpusztuzet – körülbelül két hektárra jutott egy lás – esetünkben a gardapusztulás
haltetem. Hozzátette, hogy a Balaton- – mögött komplex, összetett okok
nál már volt specifikus gardapusztulás állnak. Ferincz Árpád elmondása
1988-ban és 1998-ban is. Ferincz Árpád, szerint a gardapusztulás nagyjából
a veszprémi Pannon Egyetem tudomá- egybeesett azzal, amikor a halfaj ívása
nyos segédmunkatársa mindezt
megerősítve azt mondta, hogy Látott hal, avagy gardahalászat
bár a téma komoly médiaegykor Tihanyban
visszhangot kapott, a tényleges
mennyiség nem volt kiemelkedően nagy.
Azért tűnhetett bizonyos partszakaszokon olyan nagymérvűnek a gardapusztulás, mert szeles idő volt, és az uralkodó szél
összehordta a tetemeket egyegy partszakaszra. A Balatoni
Limnológiai Intézet tihanyi székhelyé- véget ért, illetve a víz hőmérséklete
nek partján is találtak elpusztult gardá- is jelentősen megemelkedett egy rökat, de csupán tíz méterenként egy-két vid időintervallumon belül. Ez a
elpusztult egyedet.
két tényező önmagában is komoly
Takács Péter szerint minden évben ta- stresszt jelent a halaknak, hiszen
pasztalható bizonyos mértékű elhullás, nagyon le tudnak gyengülni az ívás
de ez hozzátartozik a tó életéhez, az ideje alatt. Ilyenkor természetes,
átlagos éves elhullás – amelynek nagy hogy az állománynak egy kis része
része tavasszal következik be - több tíz elhullik.
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Mi okozta a garda
pusztulását?

A hazai régészeti kutatások a
Kárpát-medence
középső és késő
bronzkorából számos, az anyagi
kultúrát és a településszerkezetet érintő változást
mutattak ki. Azt ugyanakkor – a régészeti kutatási eredmények alapján –
egyelőre nem minden esetben sikerült
teljes biztonsággal eldönteni, hogy
ezek a változások beáramló új népcsoportoknak köszönhetőek-e, vagy az
adott területen a korábbi népesség élt
tovább, és a megfigyelt változások az
egyéb területeken jellemző tárgytípusok átvételének, a közösségek belső fejlődésének köszönhetően jöttek-e létre.
A bronzkor Kr. e. 2800 körül kezdődött és Kr. e. 800 körül fejeződött be. Mára több esetben is sikerült
bizonyítani, hogy hazánk területén
ebben az időszakban kisebb mértékű és jelentősebb vándorlások egy-

aránt lezajlottak. „Claudia Gerling és
munkatársai legutóbb a nagy múltú
Antiquity című folyóiratban számoltak be arról, hogy sikerült igazolniuk a Jamnaja kultúra bevándorlóinak megjelenését. Erre a keleti
eredetű, az Alföldön a késő rézkor
végén, a kora bronzkor kezdetén
megjelent kultúrára jellemző volt
az úgynevezett gödörsíros temetkezés, ahonnan a csoport a nevét is
kapta. Egy ehhez hasonló, de ellenkező irányú vándorlást is sikerült
már kimutatni, mégpedig a kora
bronzkorban, a Kr. e. 2500 és 2200
közötti időszakban.
A harang alakú edények népének
keleti elterjedési határát Budapest
környéke jelentette” – mondta a
Budapest Science Meetup legutóbbi
rendezvényén megtartott előadásában Hajdu Tamás, az ELTE TTK
Embertani Tanszékének tanársegédje és a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárának
önkéntes munkatársa. Hajdu – aki
elsősorban történeti embertani vizsgálatokat végez, szűkebb szakterü-

Harangedények

lete pedig a bronzkori népesség és
életmódváltozások vizsgálata – jelenleg egy, az OTKA által támogatott, nagyszabású kutatási projekt
segítségével szeretne választ kapni a

ÉLET

Az edények mérete igen változatos

Az iménti kutatások jelentős részben a már említett stabil izotópos
elemzésekkel (például stroncium- és
oxigénizotópok elemzésével), illetve 14C-es vizsgálatokkal zajlanak,
amelyeket klasszikus embertani és
paleopatológiai vizsgálatokkal is
kiegészítettek. „Teljesen logikus
kérdés, hogy miért nem DNS-sel dolgozunk. Erre azonban egyelőre nem áll
rendelkezésre megfelelő mennyiségű anyagi
forrás. A stabil izotópos elemzések sokkal
olcsóbbak és ezek segítségével is sikerülhet
megválaszolni számos felmerülő kérdést.
Így is meg lehet ugyanis határozni, hogy
az az egyén, akit éppen vizsgálunk, azon
a területen nőtt-e fel, ahol eltemették, vagy
immigráns volt, azaz máshonnan vándorolt oda. A 14C-es vizsgálatok pedig azért
fontosak, mert a hazai bronzkori kutatás
csak nagyon kevés ilyen adattal rendelkezik
ebből az időszakból. Így nagyon nehéz a hazai kronológiai rendszerünket a környező
országok és Európa más részeinek hasonló
rendszereivel összekapcsolni” – mondta az
alkalmazott módszertanról Hajdu.
A kutató – a projekt más résztvevőivel együtt – jelenleg több helyről is
próbál további forrásokat szerezni annak érdekében, hogy még behatóbban
tanulmányozhassák a Kárpát-medence
középső és késő bronzkori történéseit.
ILLYÉS ANDRÁS
ÉS
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lenleg, amelynek azonban ellentmondanak például az osztrák régészeti elképzelések. Az osztrák kutatók szerint
a megfigyelt változások belső fejlődés
eredményeként alakultak ki” – említett
egy másik példát a még el nem döntött
kérdésekre Hajdu, aki a hazai középső és a késő bronzkori népességeket is
összevetette egymással. Azt tapasztalta,
hogy paleodemográfiai szempontból a
különféle betegségek gyakorisága vagy
az általános életkörülmények alapján
nem volt tendenciózus különbség a két
korszak népességei között.

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Hajdu Sándor

bevezetőben feltett kérdésre. Vagyis arra, hogy a középső és késő bronzkorból
származó Kárpát-medencei
leletek, temetkezési helyek
és a településszerkezet a népességvándorlásoknak vagy
az adott időszakban itt élő
közösségek fejlődésének és
más eszközök, tárgytípusok
átvételének köszönhetően
változtak-e meg.
A Kiss Viktória, az MTA
Régészeti Intézetének munkatársa vezetésével zajló kutatási projekt
három jelentős kérdés megválaszolására helyezi a hangsúlyt. A
szakemberek először is megpróbálnak a kora bronzkori harang
alakú edények népének minél
több egyedétől mintát venni stabil izotópos és szénizotópos (14C)
elemzések céljából. Ezzel lehetne
bizonyítani, hogy a harang alakú edények népe valóban nyugat-európai eredetű-e, ahogyan
azt a kutatási projekt egyik hipotézisében megfogalmazták.
Másodszor a középső bronzkori és
kora bronzkor eleji Kisapostag-kultúra
esetében szeretnék megvizsgálni, hogy
képviselőik északkeleti, keleti irányból
– a Közép-Dnyeper vidékéről – érkeztek-e a mai Dunántúl, illetve Dél-Dunántúl területére. A harmadik fő kérdés
pedig az, hogy a késő bronzkori halomsíros kultúra csoportjai valóban nyugati,
észak-nyugati irányból, Dél-Németországból, Ausztria, illetve Szlovákia területéről vándoroltak hazánk területére.
„Tudjuk, hogy a középső bronzkor végi
időszakban jelentős környezeti változások történtek. Erősebb lehűlés kezdődött, amely feltételezéseink szerint
befolyásolta az állattartási és földművelési szokásokat, de településszerkezeti változások is kimutathatók ebben
az időszakban. A korábban kizárólag
hamvasztásos temetkezést gyakorló
csoportok egy része a hamvasztásos
rítus mellett elkezdett csontvázas rítus
szerint is temetkezni. Ennek az okát
sem tudjuk egyelőre még” – mondott
egy jellemző példát a különféle
változások jellegére Hajdu. „A
középső bronzkor végén, illetve a késő bronzkor elején megjelent halomsíros kultúra csoportjai
később – kis csoportokban – a Dunántúl irányába és az Alföld egyes
területeire vándoroltak. Ez a hazai
régészet tudományos álláspontja je-
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PANELBELS K
ÁTALAKÍTÁSA
Összetett problémakör a lakáskörülmények vizsgálata. Statisztikai adatok alapján kijelenthetjük, hogy Magyarországon a meglév lakásállomány kezelésének
és megfelel használatának kérdése kiemelt fontosságú, messze meghaladja az
új lakások építésének nagyságát, 2013-ban ez utóbbi 10 500 lakást jelentett. Míg
a II. világháború után lakáshiánnyal küzdöttünk, mára a korábbi nagymérték
lakásépítések hatására els dleges feladatunkká vált a „megfelel gazdálkodás”
a meglév ségeinkkel, hiszen az 1970-es években volt, hogy évi 100 ezer új lakás
épült. Ez nem zárja ki az új lakások építésének szükségességét, a kett nek párhuzamosan, egymásra hatva, egymást figyelembe véve kell megvalósulnia.

M

agyarországon a 4,3 milliós
lakásállomány közel 20 százaléka iparosított technológiával épült. Az 508 ezer panellakás
mellett további 270 ezer lakást húztak
föl blokkos szerkezetű, öntött-, alagútzsalus, vasbetonvázas épületekben. Ez az
állomány több szempontból – már csak
nagyságrendjénél, illetve az itt lakók
nagy számánál fogva is – különleges
figyelmet érdemel.
Eleinte ezeket a lakásokat/lakóépületeket „sikerként” könyvelték el, mert
megoldották a hiány nagy százalékának
problémáját, ráadásul olyan komfortos
módon, ami az akkori egyéb típusú építményeket csak részben jellemezte (vezetékes víz, szennyvíz, áram, gáz, fűtés).
Minél nagyobb ütemben és nagyobb
sűrűségben épültek ezek a lakótelepek,
annál nagyobb ellenszenvet váltottak
ki: az emberek számára ez az új lépték
kezelhetetlennek bizonyult. Az eddigi
túlnyomórészt horizontális lakásszituációk helyett nagy arányban alakultak
ki olyan vertikális életterek, melyekre
az új fogyasztók nagy része nem volt
felkészülve/felkészítve, és ez számukra
szinte lakhatatlanná tette a környezetet.
Az uniformizált lakóépületek, az ingerszegény környezet borús jövőt jósolt.
Sok lakótelep esetében a parkok és zöldfelületek nem készültek el, ami tovább
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erősítette az egyhangú, egyediséget nélkülöző környezet kialakulását.
Napjainkban, hogy fel tudják kelteni
a lakáspiac érdeklődését „image-átalakításra”, imázs-növelésre lenne szükség,
a panellakásoknak új arculatot kellene
kapniuk. Azt tényként kezeljük, hogy
minden panelt kiváltani más épülettel
nem tudunk, nincs nyomós érv használatuk felhagyására, hiszen statikai
állékonyságuk megfelelő. Ezt a tartószerkezetek tűrőképessége határozza
meg, ami a tervezettnél jóval hosszabb.
Ismereteink szerint e teherhordó szerkezetek időtartama minimum 80–100
év. Ennél lényegesen rövidebb azonban
az alrendszerek és rendszeralkotók élettartama, amely általában 5–30 év között
változik. Gépészeti és villamossági felújításra, átfogó rekonstrukcióra természetesen szükség van, mint minden 40
éves épületnél.
Átalakuló imázs

Egy új épület építésének a költsége több
szempontból nagyobb, mint a panelépületek felújítási költsége. Ez egyrészt ökonómiailag nagyon fontos, másrészt egy
meglévő épület élettartamának kihasználása nagymértékben csökkenti az
épület „fajlagos” ökológiai lábnyomát.
Magyarországon a komplex lakóteleprehabilitációnak csak részelemei való-
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sultak meg ez idáig, a környezet és a
közintézmények problémái sok esetben
nem megoldottak. Az épületek esetében elengedhetetlen volt a hőszigetelés,
az ablakcsere, a fűtési rendszer szabályozhatóságának és a fogyasztás egyedi
mérhetőségének kialakítása.
Ezek a „rész-rekonstrukciók” sikeresnek bizonyultak, azonban nem adtak
komplex választ a lakótelepek problémáira. Igaz, a panelokkal szemben a
társadalom negatív álláspontja jó irányban változott, köszönhetően az említett
programoknak, de az is igaz, hogy a
berögződött előítéletek e lakásokkal
szemben jelentősen nem változtak.
Érdekes lehet ezért a lakásbelső tereiből
kiinduló rehabilitáció, amely az egyén
számára nyújt individuális lehetőséget,
és melynek újragondolása a későbbiekben is kihathat a lakóközösségekre.
Fontos elemezni azt is, hogy a „panelok” presztízse mikor érte el a mélypontot. Kezelték-e valaha helyükön ezeket
a lakásokat? Az ezredfordulóig egy
panellakás és egy hasonló méretű téglalakás ára nagymértékben nem tért el
egymástól. 2000-től azonban megnőtt
a kínálat, beindult a lakásépítés. Az új
építésű lakásokra bevezették az állami
hiteltámogatást, ami ösztönözte a vásárlást. A válság következtében a hitelből
lakást építők száma mára lecsökkent,

ablakcseréje, fűtésmérők felszerelése
után ezek a költségek csökkentek.
Statisztikák kimutatták, hogy tavaly
egy egyedi fűtésű lakás rezsije nagyságrendileg megegyezett egy panellakás rezsiköltségével. Mivel a rezsiárkülönbség a panel-programban
részt vett épületek és a más szerkezeti rendszerrel épültek esetén nem
jelentős, egyértelműen kimutatható a
panel előnye: az alacsony ár.
Egy lakótér átváltoztatása

Felújított lakásbels

de az is kimutatható, hogy nagyszámú
új építésű lakásra számszerűen jelenleg
nincs szükség. Egy kedvező hiteltámogatással lehetne elősegíteni a nem frekventált panelállomány további rekonstrukcióját, „idecsalogatva” például a
fiatal lakosságot, ily módon előidézve
bizonyos változást a felhasználásban.
Meghozandó áldozatok

A panellakások iránti kereslet összefüggésbe hozható az alacsony árral.
Ha ehhez minőség is társulni tudna,
akkor egy reklámozható „árucikké”
válhatna. A minőség eléréséhez egyfajta áldozatot meg kell hozni. Már építésükkor is tudott volt: Magyarországon
épültek a legkisebb lakások – tehát a
lakószámnak csökkennie kell. Ár-érték
arányos beruházással, a terek személyre
szabott újraértelmezésével jól használható életterek alakulhatnának ki.
A tömeggyártás nemcsak a lakásokra volt jellemző, hanem a házgyárak
„fénykorában” a felmerülő bútorozási igényekre is. A beépített bútorok,
mint a konyha, a gardróbok az épületszerkezeti elemekkel együtt készültek.
Fontos kérdés, hogy ezekben a típusházakban lehet-e újra típusbútorokat
tervezni? Olyan bútorokat, amelyek
az élettér problémáira (használatra)
választ adnak, vagy újra hiba lenne
a tipizálás? Egy használati útmutató
kidolgozására lenne szükség, a belső
terek jó és kényelmes használatához.
Véleményem szerint meg kell jelennie ezekben az életterekben az emberi
individuumnak, a személyiségnek.
Az elmúlt évtizedben a „paneltéma”
egyre gyakrabban kerül szóba a médiában, hiszen nem született még olyan

komplex megoldás, amely elfogadható választ adna erre a kérdésre. Olyan
kísérlet a belső rehabilitáció, amely közvetlenül érinti az ember intim szféráját,
felkeltheti az érdeklődést és amelytől
kialakul egy „típuslakás” iránt is személyes kötődés.
Ilyen lakásnak nem törölhető el az
identitása, de új arcot kaphat. Hiszen
kortárs életteret lehet kialakítani a
meglévő struktúrából, mert olyan
átformálási lehetőség rejlik benne,
amely otthonossá tudja tenni a panellakást. Nincs ember Magyarországon,
akinek ne lenne a panelről véleménye.
Az emberek kritikával illetik a lakótelepeket, és ezen nem kell csodálkoznunk,
de érdemes lehet rajta változtatnunk.
Hátrányok és el nyök

A hátrányai mellett sok előnye is van
a panellakásnak: nagyok és világosak a nyílásai, megfelelő a tájolásuk,
szerkezetileg jól átláthatók, kellemes
a belmagasságuk és térelosztásuk.
Igaz, sokszor hiányzik az „étkező”.
Ezeket az értékeket a hasonló adottságú lakásokkal érdemes összevetni.
Vizsgálható, hogy megegyező vételárból más építési mód esetén mekkora és
milyen minőségű élettér alakítható ki.
Érdemes objektíven vizsgálni ezeket a
felvetéseket és a lakás megítélésében
ennek tükrében dönteni. Az előítéletek oda vezettek, hogy egy panellakásban lakni „presztízsveszteséget”
jelent. Szükség lenne tehát szemléletváltásra.
A panellakás rezsiköltsége a 80-as
évek után lényegesen megemelkedett, és ily módon jelentős problémát okozott. A házak hőszigetelése,
ÉLET

Szeretném egy konkrét példán
keresztül bemutatni egy panel átváltozását. A belsőépítészeti koncepció
a „nem szeretett” panelhangulatnak
ellentmondó terek és térkapcsolatok létrehozása: szűknek minősülő
terek átértelmezése – átlátásokkal,
lakáson belüli tengelyek meghatározásával, hiányzó funkció (étkező),
korszerű funkciókapcsolatok kialakítása. A lakás megfelelő tájolású:
észak–déli. Déli irányból panoráma
nyílik a városra, északi irányból a
lakás zöldre – hatalmas fákra – néz.
A felújított lakás mérete kielégítő,
két és fél szobás, kellően tágas, de a
funkciókapcsolatokat korszerűsíteni
kellett.
A térkapcsolati problémára megoldás született a fürdőszoba és konyha
felcserélésével. Ki lehetett alakítani
ez által az eddig hiányzó funkciókapcsolatokat. A konyha átkerült
a nappali térrészére, a két funkció
– nappali, konyha – összefűzésével
az étkező kialakítására is lehetőség
nyílt. Az átalakítás a szobaszámot
nem csökkentette, a helységek nem
válnak külön, egyetlen összefüggő
teret alkotnak, de igény szerint szeparálhatók. A funkciócsere lehetővé
tette, hogy természetes megvilágítása legyen a fürdőnek. A konyha
is világos, a nappalin keresztül kap
természetes megvilágítást. Ez oldotta
fel a panel-sztereotípiát: szűk terek,
sötét közlekedőfelületek.
A beltéri ajtók helyett üres nyílásokat,
valamint toló felületeket alakítottam
ki, hangsúlyozva ezzel az egyterűséget.
Hasonló volt a koncepció az ablakoknál: minél nagyobb legyen a nyílásméret
és minél több fény juthasson a lakásba.
Azért tulajdonítok kiemelt jelentőséget
ennek a ténynek, mert számos esetben
történt olyan ablakcsere, ahol az ablaknyílás egy részét annak ellenére „viszÉS
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ÉLET-M�D
Ringló

Egy meglev panellakás alaprajza (balra) és a tervezett átalakítása (jobbra)

szazárták”, hogy a lakások legnagyobb
értékei a világos terek. Keleti irányból a
lakás előterébe/közlekedőjébe érkezünk
először. A bejárati ajtó mellett balra egy
beépített szekrény helyezkedett el, jobb
kéz felől a vécé. A közlekedőről nyílt a
lakás „fél” szobája. A folyosóval szemben volt a fürdő, innen jobbra és balra
nyílt a két egész szoba, ez a térrész a
tartószerkezetből adódóan a lakás struktúrájában egy észak–déli irányú blokkot
alkot. A déli egész szobához tartozott a
lakás terasza, melyről panoráma nyílt a
városra.
Konyhából fürd és fordítva

Az átalakítás után a vécé az eredeti
helyén maradt. Az előtér baloldali falfelületére gardrób került, ami a padlótól és a mennyezettől, hogy szellősebbé váljon az előtér, ellebegtetéssel van
kialakítva. A konyha helyén a fürdőszoba van, ami a már említettek szerint
természetes fényt kap.
A félszobából dolgozó lett, ami az „előszobával” nyílik egybe, a folyosó felé
nyíló, régebben gardróbszekrény elbontása után nagyobb térbe érkezhetünk.
Ennek a két térnek az egybenyitása
azért nagy jelentőségű, mert így a szűk
közlekedő és kicsi félszoba helyett egy
nagyobb, tágas tér alakult ki.
A fürdő helyére került a konyha,
ehhez kapcsolódik az étkező. Az
étkező folytatása a nappali, majd a
terasz. Ennek a tengelynek a másik
„oldalán” kapott helyet a hálószoba,
az állandó tartózkodás tereitől egy
tolóajtóval lehet leválasztani. A bútorozásnál fontos volt, hogy minden1000
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nek legyen „helye”, ne legyen zsúfolt
a lakás. A szellősség érzetét a bútorok
ellebegtetése segíti, a nagyobb bútorok, mint például a gardrób, a fürdőszoba-szekrény tolófelületek mögé
kerültek, hogy az egybefüggő tereket ne osszák meg nagy méretükkel.
Hogy a bútorok homogén felületekként tudjanak megjelenni és a térérzetet a legkevésbé szűkítsék, főként
fehér bútorokat helyeztem el.
A vizes helyiségek – mint a fürdőszoba, a vécé és a terasz – műgyanta padlófelületet kaptak. A többi
helyiségbe laminált parketta került.
Három falfelületen – a festés és a
vakolat eltávolítása után – látszik a
szerkezeti vasbeton. A többi fal egyszerű fehér festést kapott.
Ahhoz, hogy a rekonstrukció
„eladható termékké” váljon, a felújítás költségének egyenes arányban
kell lennie a lakás várható értéknövekedésével.
Az átalakítás bizonyíték arra, hogy
egy panellakás is megfelelő kortárs
lakótérré tud válni. Az általunk
ismert és nem kedvelt hangulatot,
a „panelosságot” az egybenyitott
terek felül tudják írni, felnyitásokkal és új funkciókapcsolatokkal, így
végül pozitív érzések kiváltója lehet.
BORSOS ÁGNES
A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-20120001 Nemzeti Kiválóság Program cím
kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt
az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg.
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A ringló zamatosabb, lédúsabb, ízesebb, de leginkább édesebb, mint a
hamvas lilás-kékes szilva, nem véletlenül nevezik desszertszilvának is. A
gyümölcs sok A-, B2- és C-vitamint
tartalmaz, valamint gazdag élelmi
rostban.
Ásványi anyagai közül legfontosabb
a kálium, a kalcium, illetve a vas.
C-vitamin-tartalma erősíti az immunrendszert, valamint elősegíti a vas
felszívódását, ezzel is akadályozva a
vérszegénység kialakulását. Egyes kutatások szerint fogyasztása hatásos lehet különböző ízületi gyulladások
megelőzésében is. Nagy mennyiségű
ásványi anyag és vitamintartalmával
segít salaktalanítani a szervezetünket,
serkenti a gyomor- és bélműködést,
remek vízhajtó, és szénhidrát-anyagcserét elősegítő, így a fogyókúrák optimális gyümölcsei közé tartozik. Fáradságűző, regeneráló, frissítő kúrát is
tarthatunk a kifejezetten nyugtató hatású ringlószilvával. Magas káliumtartalmának köszönhetően alacsonyan
tartja a vérnyomást, csökkenti a vér
koleszterinszintjét, kiváló vértisztító.
Magas A-vitamin-tartalma miatt
csökkenti a látásromlás kialakulásának
valószínűségét.
Antocián színanyagokat és flavonoidokat; rutint és quercetint tartalmaz nagyobb mennyiségben – ami jelentős szerepet kap a szív és keringési
rendszer megbetegedéseinek megelőzésében.
A piacokon sokfélét láthatunk az illatos gyümölcsből, fő fajtája a zöld, illetve a világoslilás ringló. Az érett
ringlót hamvas viaszréteg fedi, ami
megóvja a gyümölcsöt a kiszáradástól. Mivel gyorsan érik, és hamar túlérett állapotba kerülhet, hűtőben is
csak néhány napig tartható el.
A nyár ízét megőrizhetjük télire is,
ha a magozott ringlót mélyhűtőben
lefagyasztjuk vagy kompótot, befőttet, lekvárt készítünk belőle. A ringló
húsok mellett köretként, sütemények
és húsok töltelékeként, szilvás gombócként, piteként, torták díszítőjeként is megállja a helyét.
MAROSI KINGA

III. HENRIK MEGGYILKOLÁSA

AZ UTOLSÓ KENET
Amikor Henrik 1551 szeptemberében a fontainebleau-i kastélyban meglátta a napvilágot, senki sem
gondolta volna, hogy egyszer a fejére helyezik a francia koronát. II. Henrik és Medici Katalin frigye
ugyanis a köztük lév h vös viszony ellenére igen termékenynek bizonyult, így Henrik csak a harmadik volt az életben lév Valois-hercegek sorában. Egy királygyilkosság végül mégis megpecsételte a
dinasztia sorsát.

H

enrik édesapja egy lovagi tornán szenvedett halálos balesetet, legidősebb bátyja pedig
kétévnyi betegeskedés után tért meg
teremtőjéhez. Ekkor már javában
dúlt a francia vallásháború, amelyben
katolikusok és protestánsok gyilkolták egymást, és ami a hírhedt Szent
Bertalan-éji mészárlásban csúcsosodott ki. A királyi család ugyan mindvégig pápista maradt, de kénytelenek
voltak lavírozni az ultrakonzervatív
katolikusok és a hugenották
között.
IX. Károly uralkodása alatt
öccse, Henrik, Anjou hercegének címét viselte. Ám
amikor 1572-ben megüresedett a lengyel trón, anyja elérte, hogy az ottani rendek
királlyá válasszák. Két évvel
később azonban Károly is
jobblétre szenderült, és miután öccse számára sokkal
vonzóbb volt a francia trón,
egy éjszaka valósággal kereket oldott választott hazájából. Meg sem állt Párizsig,
ahol királlyá koronázták.
Henrik okos és művelt
uralkodónak bizonyult, különc viselkedése azonban
népszerűtlenné tette alattvalói és nemesei körében. Jobban érdekelték
ék ugyanis a piperkőc öltözködési szokások
és egyéb külsőségek,, valamint férfi kegyencei, mint az állam
kormányzása. Ráadásul fia sem született, ezért legközelebbi rokonát, a
hugenották vezérét,
ét,, Navarrai Henriket tette meg örökösévé. A katolikusok persze nem tudták megbocsátani
neki ezt a pálfordulást, ezért életre
hívták a Szent Ligát Henri de Guise
herceg, a híres hadvezér vezetésével.

Nyíltan hangoztatták, hogy az
áruló királyt meg kell fosztani hatalmától, és kolostorba kell zárni.
1588 májusában Párizsban felkelés
tört ki, és Henrik kénytelen volt elmenekülni Blois-ba.
Halálos csapda

Ezt a megaláztatást azonban nem
tudta lenyelni, és titokban szervezkedni kezdett, hogy riválisát eltegye
láb alól. Ez persze korántsem ígérke-

egyetlen út vezetett a tanácsteremből
Henrik szobájába, amelyet viszont
titkos lépcső kötött össze a fölötte lévő emelettel. Ezen észrevétlenül mozoghattak a király testőrei, akiknek
a feladatuk volt végezni Guise herceggel.
December 23-án jött el a tanácsülés
napja. Nyolc testőr a király szobájában rejtőzött el a függönyök mögött,
a többiek a lépcsőket és az ajtókat
őrizték. Ezzel a kelepce bezárult.

Henri de Guise

III. Henrik

zett könnyűnek, hiszen Guise mindig
népes kísérettel járt. Ezért Henrik elhatározta, hogy a királyi tanácsülés
alkalmával fogja megöletni, hiszen a
nagyterembe csak a főnemesek léphettek be. A merényletet megelőző
hetekben az uralkodó valóságos egérfogót alakított ki blois-i lakosztályában. Több ajtót is befalaztak, így csak
ÉLET

Guise már a nagyteremben várakozott, amikor egy szolga azzal kereste
fel, hogy a király a lakosztályában
várja őt. A gyanútlan herceg egyedül,
kíséret nélkül indult az inas után, ám
amikor belépett az előszobába, hirtelen a király testőrei vették körül.
Guise rájött, hogy bajban van, ezért
hátrafordult és segítségért kiáltott.
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Ebben a pillanatban azonban az egyik
testőr megragadta a karját, társa pedig nyakon szúrta a tőrével, mert azt
hitték, a herceg páncélinget hord a
ruhája alatt. Csak úgy záporoztak rá
a döfések, cseppnyi esélye sem maradt a túlélésre. Holttestét később elégették, hamvait pedig a Loire-ba
szórták. Ezt követően III. Henrik szövetséget kötött Navarrai Henrikkel, és
1589-ben ostrom alá vették Párizst.
Az aljas orgyilkosság persze feltüzelte a Szent Liga tagjait, akik boszszút esküdtek. Egy 22 éves domini-

kolását. A kolostor apátja is támogatta
a tervében. Clément kapitány – ahogy
társai hívták – teljesen ki akarta irtani
az eretnekséget Franciaországból.
Miután ellátták néhány jótanáccsal,
a szerzetes szamárháton indult SaintCloud-ba, ahol a király Párizs ostroma alatt lakott. Csuhája zsebében egy
Henriknek szánt levél és egy
háromélű tőr lapult. Július 31-én
éjszaka érkezett Albert de Gondy,
Franciaország marsalljának házához.
Azzal az indokkal kért bebocsátást,
hogy fontos híreket és egy titkos le-

A király meggyilkolása

velet hozott az ostromlott fővárosból
a király számára. De mert későre járt,
megkérték, hogy térjen nyugovóra és
legyen türelemmel másnapig.

kánus szerzetesben sikerült megtalálniuk azt a személyt, aki élete árán is
hajlandó volt megszabadítani az országot a zsarnoktól. Jacques Clément
egy kis faluban született az Ardennekben. Kezdetben katona szeretett
volna lenni, később mégis egy párizsi
dominikánus kolostorba jelentkezett
szerzetesnek. A tanulatlan, talán
nem egészen épelméjű, könnyen
befolyásolató fiatalembert könnyű
volt fanatizálni a hugenották és új
barátjuk, a király ellen. Hamarosan
meggyőződésévé vált, hogy Isten őt
választotta ki arra, hogy megdöntse
az Antikrisztus uralmát, és ezzel
megbosszulja Guise herceg meggyil1002
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T r a csuha alatt

Reggel Henrik a szobaklozettjén trónolva kezdte a napját, miközben Michel de Montaigne értekezéseit olvasgatta. Ezt követően meghallgatta
Osman nevű asztrológusát, aki azonban óva intette ettől a naptól, és azzal
búcsúzott el tőle, hogy ha Henrik
még életben lesz, mire lemegy a nap,
soha többé nem fejt horoszkópot. Miközben távozott a szobából, majdnem
fellökött egy szerzetest, aki arra várt,
hogy végre bejusson a királyhoz.
Henrik 8 órakor hívatta magához
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Clément-t. Az őrök kissé haboztak,
hogy beeresszék-e a furcsán viselkedő
dominikánust, de a király rájuk kiáltott: „Engedjék csak be! Nem akarom,
hogy a szememre vessék, megtagadom a kihallgatást egy egyszerű szerzetestől”.
Clément közelebb lépett, majd letérdepelt. Henrik intett, hogy felállhat, és
megkérdezte, mi járatban van. A küldött azt mondta, fontos híreket hozott
az ostromlott Párizsból, ahol az éhínség már olyan méreteket öltött, hogy
az emberek patkányhúst esznek, és
halottak csontjaiból őrölnek lisztet a
kenyérsütéshez.
Henrik készséggel nyújtott volna baráti jobbot a
sokat szenvedő, renitens
városnak, ezért átvette a
levelet és elolvasta, de
semmit sem értett belőle.
Megkérdezte hát a hírhozót, hogy kitől kapta azt.
Clément azonban homályos választ adott, majd
kijelentette, hogy van
még egy üzenete, de azt
élőszóban és titokban kell
átadnia.
ia. A király bosszúsan intett testőreinek,
hogy távozzanak, majd
közelebb intette magához
a szerzetest.
Clément odahajolt hozzá,
mintha a fülébe akarna
súgni valamit. Aztán hirtelen előrántotta csuhája
ujjából a tőrét, és teljes erőből a király hasába döfte,
néhány centivel a köldöke
alatt. Henrik felordított,
kitépte a kést a sebéből, és Clément arcába sújtott vele. Közben így kiabált:
„Ó, álnok szerzetes! Meg akartál ölni?
Vágjátok le, vágjátok le!”. A testőrök
berontottak a szobába, és alabárdjaikkal
lekaszabolták a merénylőt, holttestét
pedig kihajították az ablakon. Ez persze
felelőtlenség volt, hiszen így nem tudták meg, hogy egyedül cselekedett-e,
vagy valakinek a megbízásából.
Ellobbanó gyertyaláng

Később
ésőbb Clément-t halálában is a felségárulókra váró kivégzéssel sújtották: testét lovakhoz kötözve tépették
négyfelé, majd elhamvasztották, és a
maradványokat a Szajnába szórták.
Ez azonban már nem segített az áldozatán.

A király a támadást követően elképesztő lélekjelenléttel saját maga
gyömöszölte vissza tátongó sebén át
kibuggyanó beleit a hasába. Ezután
szolgái felfektették az ágyára, és
hívták az orvosát, François Miront.
Miután alaposan megvizsgálta, a
nagy tekintélyű doktor kijelentette,

ső vérzés lépett fel nála.. Az akkoriban általános gyógymódként használt beöntést alkalmazta uránál, ám
ezzel csak siettette a halálát. A
drasztikus kezelés hatására ugyanis
a bélsár Henrik hasüregébe folyt,
ami súlyos fertőzést okozott nála.
Az időnként bele-belehasító éles

Henri de Guise meggyilkolása

hogy a vágás nem mély, és őfelsége
minden bizonnyal fel fog épülni.
Henrik megnyugodott, és levitette
magát a parkba, hogy a szabad levegőn,
a napon gyógyítsa magát. Éhes volt
ugyan, de az evéstől és ivástól Miron javaslatára egyelőre tartózkodott.
Ahogy azonban közeledett az este, a király egyre rosszabbul érezte
magát. Erősen verejtékezett és szinte szünet nélkül hányt.. Később rövid időre még az eszméletét is elvesztette. Miron újra megvizsgálta,
és megállapította, hogy a penge átvágta a hashártyát, emiatt erős bel-

fájdalom ellenére azonban még ő
vigasztalta a körülötte álló aggódó
híveit. Amikor érezte, hogy közeleg a vég, kinyilvánította akaratát,
hogy rokona, Navarrai Henrik kövesse őt a trónon.
Miután felvette az utolsó kenetet,
mindenkit elküldött, s megpróbált
aludni. Az éjszaka fellépő magas láz
miatt azonban ekkor már félrebeszélt. Hajnali 3-kor szállt el belőle az
élet. Csak alig néhányan siratták
meg a Valois-dinasztia utolsó sarját.
HEGEDÜS PÉTER
ÉLET

ÉT-ETOLÓGIA
A félelem szaga

Az anyai érzelmi kommunikáció és az
utódok társításos tanulása generációkon
át konzerválhat specifikus félelmi reakciókat, és ebben a szagoknak is jelentős
szerepük lehet. Ha egy patkányanya
megijed valamitől, az általa kibocsátott
szag elég ahhoz, hogy a kölykei megtanulják, mit érdemes elkerülniük. Néhány napos korukban, mielőtt még képesek lennének arra, hogy önállóan fedezzék fel a világot, elsajátítják az anyjuk
tapasztalatait.

Amerikai kutatók nőstény patkányokat tanítottak meg arra, hogy féljenek,
ha borsmenta szagát érzik – ezt a szaginger jelenlétében adott enyhe áramütésekkel érték el. Ezután vemhesítették a
nőstényeket, majd a szülés után félelmet
váltottak ki bennük a borsmenta szagával (áramütést ekkor már nem adtak). A
velük együtt tartott vagy az elválasztott,
de az anyai szagot érző kölykeik megtanulták, hogy a borsmentától félni kell,
ugyanis később már csak a borsmentaszagra megemelkedett a stresszhormonszintjük. A kölykök agyának vizsgálatával kiderült, hogy a félelem tanulása az
amygdalához köthető. Később ugyanez
az agyi régió tölt be szerepet a veszély érzékelésében és a veszélyhelyzetre adott
válaszban.
Az amygdala aktivitásának gátlásával a
kölykök nem reagáltak félelemmel a
borsmenta szagára. Ha bebizonyosodik,
hogy az embergyerekeknél is működik a
rágcsálóknál megismert korai félelemtanulás mechanizmusa, akkor olyan kutatások indulhatnak el, amelyekkel megakadályozható, hogy az anya traumatikus élményei a későbbi generációk érzelmeire is rányomják bélyegét.
Kubinyi EniKő
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Azt senki sem tagadhatja, hogy az informatika teljesen megváltoztatta világunkat. Ez a nagyhatású tudomány pedig már nem

FOTÓ: MMKM

a hét kutatója

A HAZAI INFORMATIKA
TÖRTÉNETÉR L
fiatal – indokolt, hogy eddigi története maga is kutatás tárgya
legyen. Az informatika története ráadásul részben a megvalósult sci-fi története is. Képes Gábor, a Magyar M szaki és
Közlekedési Múzeum osztályvezet je maga is sci-fi író. Így aztán
igazán autentikus szakemberrel beszélgethettünk az informatika hazai történetének kutatásáról.

– Ön egyidős a PC-vel. Van ennek jelentősége a szakterülete szempontjából?
– Az IBM PC egy évvel később született, mint én, de ahhoz a generációhoz tartozom, amelyik beleszületett
az otthoni számítógép forradalmába.
Már a számítógép mellett lettem írástudó, hiszen hatéves korom óta van
számítógépem, az első egy ZX
Spectrum volt. Sokat játszottunk rajta bátyámmal együtt, ami már egy
meghatározó élmény volt. Aztán a számítógépes közösségek irányították az
érdeklődésemet afelé, hogyan változtatja meg a társadalmat a számítógép.
– Kik inspirálták, hogy a muzeológusi
pályára lépjen?
– Fontos volt számomra néhány tanáregyéniség hatása. A középiskolai

matematikatanárom, Falta Zoltán
mutatta meg, hogy az alkalmazói ismeretek átadásán túlmutatóan, kreatív módon használható az oktatásban
a számítógép – vagy, ahogy ő mondta: „számológép” – több tantárgyban
is. Az ELTE-n bölcsésznek tanultam,
az alapvégzettségem magyar nyelv és
irodalom szakos középiskolai tanár.
Volt egy bölcsészettudományi informatika nevű képzés, amit Horváth
Iván kezdett el. Nála voltam először
demonstrátor mint informatikatörténész. Szerinte mi most a reneszánsz 2.0
időszakában élünk. Ez a korszak hasonlóan változtatja meg az emberi civilizációt, mint a reneszánszban a könyvnyomtatás megjelenése. Nagy kihívás
volt a régi, kézírásos kultúra átültetése,
ma a digitalizáció, a
Primo számítógépcsalád, 1980-as évek közepe
nyomtatott kultúra
átültetése számítógépre legalább akkora kihívás. Ebben
nemcsak mérnökökre és informatikusokra van szükség, hanem
tartalomipari
szakemberekre, tehát
bölcsész kutatókra is.
A harmadik nagy
egyéniség
Kovács
Győző, az első magyar
számítógép egyik fej-
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lesztője volt. Ő tanított meg arra,
hogy az informatikatörténetet
nemcsak kutatni érdemes, hanem
népszerűsíteni is. Vele kezdtem el,
még egyetemistaként, informatikatörténeti kiállításokat rendezni.
Az elsőt persze még nem önállóan.
Azt 2003-ban a Természettudományi Múzeumban nyitottuk
meg, Neumann János centenáriumán. Azért ott, mert a Magyar
Műszaki és Közlekedési Múzeum
jogelődjének, az Országos Műszaki Múzeumnak egyáltalán nem
volt kiállítóterme.
Érdekes vagy inkább furcsa, hogy
bár a technika- és ipartörténet
alapvető része civilizációnknak, és
büszkék is vagyunk hazai nagyjaira, de nálunk nincs állandó kiállítása, pedig Európa legtöbb országában a science múzeumok a leglátogatottabb múzeumok közé tartoznak. Ezt az ellentmondást úgy
tudtam kezelni, hogy elkezdtem
időszaki kiállításokat és vándorkiállításokat rendezni az országban
nagyobb és kisebb városokban is –
és ebből jöttem rá, hogy milyen jelentős hatásuk van ezeknek a tárlatoknak. Azóta érzem igazán, hogy
a muzeológus is mennyire fontos
közösségformáló szereplője a kultúrának.

ága kezdett gyártani. Ez volt
hazánk első bolti forgalomba
került számítógépe.
Még éppen elcsíptem azt a
nemzedéket, amelynek tagjai az első számítóközpontokban dolgoztak a nagy
gépeknél. Még volt alkalmam találkozni azzal a Kovács Mihállyal, aki az első
magyar középiskolai számítástechnika tanár volt. Találkozhatom azokkal a ma
már nyugdíjas korú egykori
hobbistákkal is, akik legKépes Gábor tárlatvezetést tart Túrkevén
alább annyira érdekesek,
FOTÓ: FINTA MÚZEUM
mint a professzionális fej– Fő kutatási területe a magyar inforlesztők.
– A hobbisták azok, akik hátul a sufnimatika története.
– Így van – és a magyar mérnökök és ban raktak össze valamit?
feltalálók hozzájárulása az informatika – Igen, szerintem nagyon izgalmas a
világtörténetéhez. Nemrégiben volt al- „hátul a sufniban” jelenség. Ez valahol
kalmam egy virtuális túrát rendezni a kortárs néprajz területe is. A 80-as
Számítógép a vasfüggöny mögött címmel években egy Kanics Miklós nevű
az Inventing Europe projektben, és azt hobbista készített egy aktatáskába beigyekeztem bemutatni, hogyan reagál- épített számítógépet, amit úgy nevetak a szakemberek a hidegháború idején zett el, hogy Fushiba. A Toshiba cégaz ország speciális helyzetéből adódó ki- név után és a fusiban készült dolgokra
hívásokra. Ki kellett játszani a nyugati is utalva. Ebben teljesen benne van anembargót, meg kellett felelni a keleti or- nak a kornak a szellemisége.
A személyi számítógép egész világszágok együttműködési rendszereinek.
Kellett csinálni egy saját utas kreatív fej- történetére jellemző, hogy ellenkullesztést, mert amit nem tudtunk keleti túrának indult. A 70-es évek közegyártmányokból megvalósítani és nem pén, amikor az USA-ban elkészültek
lehetett nyugatról sem megszerezni, azt az első otthoni számítógépek, klubnekünk kellett megoldani. Ezért a 60-as keretek között kezdték terjeszteni.
évek végétől a 80-as évek végéig egy sa- Kis közösségekből nőtt ki az Apple és
játos informatikai kultúra fejlődött ki a Microsoft is, és látjuk, mivé váltak.
hazánkban. Számomra ez a legizgalma- De nem lehet tagadni, hogy a genezisabb korszaka a magyar informatika sük egyetemista srácok hobbijából intörténetének. Ennek egyik emblemati- dult ki, részben az akkori informatikus tárgya a Jánosi Marcell által tervezett kai világcégek értetlensége ellenére.
kazettás flopi, aminek 1974 körül készí- És ami nagyon érdekes, néhány év fátette el a terveit, a 80-as évek elején gyár- ziskéséssel ugyanez Magyarországon
tották le, de még így is meg tudta előzni is megfigyelhető.
a nyugati országokat. Az MTA SZTA- – Jelenleg mivel foglalkozik?
KI-ban készült Európa egyik első lézeres – Pakson az Atomerőműben, az Atomfotoplottere, de több más ilyen példát is energetikai Múzeumban mutatjuk be
a Kibernetika hőskora című kiállítást.
lehet mondani.
A másik kedvenc területem az ott- Ehhez készül egy kiadvány is. A legelső
honi, azaz házi számítógépek megje- tudósokról szól, mint például Nemes
lenése Magyarországon. Nemcsak a Tihamér, Kalmár László, Tarján ReCommodore-ra és hasonló márkákra zső, akik a legelső magyarországi szágondolok, hanem arra, hogyan pró- mítógépek és logikai gépek építésénél
báltak magyar vállalatok valami ha- bábáskodtak. Megpróbáljuk annak a
sonlót készíteni hazai körülmények hangulatát fölidézni, ahogy a köréjük
között. Kedvenc példám a Primo nevű épült iskolák elkezdenek számítástechszámítógép, amit a SZTAKI fejlesztett nikával foglalkozni. Bemutatjuk az útés a sárisápi Új Élet MgTSz melléküzem- keresést, hogyan építettek a huszonÉLET

éves fiatal mérnökök szovjet tervek
alapján egy önálló magyar számítógépet az 50-es évek végén, az MTA Kibernetikai Kutatócsoportjában: az
M-3-at. Hogyan szervezték meg az első számítóközpontot, hogyan keresték
a kibernetika alkalmazásának további
lehetőségeit. Mert a kibernetika nemcsak számítógépekkel foglalkozik, hanem az élő szervezetek és a gépek közötti párhuzamok alapján von le következtetéseket. Például Szegeden egy
Muszka Dániel nevű matematikus készített egy katicabogár állatmodellt.
Ugyanő csinált egy robotembert,
amelyik egy úttörőházban látogatótájékoztatásra szolgált. Annak a fizimiskája alapján készítettünk egy installációt, amely egy beszélő robotember, s
most Pakson látható. Tehát a robotiká-

A szegedi katicabogár alapján, az eredeti
tervez , Muszka Dániel által a 2000-es évek
elején készített méretazonos modell

nak is, meg az informatikának is a kibernetika a forrásvidéke. A muzeológus picit másként működik, mint egy
hagyományos kutatóintézeti kutató.
Mi általában kiállításra készülünk, a
kiállítás kapcsán jönnek létre a publikációk, aztán a fogadtatása alapján lépünk tovább a kutatásainkban. Nekünk a legfontosabb csomópont mindig a következő kiállítás.
Ami még fontos, az a gyűjtési koncepció. Megtalálni azokat a forrásokat, ahonnan új műtárgyakat lehet
begyűjteni, minél alaposabban kikutatni nemcsak a születését, hanem a
használatát is. Ezért nagyon fontosak
a gyűjtői közösségek, mert engem
nemcsak az érdekel, hogyan tervezték, hogyan állították össze, hanem
legalább annyira érdekes, hogy hol,
mire használták, milyen történetek
kötődnek hozzá. Egy tárgy úgy válik
élővé, ha ki tudjuk bontani ezeket a
mögöttes részleteket is.
TRUPKA ZOLTÁN
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ÉG ÉS FÖLD VONZÁSÁBAN

EGZOTIKUS
GAMMA-SUGARAK

2014 márciusában nagy figyelmet keltett egy bejelentés,
amely a NASA Fermi gamma-sugarakat megfigyel m holdjának
a saját Tejútrendszerünk centrumvidékére vonatkozó méréseit ismertette.

A

Tejútrendszer centrumának
közelmúltbeli, gammasugártartományban végzett vizsgálata az eddigi legfigyelemreméltóbb jele annak, hogy a sugárzás a
kozmoszt kitöltő, titokzatos sötét
anyagból származik.
A NASA Fermi nevű gammasugármegfigyelő űrteleszkópjának adatait
elemezve a Fermilab (Fermi Nemzeti
Gyorsító
Laboratórium, USA) a CfA
Schmidt-távcs
(Harvard-Smithsonian Center for
Astrophysics, USA), az MIT (Massachusetts Institute of Technology,
USA), valamint a Chicago Egyetem
kutatói elkészítették Tejútrendszerünk centrális vidékének legújabb
térképét. Az egyértelműen azt mutatja, hogy a galaktikus centrum sokkal több nagy energiájú gamma-sugarat bocsát ki annál, amit ismert
forrásokkal meg lehetne magyarázni.
A többletsugárzást az első magyarázatok szerint leginkább a
régóta keresett sötét anyag bizonyos fajta kölcsönhatásaiban keletkező gamma-sugaraknak lehet
tulajdonítani.
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Dan Hooper a bataviai Fermilab
asztrofizikusa és a gammasugár-vizsgálatok vezető kutatója szerint a frissen elkészült térképek lehetőséget adnak arra, hogy eldöntsük, vajon az új
felfedezést esetleg hagyományos, ismert anyagból álló, de eddig felfedezetlen pulzárok vagy csillagközi gázfelhőkkel ütköző nagyenergiájú kozmikus sugarak termékeinek tulajdonítsuk, vagy pedig elfogadjuk, hogy a
titokzatos sötét anyag lehetséges kölcsönhatásának vagyunk szemtanúi.
A Tejútrendszer centrumában hemzsegnek a hagyományos gammasugár-források, vagyis a kölcsönható,
szoros kettőscsillag-rendszerek, pulzárok és szupernóva maradványok,
továbbá nagyenergájú részecskeütközések a csillagközi anyagban. A csillagászok szerint ugyanitt található a
legtöbb és legsűrűbb sötét anyag is.
Ez eddigi ismereteink szerint a megszokott, normális anyaggal és sugárzásokkal csupán a gravitáció révén
lép kölcsönhatásba. A legújabb
galaxiskeletkezési elméletek szerint
a sötét anyag sűrűsödései magukhoz
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vonzzák a normális anyagot, így abból hatalmas, látható objektumok,
galaxisok sűrűsödnek össze.
A sötét anyag valódi természetét máig senki nem ismeri, de az egyik sötétanyag-jelölt a WIMP-részecskék csoportja (WIMP=Weakly Interacting
Massive Particles, vagyis gyengén kölcsönható, nagytömegű részecskék). Az
elméleti fizikusok sokféle WIMPrészecske modelljét alkották már meg.
Például olyanokat, amelyek ütközésükkor annihilálódnak vagy egy
gyorsan bomló köztes részecskévé alakulnak. Mindkét esetben gamma-sugarak – vagyis a legnagyobb energiájú
elektromágneses sugarak – keletkeznek, és ezeket a Fermi űrteleszkóp
nagylátómezejű teleszkópja (LAT)
már érzékelni tudja.
Amikor a csillagászok gondosan kiválogatták a Fermi LAT által megfigyelt területen található ismert gamma-sugár pontforrásokat az intenzitástérképről, meglepve vették észre, hogy
a centrum irányában egy folt maradt.
A sugárzó foltot a legerősebben az 1 és
3 milliárd elektronvolt (GeV) energiájú

A bal oldali képen a Fermi LAT 1 és 3,16 GeV közötti gamma sugár-méréseinek térképe látható, ahol az ismert gammasugár-források is fel
vannak tüntetve. Ezeket a forrásokat a képb l levonva kapjuk a jobb oldali eloszlást, ahol a centrumban megmaradó vörös folt jelöli a sötét
anyag szétsugárzódásakor keletkez gamma-sugár többletét.

gamma-sugarak rajzolták ki. Ezeknek
a sugaraknak az energiája milliárdszor
erősebb a látható fény fotonjainál, és az
általuk alkotott sugárzó folt szögkiterjedése alapján a Tejútrendszer centrumában egy 5000 fényév kiterjedésű területet töltenek ki.
Hooper és munkatársai úgy találták, hogy a megfigyelt gammasugár-többlet szimmetrikus eloszlását
és intenzitását olyan sötét anyag részecskék szétsugárzásával lehet a
legjobban megmagyarázni, amelyek tömege a 31–40 GeV tartományba esik. A megjelentetett cikkükben úgy fogalmaznak, hogy az
eddigi, hagyományos magyarázatok eredményei nemigen egyeztethetők össze a felfedezéssel, bár óvatosan azt is megjegyzik, hogy
egyéb, elfogadhatónak tűnő magyarázatok nem igénylik a sötét
anyag materializálódását.
A sötét anyagot a becsült részecsketömeg tartományban közvetlen detektálással és a Nagy Hadronütköztetővel (LHC) már vizsgálni lehetne, tehát ha valóban sötét anyagról
volna szó, az a tény, hogy eddig mégsem tudtuk megfigyelni, már sokat
elárul a lehetséges kölcsönhatásairól.
Mindenesetre a felfedezés nagyon érdekes, és a kérdés nincs végleg lezárva. Lehet, hogy a jövőből visszatekintve egyszer majd az lesz a vélemény, hogy ez volt az első eset, amikor sikerült meglátnunk a sötét anyag
annihilációját.

A kutatásban résztvevők felhívják kisebbek, így sötétanyag-tartalmuk is
a figyelmet arra, hogy a sötét anyag kisebb. Ugyanakkor viszont sokkal
magyarázatának hitelessé tételéhez messzebb vannak a saját galaxisunk
még több, megerősítő mérésre van középpontjánál, ezért a belőlük érkeszükség más csillagászati objektu- ző jóval gyengébb jelek sikeres detekmok esetében is. Az LHC-n kívül a tálásához még évekig tartó mérésekre
világ más gyorsítóiban is folynak lesz szükség. A becslések szerint 1 a
vizsgálatok a sötét anyag részecskéi- 12-höz annak az esélye, hogy a törnek direkt kimutatására.
pe galaxisokban az egyszerű gamAz ismertetett kutatás munka- masugár-háttérfluktuációtól eltérő,
módszere az volt, hogy egymás után valódi jelet kapjunk. A hosszú idezárták ki a lehetségesnek tűnő ma- ig, akár több évig is elhúzódó adatgyarázatokat, mígnem az összes, vala- gyűjtés lehetővé teszi, hogy a hátmiért nem jó lehetőséget elvetve egy térzajtól elválaszthassuk az igazi jedolog maradt, a sötét anyag modell. leket, ugyanakkor arra is lesz időnk,
Tudnunk kell, hogy a Tejútrendsze- hogy a párhuzamosan folyó
rünk magja rendkívül összetett objek- nagylátószögű égboltfelmérések rétum, és a vizsgálat végérvényes lezá- vén újabb törpegalaxisokat fedezrásáig sem elfogadni, sem pedig elvetni zünk fel. Ha találunk egy megbíznem lehet ezt az érdekes elméletet.
ható jelet, az egyúttal azt is alátáÉrdekes jövőbeli lehetőség a Tejútrend- masztja majd, hogy a Tejútrendszer
szerünk körül keringő törpegalaxisok centrumában valóban a sötét anyag
vizsgálata. Ezekben ugyanis nem látunk nyomait láttuk.
hagyományos gammasugár-forrásokat,
KELEMEN JÁNOS
viszont méreteik miatt igen jelentős
mennyiségű sötét
anyagot kell tartalmazniuk, tehát bennük kellene keresnünk a legerősebb
sötét anyag eredetű
gammasugár-forrásokat. Ez a lehetőség
azért nehezen megvalósítható, mert a
Ég és Föld vonzásában – a természet titkai –
törpegalaxisok a TejTÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0018
útrendszernél sokkal
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A SAVANYÚ SZEDERFA
A címben említett és mára már szinte ismeretlenné vált, egyedien finom nyári gyümölcsünkre a reflektorfényt azért is érdemes ráirányítani, mert a hazánkban jóval gyakoribb fajtestvére, a Mária
Terézia óta a selyemhernyó-tenyésztés miatt elszaporított fehér eper/ szederfa egyre ritkábban fordul
el manapság. Így aztán a végképp elfeledett régi gyümölcsünk, a Jézus által is emlegetett fekete
eperfa emlékét még nehezebb felidézni.

A

lighanem a „legtöbbször összekevert hazai gyümölcsnevek”
címkét a következő négy név
érdemli ki: szamóca, eper, eperfa és szeder. A címben szereplő savanyú szederfa
vagy eperfa (Morus nigra) különböző
elnevezéseiben népünk részben a fa termésének színére, részben a fa eredetére
utal: nevezik fekete szeder- vagy eperfának, savanyú szederfának, de balkáni, melegebb vidékről való származására utalva török szederfának, aztán
elsősorban a Dunántúlon, különösen a
Balaton-felvidéken, bécsi szederfának
is. Az ojtott szederfa megjelölés a nagy
gyümölcsű változatok továbbszaporításának módjára, míg a borszederfa
elnevezés – mint Jávorka Sándor is írja a
Magyar flóra című művében – arra utal,
hogy levével a vörösborokat festették
sötétebb színűre.
A legokosabb fafaj

Lévén e sorok írója veszprémi, a
Balaton-felvidéken tudta legjobban
kutatni ezt a rejtélyes fafajt, így ebben
az írásában a savanyú szederfa elnevezés
mellett marad. Nálunk általában alacsony növekedésű, 6–8 méter magasra
nő csak meg. Zömök, erős ágakra és
törzsrészekre tagolódó koronát nevel.
Levelei többnyire mélyen szíves vál1008
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lúak, fűrészes fogas szélűek, kemény
tapintásúak, felső felületükön szőrösek, érdesek. Igen késői lombfakadású,
ezért is nevezte Plinius már az ókorban
a „legokosabb fafajnak” (sapientissima
arborum), ugyanis mindig elkerüli késői
fakadásával a megkésett fagyokat.
Igen idős Balaton-felvidéki példányai
több irányba szerteágazóan szétálló
koronát mutatnak, s részben ebből adódóan a viharok és a hó nyomása miatt
legtöbbször a fő törzs is többfelé hasad.
E hatalmas sebek ellenére (amelyek
lassan begyógyulnak és beszáradnak)
a 150–200 éves fák egészséges, erőtől
duzzadó ágakban végződő, harsogóan
zöld lombú koronában termik június
végétől szeptember elejéig az értékes,
2-4 centiméter nagyságú, mindig igen
rövid kocsányú, csillogóan sötétbíbor–
fekete gyümölcsüket. Van olyan idős
példány is, amelynek törzse a viharok
miatt szinte teljesen „eldőlt”, a föld felszínével mindössze 45 fokot zár be.
A savanyú szederfa tulajdonképpen
váltivarú növény, tehát egy fán belül
az ágakon szabálytalanul váltakozva csak termős és csak porzós virágzatok helyezkednek el. Termése, azaz
az ehető rész nem más, mint húsossá
vált lepellevelek összessége. Ennek a
vonzóan savanykás-édes, húsos-leves
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Duhamel du Manceau
dendrológiájának metszete 1835-b l

termésnek köszönheti a savanyú szeder, hogy már az ókorban, a Római
Birodalomtól Indiáig termesztették és
élvezték kitűnő gyümölcsét. A szakirodalom általában Iránt, Közép-Ázsiát
jelöli meg őshazájának. Sajnos azonban
nem tudnak még a leghozzáértőbb
botanikusok sem rámutatni a térképen
egy országra, vidékre vagy hegyvonulatra, ahol tényleg tömegesen vadon
terem a savanyú szeder. Kazimierz

Browicz lengyel dendrológus, aki hoszszú évtizedekig a terepen is kutatta
Görögország, Anatólia, Irán, Pakisztán
és Afganisztán fás növényzetét, egy
külön tanulmányt szentelt ennek a kérdésnek. Végezetül arra jutott, hogy „a
több ezer éves termesztés folytán az őshaza
eredete bizonytalan”.
Mindenesetre az afgán Hindukus
völgyeiben, a türkmén–iráni határon
lévő hegység, a Kopet-Dag előterében, valamint a Kaspi-tengert Irán felől
határoló Elburz erdős lankáin és az iráni
Azerbajdzsán területén vadon többen
is találtak és leírtak Morus nigrákat. És
akkor honnan eredeztessük a hideg
telű Anatólia folyóvölgyeiben itt-ott
egyesével előforduló hatalmas, öreg
savanyú szederfákat, például Ankarától
délre vagy a meleg telű szír hegyekben 1000 méter felett megtalálható példányokat? Mert az Ó- és Újszövetség
könyveiben is megleljük a fa nevét,
tehát a Szentföldön is elterjedt volt
már Krisztus előtt. Jézus is említi
egy helyen az egyik példabeszédében: „Az apostolok kérték az Urat:
„Növeld bennünk a hitet.” Az Úr így
válaszolt: „Ha csak akkora hitetek lesz
is, mint a mustármag, s azt mondjátok
az eperfának: szakadj ki tövestül és verj
gyökeret a tengerben! – engedelmeskedni fog nektek.” (Luk. 17.5-6.)
Fái eper

Fontos tudni, hogy a „fái” (fán
termő) eper- vagy szederfa nem
azonos a hibrid eredetű, nagytermésű, széltében termesztett földi eperrel, más néven szamócával (Fragaria
x ananassa). Ám nem azonos az
árokpartokon gyakran előforduló,
tüskés indájú, földön kúszó, szürkéskék termésű hamvas szederrel
(Rubus caesius) sem. Ugyancsak szeder névvel illeti a magyar nyelv az
1-2 méter magasra megnövő, vastag, erős hajtású, tüskés bokor formájában megjelenő szeder (Rubus)
nemzetség számos faját is (például
a leggyakoribb Rubus fruticosus-t).
Ezek a szederbokrok erdei parlagokon, legelők szélén fordulnak elő, s
finom termést adnak nyár végén a
szörpök készítőinek.
Az Alföldön a fává növő Morus
nemzetség egyik faja a nép nyelvén eperfa, a Dunántúlon (és
Szlavóniában meg a Csallóközben
is) ugyanez viszont szederfa névre

GANAJOS FÖLDBEN GYÖNYÖRKÖDIK

A szederfa szavunk el ször az 1395-ben íródott Besztercei Szójegyzékben fordul el , majd
az 1405-ös Schlägli Szójegyzék is tartalmazza, hasonlóan a Murmelius-féléhez, 1533-ból. A
nyelvészek szerint az uráli nyelvörökséget felmutató ’eperfa’ elnevezése t nt fel el ször a magyar
nyelvhasználatban, s ezt követte a szederfa megjelölés.
Nyomtatásban magyarul el ször a Kolozsvárott 1573-ban kiadott, Horhi Méliusz Péter által
írt Herbárium-ban olvashatunk a ’szederj fáról’ („mind a fái és földi szederj nyers korában
hidegít …”). Ezt követi az 1667-ben Bécsben kiadott és veretes magyar nyelven ránk maradt
hatalmas kertészeti szakmunka, a Lippay János jezsuita, nagyszombati érseki f kertész (16061666) által írott ’Gyümölcsös kert’ majd öt oldala a ’Szederj fárúl’. Ebben a gyógynövényként
és élvezeti gyümölcsként is használt szederfáról egyebek között a következ ket jegyzi meg: „a
feketének [szeder] sokkal jobb íz édes savanyúcska, nagyobb, levesebb gyümölcse vagyon,
mint a fejérnek,…a fája is temérdekebb, darabosabb”. Aztán „a szedry (!) fa igen szereti a meleg
helyet, … ellenzi a hideget, ...jó puha és ganajos földben gyönyörködik.”

hallgat. Ez az édes termésű gyümölcsfánk a Morus alba, azaz fehér eper
vagy szederfa, amely azonban nem
azonos a címben szereplő savanyú
szeder vagy eperfával. Sajnos fokozza még a zavart, hogy a hivatalosan
fehér eperfának/szederfának mondott
fa termése lehet a fehéren kívül halvány
vagy sötétlila is. Ez utóbbi szederfát/
eperfát az etethető, puha lombja miatt
a selyemhernyókkal együtt őshazájából,
Kínából csempészték be először a VI.
században a Bizánci Birodalomba, majd
elterjedt Európa más részeiben is, így
a XIII–XV. század folyamán először
Dél-Európában, aztán Franciaországon
és Németországon keresztül másutt is
földrészünkön. Nálunk a selyemhernyóAz öreg, görcsös, repedezett fák ma
is életer s hajtások tömegén hozzák
tenyésztés támogatása és fellendülése
terméseiket
miatt a XVIII–XIX. század folyamán
a fehér szederfa rohamosan elterjedt, az
akác mellett a magyar falvak jellegzetes Mindamellett a XIX. század másofájává vált – elsősorban a melegebb déli- dik felében a savanyú szederfáról is
feltűnő bőségben cikkeztek a kertées vidékeken.
szeti-gazdászati újságokban, szóltak
róla a szakmunkák. Kivált az oltáH. Bock füveskönyvének illusztrációja, 1595
si problémáiról írtak sokat. Mivel a
szederfák ágaiban aránylag vastag
bél van, oltásuk, szemzésük ma is
problematikus. Ismert volt, hogy a
tényleg nagy szemű savanyú szederfát a Morus alba sötét gyümölcsű változatának csemetéibe, oltással szaporították, mert a magról történő vetés
nem biztos, hogy hasonló minőségű
termést adó fákat eredményezett
volna. A gyökfőbe való oltást ajánlja minden szerző, mert a koronába
történő oltás után a savanyú szeder
sokkal erőteljesebben vastagodik és
ugyanitt nagy, labdaméretű csomó
képződik a fán, amely a viharok
során könnyen eltörhet. A Balaton20 1 4/3 2
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A szentkirályszabadjai
falumúzeum udvarán a csodával
határosan maradt meg a település

Az oltott példányok jellegzetes

egyetlen savanyú szederfája

A lovasi öreg fa repedezett törzse

felvidéki öreg savanyú szederfákon
oltási nyom nem látszik (míg a nagytétényi és a szadai fán hatalmas dudorok vannak), tehát vastag törzsük
mag- vagy dugványeredetre utal.
A magyar szaktudomány kiemelkedő egyénisége, Angyal Dezső (18521936) kertészeti szempontból több
tanulmányában is részletesen ismertette a savanyú szederfát. Leírja, hogy,
„még a szőlő égöve alatt is védett, meleg
fekvésbe ajánlatos ültetni,... nehogy a
fagynak áldozatul essék…. Gyümölcse
csemegeszámba megy, amely főleg a tikkasztó nyári hőségben éppen olyan üdítő
az emberi szervezetre, mint a délvidékieknek a gránátalma, a narancs, vagy akár a
görögdinnye...”
Ha a fehér sötétlila

A savanyú szederfa fokozatos térvesztése az első világháború előtt
indult el, s a XX. század további évtizedeiben felgyorsult. Az
országosan is híres Schrikkel-féle
alsótekeresi faiskola 1940-ig szaporította, oltotta ezt a gyümölcsfát, igaz, elég borsos áron (például
az 1938/39-es árjegyzékük szerint
4 pengőt kértek egy facsemetéjéért, miközben egy sima magas
törzsű almaoltvány 1,2 pengőbe
került). Az 1941/42-es évre kiadott
alsótekeresi árjegyzékben már nincsen sem édes, sem savanyú szederfa! Valószínű, ezzel a dátummal
szűnt meg Magyarországon ennek
a nagyon értékes gyümölcsfánknak
az intézményes, szervezett szaporítása – ma egyetlen magyar faiskola
sem szaporítja.
A hanyatlás folyamatában volt egy
másik negatív jelenség is: sajnos még
a „tanult” kertészek és erdészek közül
is sokan összetévesztették, összetévesz1010
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tik a sötét gyümölcsű fehér szederfát
az igazi Morus nigra-val. Ez történt a
XII. kerületi Mártonfa utcában, ahol az
önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendeletével védetté nyilvánított egy öreg
fát abból a célból, hogy „az ország
legnagyobb, 500 centimétert meghaladó
törzskörmérettel rendelkező, háromágú
fekete eperfája” fennmaradjon. Ez a fa
sajnos a vizsgálatunk során a valóságban Morus alba-nak bizonyult, csak a
termése édes és sötétlila.
Az elmúlt években egy országosan híres, erdei fák magvait exportra gyűjtő szakember is rendre
összetévesztette a savanyú és az
édes eperfákat. Ugyanez történt nemrégen egy Komárom
megyei faiskolában is, ahol
többezer 1 éves csemetét ajánlottak fekete szederfa megjelöléssel, fényképpel is bemutatva a
kínálatot. A képről, a csemeték
leveleiről első látásra feltűnt, hogy
téves a faj megállapítása. A felsorolt jelenségek és tendenciák elegendőnek bizonyultak egy ilyen
veszélyeztetett, ritka gyümölcsfafaj végleges eltűnéséhez.
Mindössze tizenegy?

Ezek ellenére nehéz elhinni, hogy a
száz év előtti viszonylagos ismertség
után ma csak 11 darab létező és élő
savanyú szederfa lenne hazánkban
(egy a Tabánban, a régi szerbek lakta
házak helyén – amelyről Saly Noémi
Budapest-kutató szépen megemlékezik
írásaiban –, egy a Kertészeti Egyetem
botanikus kertjében, egy Szadán, a
Székely Bertalan Ház kertjében és
egy a XXII. Kerületben, Budafokon,
a Cankótéren, valamint hét darab a
Balaton-felvidék négy falujában.
Utóbbiak közül a Lovas községben lévő
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dudorai a nagytétényi fa törzsén

három fát már évekkel ezelőtt helyi
védelem alá helyezte az önkormányzat. Merem remélni, hogy Sopron és
Kőszeg szőlőhegyei, a Mecsek, a Mátraés Hegyalja, a Buda környéki enyhe
lankák rejtenek még néhány példányt
belőlük, ahogy a felvidéki Bakabánya
(Pukanec) környéki szőlőhegyekben
is előkerült egy néhány száz, pontosan
715 (!) darabos, különleges morfológiai jegyeket hordozó, idős „szőlőhegyi”
állomány, amelyet Morus tyrnavensis
néven külön „fajnak” írt le egy szlovák
botanikus.

A savanyú szederfa (felül) és a
fehér szederfa (lent) termése, utóbbi
kocsánya mindig hosszú

Több évi kutatásaim során csupán az
említett 11-et sikerült „kinyomoznom”.
Ez a hihetetlenül kicsi szám minden
bizonnyal bővülni fog e cikk megjelenése után, ezért arra kérek minden
Olvasót, ha tudnak ilyen igazán savanyú szederfáról, jelezzék (sonnevend.
imre@chello.hu), elősegítve ezzel e
veszélyeztetett faj védelmét.
SONNEVEND IMRE

eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?

EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

FOLYADÉKFOGYASZTÁS –
KIK, HOGYAN, MENNYIT?
Az étkezés nem csupán táplálkozás, hanem rituálé és szórakozás is egyben, amelynek régiónként
és koronként különböz a kultúrája. Magyarországon a közös étkezéseknek meghatározó szerepük
van a családi összetartozás meger sítésében. A változó életmód és környezet a táplálkozási és a
folyadékbeviteli szokásainkra is hatással van.

A

z egészséges táplálkozás fontos részét képezi a megfelelő folyadékbevitel, hiszen
a megfelelő hidratáltság fontos az
egészség-, a jó közérzet fenntartásához, de a teljesítményünk is azon
múlhat, hogy eleget iszunk-e.
Amennyiben nem kielégítő a folyadékbevitel, akkor enyhébb esetben csak általános panaszok jelentkeznek, pl. fejfájás, a koncentrálóképesség csökkenése,
fáradtság, szédülés. A
krónikus dehidratáltság (azaz, ha nincs elegendő folyadék a szervezetünkben) súlyos
egészségi problémák,
pl. vesekő, szájüregi betegségek, légzési nehézségek, csökkenő kognitív funkciók és egyéb
mentális problémák kialakulásához vezethet.
A folyadékbevitelre
mindenkinek oda kell
figyelni, de vannak
olyan csoportok, amelyeket veszélyeztetetteknek tartunk a dehidratációval
kapcsolatban: az idősek, a gyerekek,
a nehéz fizikai munkát végzők, a
sportolók, várandós, szoptató kismamák és általában a betegek.
A gyermekek testének víztartalmának aránya nagyobb, mint a felnőtteké. Esetükben még fontosabb
a megfelelő hidratáltság a tanulmányi teljesítményük és az egészséges testi fejlődésük szempontjából
is. Ráadásul gyakran feledkeznek
meg az ivásról, és többször kapnak el
olyan lázzal, hányással, hasmenéssel
járó betegségeket, amelyek növelik

a kiszáradás veszélyét. A szülőknek, tanároknak tehát a gyermekek
megfelelő folyadékbevitelére otthon
és az iskolában eltöltött órák alatt is
külön oda kell figyelniük, kánikulában vagy betegség esetén még fokozottabban!
Az ajánlott folyadékbevitel időskorban sem változik, de a szomjúságérzet csökkenésével, a fizikai képességek romlásával jelentősen meg-

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA)
szerinti napi folyadékbeviteli javaslat

nő a kiszáradás veszélye. A krónikus
dehidratáltság súlyos egészségügyi
probléma, ami növeli az ájulások,
húgyúti fertőzések és a vesekő kockázatát. Segítsük a környezetünkben élő idős embereket abban, hogy
elegendő folyadékot fogyasszanak,
mert megfelelő folyadékbevitellel
egészségesebbek maradhatnak.
Amíg az közismert tény, hogy a
változatos étrend segíthet, hogy minden szükséges tápanyagból megfelelő
mennyiséghez jusson a szervezetünk,
azt kevesen tudják, hogy a változatosság elve a folyadékpótlásban is
ÉLET

alkalmazható. A kutatási eredmények alátámasztják, hogy aki naponta többféle italt fogyaszt, az nagyobb
valószínűséggel teljesíti a javasolt napi
2-2,5 liter folyadékbevitelt. Spanyol
kutatók tanulmánya szerint akár kétszer annyi folyadékot is fogyaszt az
a sportoló, akinek nem csak vizet,
de többféle frissítőt kínálnak futás közben. Hajlamosak vagyunk
tehát többet inni, ha a víz mellett
különböző ízű italokból is választhatunk.
Ugyanezért nem javasolt például a gyümölcsleveket, teákat, üdítőket
teljesen száműzni mindennapjainkból, mert
így csökkenhet folyadékbevitelünk. A testtömeg megőrzése, az
optimális energiabevitel
szempontjából fontos
azonban számolni a különféle italok energia- és
tápanyagtartalmával. A
színes italkínálat mellett
a megfelelő táplálkozás
is nagyban hozzájárul a
vízháztartás egyensúlyának megőrzéséhez. Alapvetően a teljes folyadékszükséglet 20-30 százalékát fogyasztjuk el táplálékok formájában. Ha az
étkezések alkalmával tudatosan a
magas víztartalmú ételeket választjuk, azzal máris teljesítettük a napi
ajánlott folyadékbevitel közel egyharmadát.
Az optimális hidratációs szint eléréséhez és ezzel a vízháztartás
egyensúlyban tartásához leginkább
tudatosságra és a megfelelő szokások
kialakítására van szükség.
ANTAL EMESE
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J

ó, hogy a valóságban olyan kicsik,
nekünk tündérszárnyú cizellált ékkövek. Annak idején, a böhönyei katonai táborban (1953) a gyakorlótérre masírozáskor elnéztem, amint egy-egy
szitakötő valamelyik szurony égbemeredő hegye fölött repült hosszasan.
Mindössze egy milliméterre, pontosan
követve annak menet közbeni ritmikus
mozgását, mintha hozzá lett volna ragasztva. Önként beállt a seregbe. Csak
nehogy napjaink militaristái drónokat
tenyésszenek belőlük.
H. J.
1. Márton Rita
(mrita525@gmail.com)
– Készenlétben

SZABÁLYOK
2

Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvételét, megosztva élményét olvasótársaival.
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg
formátumban 300 dpi felbontással küldje
el az et-galeria@eletestudomany.hu címre.
A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és a kísér levélben mondja el, amit a felvétel körülményeir l és a témáról tud. A beküld jutalma
a „kiállításban” megnyilvánuló elismerés.
A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

2. Haffner Krisztina (Budapest,
hk010169@freemail.hu)
– Szamuráj – Japánban
fényképeztem
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3. Weber József (Dombóvár,
wyusuf0@gmail.com) – Egyensúly
– Pecázás közben merészkedett
a közelembe. Míg a fotóapparáttal
bíbel dtem, a kapásról lemaradtam

3

5. Horváth Miklós
(Butyka, hmika56@
gmail.com ) – 180°-os
látószög
4. Mórotz Márta (Tata,
morotzmarta@freemail.hu)
– Nász – A Fényes-fürd
ligetében

4
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G Y Ó G Y H AT Á S Ú N ÖV É N Y E K A TÖ R T É N E L E M B E N

ÉLTET

VEGYÜLETEK

Amikor felmerül a kérdés, hogy a növények milyen módon hatottak történelmünkre és mindennapi életünkre, akkor el ször mindenki a mez gazdaságilag hasznos növényeinkre gondol. Valóban fontos
szerepet játszottak népességünk növekedésében, azonban nem szabad megfeledkeznünk a többi értékes növényr l sem, melyeket nem feltétlenül étkezési célokra használunk. Ide sorolhatók többek között
a gyógyszer- és szépségipar alapanyagai, illetve a hangulatjavító vagy kábító hatású növények.

A

farmakobotanika a gyógyhatású növények vizsgálatával foglalkozó tudományág.
Megtévesztő a definíció, mivel nem
csak „gyógyító” növények tartoznak
ide, hiszen a mérgező vagy akár a hallucinogén hatásúak is ide sorolhatók.
Ezek a hatóanyagok a szekunder vagy
intermedier anyagcsere termékei. A
növény az elsődleges anyagcserével a
mindennapi élethez szükséges molekulákat, az alapvető élettani folyamatokhoz elengedhetetlen vegyületeket
termeli meg. Erre épül az úgynevezett másodlagos vagy intermedier
anyagcsere, melynek termékei a mindennapi folyamatok elvégzésén felül
szükségesek. Ide tartoznak a speciális
védőanyagok, melyeket kémiai alapon lehet osztályozni, így a hagyományos rendszertan mellett az ilyen
vegyületekre épülő kemotaxonómia
szerint is osztályozzák a növényeket.
Ezek az anyagcseretermékek szolgálhatnak védelemként például a
növényevő állatokkal szemben.
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A növények ilyen szempontból egyedülállóak az élővilágban. A gyógy- és
a mérgező növények között létezik
ugyan átmenet, de ez nagyon veszélyes zóna, hiszen bizonyos vegyületek
adott dózison túl mérgezőek lehetnek. Hogy ne csak általánosságban
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A kininfa kérgének átadása

lássuk ezeket a vegyületeket, bemutatok néhány növényi példát és felhasználási lehetőségeiket. Természetesen
rengeteg példát lehetne még felsorolni, azonban igyekeztem a 10 legérdekesebb növényt kiemelni.
Kéreg és törzs

Már általános iskolában megtanuljuk, hogy a fás növények egy
kemény, masszív külső kéreggel
rendelkeznek, ami megvédi őket
az időjárás viszontagságaitól, illetve az őket fogyasztó szervezetektől.
Keveset tanulunk viszont arról, hogy
a papírgyártás és bútoripari felhasználás mellett miért értékes néhány fa
kérge és törzse.
A kininfa (Cinchona sp.) kérge nagy
mennyiségben tartalmazza a róla
elnevezett kinin vegyületet, mely
kiváló gyógyszeralapanyag fájdalom- és lázcsillapító készítmények
előállításához, valamint széleskörűen használják maláriaellenes gyógyszerek készítéséhez is. Másik fontos

fánk a fűzfa (Salix sp.), melynek
kérgéből szalicilsav nyerhető ki. A
szalicilsav erős fájdalomcsillapító és
gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik, és az aszpirin nevű készítmény
fontos alapanyaga.
A növények rendszertani besorolásánál fontos bélyegnek számít a levél
alakja, színe, textúrája és elhelyezkedése is, éppen ezért méltán tekinthető
a növények ujjlenyomatának. A növényi hatóanyagok kinyerése során nagy
szerepet kapnak a levélből előállítható
vegyületek. Mivel a növényevők a
könnyebb emészthetőség miatt elsősorban a leveleket fogyasztják, ezért
a védőanyagok nagy része is ezekre a
régiókra összpontosul.
Gyógyítanak és szépítenek

Ki ne ismerné a kokacserjét
(Erythroxilum coca) mint a kokain
fő forrását? Azonban kevesen tudják, hogy kezdetben ugyanebből
a növényből állították elő a ma is
népszerű Coca-Cola üdítőitalt – az
üdítőitalt a növényről nevezték el.
Kezdetben az üdítőital-gyártók
se voltak tisztában függőséget és
hallucinációt okozó hatásával. Az
Andokban élő indiánok napi szinten fogyasztották a kokacserje levelét, hiszen csak jótékony hatásainak
köszönhetően tudták túlélni a mostoha körülményeket. Tengerszint
felett 1000-2000 méterrel alacsoA Coca-Cola egy 1880-as években
készített reklámfelirata

nyabb a levegő oxigénszintje,
illetve kevés az élelem és az
ivóvíz is. Az őslakosok kokacserje fogyasztásával gyógyították a légszomj okozta
tüneteket, illetve étvágycsökkentő hatásának köszönhetően
jobban viselték az éhezést is.
A leveleket egy kis fa- vagy
kőedényben kevés mészpor
vagy hamu hozzáadásával
eldörzsölték, majd ezt a pépet
vették a szájukba és rágcsálták
tovább. Az amerikai kontinens
meghódításával a kokacserje
is eljutott az európai emberhez, így
kábító hatása is hamar ismertté vált,
és a kábítószeripar a mai napig profitál belőle. Természetesen a CocaCola üdítőitalban ma már nem található kokacserje-kivonat.
A Coca-Cola második szava a kóladióra (Cola sp. Schott & Endl.) utal,
mivel a növény terméséből készítik
további aromaanyagok hozzáadásával. A kóladióhoz egy érdekes Délafrikai szokás is tartozik: a vendégeket
kólamaggal ajándékozzák meg a házigazdák. Azonban nem minden vendéget látnak szívesen, így a „jó” vendég rózsaszínű, tehát friss kólamagot
kap, míg a nem szívesen látott vendég
csak barna színű magot, így ösztönözve őt a mihamarabbi továbbállásra.
A nadragulya (Atropa belladonna)
latin nevéből a fajnév (bella donna)
olaszból magyarra fordítva szép asszonyt jelent. Hogy
megértsük az elnevezést, viszsza kell utaznunk egy kicsit
az időben. Néhány száz évvel
ezelőtt az olasz férfiak vonzónak találták a nagy, csillogó
szemű hölgyeket. A mai világban a nők többsége – pénzt
és fáradságot nem kímélve
– mindent elkövet, hogy a
külsejüket az aktuális ideálhoz
hasonlóra formálják. Nem
volt ez másképpen a középkori
Olaszországban sem. Ismert,
hogy a nadragulya levelének
a nedve atropint tartalmaz.
Ha a levélkivonatból néhány
cseppet a szemünkbe csöpögtetünk, midriázist idézhetünk
elő vele, ami annyit jelent,
hogy kitágul a pupillánk. A
mai világban inkább csak a
szemorvosnál találkozhatunk
ÉLET

Nadragulya

ezzel a hatással, és kicsit szégyenkezve lépünk ki a város forgatagába a
szemvizsgálat után, azonban az olasz
nők büszkén mutatták szélesre tárt
pupillájukat, és így hódítottak a férfiak körében. Természetesen nincs
fény árnyék nélkül: a túlzott nadragulya-használat hatására látáskárosodást szenvedtek a hölgyek.
A bolondító beléndek (Hyoscyamus
niger) levele hioszciamint tartalmaz,
amiből szintetikus úton az előbb emlí-

Tiziano Vecellio festménye, a N a tükör el tt
jól mutatja az akkori olasz n i ideált. A tükör
szimbolikusan a tág pupillákra utalhat

tett atropin állítható elő. Leveléből
kenőcsöt készítettek reumás fájdalmak ellen, valamint kivonatát asztma elleni gyógyszernek használták.
Sajnos a segítőkész javasasszonyok
vagy korai patikusok nem voltak
tisztában a növény egyéb hatásaival
és igen hamar a máglyán végezték.
Miért pont máglyán? Mert a beléndekből készített orvosságoknak
gyógyhatásuk mellett hallucinogén
ÉS
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hatásuk is volt, és szerencsétlen pácienseket az esti kenegetést követően
rémálmok kínozták. Sokan számoltak be ördöggel történő repülésről,
valamint erkölcstelen cselekedetekről, melynek köszönhetően a krémek
készítőit boszorkánynak bélyegezték.
A dohány (Nicotiana tabacum) sokak
számára ismert élvezeti cikk. Hatását
nyugtató erejének köszönheti, azonban hosszabb távon komoly károkat
okoz az idegrendszerben is, nem számítva a tüdő károsodását. A dohány
levele nikotint tartalmaz, mely a
növényt támadó rovarok ellen nyújt
védelmet. Érdekesség, hogy egyéb,
szobanövényeinket károsító rovarok ellen is kiválóan alkalmazható: a
dohánylevelek kivonatát vízzel elkeverve permetezőszerként használhatjuk, és gyorsan kiirthatunk vele minden káros élőlényt a nikotin mérgező
hatásának köszönhetően.
Kevesen tudják, hogy a középkorban
a pestisjárványok idején kötelezővé
tették a dohányzást a fiúiskolákban.
Akik nem voltak hajlandóak cigarettázni, azokat súlyosan megbüntették.
Mi adott alapot erre az intézkedésre?
Kevésbé tudományos alapon megfigyelték, hogy a jómódú dohánygyár-tulajdonosok és családjaik nem
fertőződtek meg a betegséggel. Ebből
azt a következtetést vonták le, hogy a
dohányzás állhat a jelenség hátterében,
ezért tették kötelezővé a fiatalabbak
körében is. Természetesen ugyanúgy
szedte az áldozatát a betegség a dohányosok körében is, azonban a propagandának köszönhetően nem tulajdonítottak ennek nagy jelentőséget.
A nyárfajok (Populus spp.) levélkezdeményei fiatal korukban még
rügyekbe vannak begöngyölve, majd

nyáron a rügyfakadás idején válnak
szabaddá. Begöngyölt állapotban
egy finom illatú váladék tölti ki az
üreget. Rügyfakadás idején a felszínre is kerül ebből a váladékból,
ami barnás színű és ragacsos lesz.
Ez a váladék, a látszat ellenére,
kitűnően használható külső és belső
fertőzések kezelésére. Nemcsak mi
emberek ismertük fel jelentőségét,
hanem az állatvilág más képviselői
is, így a velünk szoros kapcsolatban élő méhek. A virágpor mellett
begyűjtik a kaptárak réseibe, s védelemként felhasználják. Ez az anyag
– amit propolisz néven ismerünk –
a fertőzések ellen is védelmet nyújt
nekik.

A máknövény
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Ivarszerv és gyümölcse

A rózsa nemcsak esztétikailag szép,
hanem gyógyító hatásairól is ismert.
A rózsaszirom olyan viaszokat tartalmaz, melyek égési sérülés vagy a bőr
gyulladása ellen kiváló hatásúak. A
középkorban Szűz Máriát ruházták
fel a tövis nélküli rózsa szimbólumával, mely ártatlanságára utal. A török
hódoltság idején szintén nagy rózsakultusz volt jellemző hazánkban.
Példaként említhető Gül Baba türbéje
és rózsakertje, ami a Rózsadombon
található.
A mák (Papaver somniferum) termését még zöld állapotban metszik, és
az így kifolyó fehér tejnedvből állítják
elő a morfint. A beszáradó tejnedvből
állítható elő az ópium. A növényekben
először aminosavakból tebain képződik, majd egy metoxicsoport eltávolítása után kodein lesz belőle. Ez a vegyület köhögéscsillapító hatásáról ismert, és
számos gyógyszer hatóanyaga. Ha a
kodein egy metoxicsoportját eltá-
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Sz z Mária egy rózsával a kezében

volítják, akkor morfint kapunk,
ami nagy mennyiségben kábítószernek számít, kis mennyiségben
viszont nagyon erős fájdalomcsillapító hatásáról ismert. Érdekesség,
hogy a kodein a szervezetben spontán módon is képes demetilálódni,
így sok kodeintartalmú készítmény
fogyasztása során gyakran lépnek fel
eufórikus tünetek. Ha a morfint
ecetsav-anhidriddel kezeljük, igen
erős kábítószert, heroint kapunk.
Előállítása igen egyszerű, akár otthon egy lavórban is kivitelezhető a
szintézise, ami kedvez illegális előállításának és terjesztésének is. Az
étkezési mák termése minimálisan
tartalmaz csak morfint, így például
a mákos guba fogyasztása nem számít illegális cselekménynek.
Bár ezek csak szemelvények a
növények és az emberiség kapcsolatából, ennyiből is látható, hogy az
emberiség nagymértékben függ a
növényektől és másodlagos anyagcseretermékeiktől. Érdekes kérdés
az is, hogy ezek jótékony hatásának
felfedezése mennyiben segítette elő
az civilizációk fejlődését – mindenesetre az biztos, hogy érdemes
ilyen szemszögből is megvizsgálni
a körülöttünk élő, burjánzó vegetációt…
LUDMERSZKI EDIT

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Jótékonyság egy igazságos világban

Lélektani értelemben a világ igazságosságába vetett hit
annak a vélekedésnek az elfogadását jelenti, mely szerint
az ember az életben általában megkapja, amit megérdemel – legyen az jutalom vagy büntetés –, illetve ami történik vele, azt meg is érdemelte. Amint arról az évek során már szó esett ebben a rovatban, az emberek különböznek a tekintetben, hogy mennyire hisznek a világ
igazságosságában. Mert valamilyen mértékben mindenki hisz benne! Lehet ugyan, hogy a „mindenki azt kapja,
amit megérdemel” törvénye kissé naivan és meseszerűen
hangzik, mégis nagyon fontos hitet tükröz: azt, hogy a
világ történéseiben van logika. Ezt valamilyen mértékben mindenki elfogadja, az egyének között csak abban
van eltérés, hogy ki mennyire látja szorosnak az összefüggést a tettek és a következmények között.
Ez a világszemlélet nem pusztán elvont, filozófiai kérdés, hanem hatással van az egyszerű mindennapi cselekedetekre is. Érdekes például a világ igazságosságába vetett hit és a segítőkészség, jótékonyság viszonya. Megfigyelték, hogy azok, akik elsőként siettek a közlekedési
balesetek vétlen áldozatainak segítségére, olyan emberek, akik az átlagosnál erősebben hittek a világ igazságosságában. Az ő esetükben a fokozott segítő szándék
jól magyarázható: ha valaki, aki erősen hisz a világ igazságosságában, azzal szembesül, hogy egy ember ártatlanul szenved, akkor igyekszik „helyrehozni” a történteket, megpróbálja megváltoztatni a nyilvánvalóan igazságtalan helyzetet, hogy ne kelljen feladnia hitét a világ
igazságosságában. Másfelől ez a világszemlélet a segítőkészség ellen is hathat, hiszen ha az emberek azt kapják,
amit megérdemelnek, akkor a szegények, a hajléktalanok és a munkanélküliek minden bizonnyal rászolgáltak
a sorsukra. És valóban, megfigyelhető, hogy akik fokozottan hisznek a világ igazságosságában, negatívabb véleménnyel vannak az elesettekről.
Laurent Bègue francia pszichológus egy gyakorlatias kísérlettel vizsgálta a világ igazságosságába vetett hit és a
jótékonyságra való hajlam összefüggését. Párizs körzetében, valamint Észak-Franciaországban összesen 805, 18
és 78 év közötti járókelőt invitált meg egy, a közelben
parkoló teherautóba, hogy ott laptopon kitöltessen velük
néhány kérdőívet. Ezek közül az egyik a világ igazságosságába vetett hitet mérte; a résztvevőknek meg kellett jelölniük, mennyire értenek egyet például a következő állításokkal: „Úgy érzem, a világ igazságosan bánik
velem”, „Úgy érzem, azt kapom, amit megérdemlek”,

Áldozatok (SZ CS ÉDUA RAJZA)

„Úgy érzem, az erőfeszítéseimet értékelik és jutalmazzák”. A kérdőívek kitöltéséért a résztvevők 8 euró fizetséget kaptak. A „csel” az volt, hogy Bègue a kocsiban
elhelyezett egy gyűjtőurnát, amelybe a résztvevők, ha
akarták, bedobhatták a frissen megkeresett pénz tetszőleges részét, az agresszió áldozatainak javára. A kutató
természetesen megfigyelte, ki mennyit adakozik. A
résztvevők 65,4%-a dobott be pénzt az urnába, az átlagos adományösszeg 3,09 euró volt. Megjegyzendő, hogy
a nők sokkal jószívűbbek voltak, átlagosan majdnem
egy euróval többet adakoztak, mint a férfiak. A kísérlet
legfontosabb eredménye azonban az volt, hogy az adakozási kedv pozitívan összefüggött a világ igazságosságába vetett hittel. Vagyis ebben az esetben nem az a
gondolat érvényesült, hogy „aki bajban van, az bizonyára meg is érdemli, nem kell segíteni rajta”, hanem épp
ellenkezőleg: az igazságos világ hite a rendellenességek
kijavítására ösztökélt.
M ANNHARDT ANDRÁS

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.
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Alakváltoztató robotok

gy amerikai–német kutatócsoport
Eanyagok
egyszerű és olcsón beszerezhető alap– poliuretánhab és viasz –
kombinációjával olyan új, fázisváltásra
képes anyagot hoztak létre, amely kívülről vezérelhetően kemény, szilárd állapotból lágy, kocsonyás állagúvá változtatható. Az anyagból így olyan különleges robotok és eszközök építhetők,
amelyek igény szerint képesek az alakjukat változtatni, s ennek köszönhetően
például sebészeti beavatkozásoknál a
testben úgy juthatnak el céljukig, hogy
közben semmilyen útjukba eső szervet
vagy szövetet nem sértenek meg, vagy a
Egyszer , viasszal átitatott PUR-habból készült
rácsszerkezet: a bal oldali melegítés hatására
megroggyan a ráhelyezett érmék súlya alatt, a
jobb oldali szilárdan állja a terhelést

Gyémánt egy
óriásbolygó magjában

körülmények között először
Fbanöldi
sikerült az óriásbolygók magjáuralkodó nyomást modellezni
úgy, hogy a hőmérséklet sem haladta meg a magban feltételezettet −
derül ki a Nature folyóirat július 17-i
számából. Az Amerikai Egyesült Államok Lawrence Livermore Nemzeti Laboratóriumának (Lawrence
Livermore National Laboratory,
LLNL) munkatársai a világ legnagyobb lézerrendszerét, az LLNL
NIF (National Ignition Facility) berendezését használta a földi légköri
értéket 50 milliószorosan meghaladó nyomás előállítására, ami összemérhető a Jupiter és a Szaturnusz
magjában uralkodó értékkel.
„Az óriásbolygók magjában olyan
nagy nyomás uralkodik viszonylag kis
hőmérséklet mellett, amilyen a földi léptékben szinte elképzelhetetlen. Az extrém körülmények miatt az elemek viselkedését nem lehet megjósolni, ezen a
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katasztrófa sújtotta területekre olyan kereső/mentőrobotok küldhetők be, amelyek képesek a törmelékhalmok legszűkebb résein átfurakodva a legrejtettebb
zugokról is képet adni.
Az új anyagot az MIT (Massachusetts Institute of Technolgy) anyagtudomány-professzora, Anette Hosoi és
korábbi tanítványa, Nadia Cheng vezetésével az MIT, a német Max Planck
Intézet és a Stony Brook Egyetem kutatóiból álló csoport hozta létre, az
eredményekről a Macromolecular
Materials and Engineering szakfolyóiratban számoltak be.
A kutatók lelki szemei előtt olyan
anyag lebegett, amely egyfelől merev,
alaktartó, és mozgása közben képes a
környezetére erőt gyakorolni (például
útjába eső akadályt félresöpörni), másfelől viszont, ha a helyzet úgy kívánja,
meglágyul, és parányi lyukakon, réseken híg kocsonyaként „átfolyik” – majd
ezt követően eredeti szilárd formáját újra
visszanyeri. Röviden: olyan anyag,
amelynek állapota a lágy és a merev fázis
között igény szerint kapcsolgatható.
A célt a kutatók két közismert és könynyen hozzáférhető anyag kombinációjá-

Két egyforma, PUR-habból 3D-nyomtatóval
el állított lágy, rugalmas rácsszerkezet: a bal
oldalit viaszbevonat tartja mereven megcsavart
állapotban, a jobb oldali viaszbevonat nélküli,
ezért meghajlik a szerszám alatt

val próbálták elérni. Az egyik a poliuretán (vagy: PUR-) hab, amely rendkívül
rugalmas: viszonylag enyhe nyomással
kezdeti méretének töredékére nyomható
össze, majd elengedve azonnal visszanyeri eredeti méretét és alakját. A viasz
pedig azzal érdemelte ki figyelmüket,
hogy szilárd állapota melegítés hatására hamar meglágyul, sőt, egy idő után
akár cseppfolyóssá is válik, lehűlve viszont ismét megszilárdul.
A két anyag kombinálásának legegyszerűbb mintája egy viasszal átitatott poliuretán rudacska volt, amelynek hosszá-

szinten az extrapolációk nem működ- késhullámokkal igyekeztek megtenek” – magyarázza Rip Collins, a remteni a megfelelő erősségű nyokutatócsoport egyik tagja. A kísér- mást (mert ekkor a hőmérséklet
letek eredményeként nemcsak a messze meghaladta a bolygók belsebolygómagok fizikájáról, hanem a jében reálisan elképzelhető értéket),
planéták keletkezési körülményeiről helyette lézerek segítségével az anyaés fejlődésükről is sokkal pontosabb got csak rövid időre összepréselő
nyomáshullámot gerjesztettek. A hőképet kaphatunk.
Jelen kutatás a Látványos illusztráció az LLNL NIF lézerrendszerének célkamrájáról.
szénre koncent- A balról benyúló hegyes objektum a tárgytartó, melynek a csúcsára
rált, ami a Földön helyezik el a milliméter méret céltárgyat. (Damien Jemison/LLNL)
a hidrogén, a hélium és az oxigén utáni negyedik leggyakoribb elem. A
szén alapvető
szerepet játszik
nem csupán a
Naprend szer,
de a távolabbi
csillagrendszerek bolygóinak
felépítésében is.
A technikai
újítás alapján
most nem lö-
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ban egy elektromos vezetőszál fut: a
kezdetben merev rúdban az áram bekapcsolásakor a viasz megolvadt, a rúd
megpuhult, hajlékonnyá vált. Kikapcsolva az áramot, a viasz s vele együtt
a rudacska ismét megszilárdult. Ezt
egyszeűen úgy készítették, hogy a
PUR-hab rudacskákat olvasztott viaszfürdőbe merítve, a rudakat összenyomták, így mint egy szivacs, jól megszívják magukat viasszal.
Az így előállított anyag egyúttal önjavításra is képes: amennyiben hűvös, merev állapotában valamilyen igénybevétel
hatására a benne lévő viasz megtörik, az
melegítésre megolvad, és a repedést kitölti, így az újraszilárdulva eltűnik.
Ez a minta természetesen csupán
arra alkalmas, hogy demonstrálja: az
anyag a kívánt tulajdonságokkal rendelkezik. Annak bemutatására, hogy
belőle manipulálható eszköz építhető,
bonyolultabb szerkezet szükséges, például ilyen rúdmodulokból 3-D nyomtatóval összeállítható térbeli rács,
amelynek moduljai a bennük futó vezetőszállal külön melegíthetők. Ezt
készítették el a kísérletsorozat második szakaszában: az eredmény az MIT
videóján, a http://www.youtube.com/
watch?v=aozu2C9Kmlg címen tekinthető meg.
(MIT News)

Meglep en száraz exobolygó

sillagászok a NASA HubbleC
űrtávcsövével vízgőzt kerestek
három, a Naphoz hasonló csillag

körül keringő exobolygó légkörében
– és megdöbbenésükre szinte semmit
sem találtak. A három bolygó, a HD
189733b, a HD 209458b és a WASP12b távolsága tőlünk 60 és 900 fényév
közé esik. Mindhárom anyacsillagához közel keringő, a „forró Jupiterek”
kategóriájába sorolható gázóriás,

A légkör összetételére vonatkozó
mostani Hubble-megfigyeléseket az
infravörös tartományban a bolygók
napjuk előtti átvonulása közben, a
csillag fényéből, a légkör által elnyelt
színképvonalak fényességcsökkenésére
alapozták. Ilyen megfigyelések csak
űrtávcsövekkel végezhetők, mivel a
földi távcsövek esetében a földi légkör magas vízpáratartalma ellehetetleníti a távoli gyenge jelek kiszűrését.
A jelenleg elfogadott bolygókeletkezési modellek szerint az óriásbolygók

Az egyik vizsgált óriásbolygó, a t lünk 150 fényévre, a Pegasus csillagképben látható HD

mérséklet megfelelő szinten tartását
végül a lézerintenzitás időbeli változásának rendkívül finom hangolásával tudták megvalósítani. Az LLNL
NIF 192 lézere közül 176 darab vett
részt a kísérletben, melyet egy kicsiny
gyémánton végeztek. Ugyan a gyémánt – mint a legkeményebb anyag
– a legkevésbé összenyomható, a
rendkívüli nyomással mégis sikerült
az ólomnál nagyobb sűrűségűre préselni (normál körülmények között az
ólom sűrűsége a gyémánténak körülbelül háromszorosa). Sok időt nem töltött
ebben az állapotban: az alkalmazott
minta a másodperc egymilliomod része
alatt elpárolgott.
Bár a kísérletben szerzett új adatok
nagyrészt igazolták a kvantummechanika által tett előrejelzéseket, jelentős eltérésekre is fény derült, amik
azt jelzik, hogy az ilyen extrém módon összepréselt anyag viselkedése
tartogat még meglepetéseket.
KOVÁCS JÓZSEF
Ég és Föld vonázásában – a természet titkai –
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0018

209458b (nem hivatalos nevén: Osiris), amelynek tömege mintegy 220-szorosa a Földének
(fantáziakép) Kép: NASA/ESA/G. Bacon (STScI)

felszíni hőmérsékletük 800 és 2200
Celsius-fok közé esik. Kiterjedt légkörük miatt különösen alkalmasnak
tűntek arra, hogy légkörükben a
vízgőzre jellemző jegyeket keressék.
A kimutatható mennyiség azonban
mélyen alatta maradt (mindössze tizede–ezrede volt) a bolygók keletkezésére vonatkozó elméleti modellekből
becsülhető értéknek.
A kutatócsoportot vezető Nikku
Madhusudhan, a Cambridge-i Egyetem
Csillagászati
Intézetének
munkatársa szerint ez arra mutat,
hogy egyfelől felül kell vizsgálni az
exobolygók (ezen belül is a „forró
Jupiterek”) keletkezésére és későbbi
befelé sodródására vonatkozó modelleket. Másfelől pedig, amennyiben
általánosabb érvényű (tehát más típusú,
például Föld-szerű bolygókra is vonatkoztatható), hogy az eddig becsültnél
kevesebb vízgőz van a légkörükben,
akkor a megfigyelőeszközök érzékenységét is növelni kell.
ÉLET

keletkezése során előbb a szilárd mag
áll össze a fiatal csillag körüli, főként
hidrogént, héliumot, jég- és egyéb
kémiai elemekből is álló porszemcséket
tartalmazó protoplanetáris korongban.
Először a porszemcsék tapadnak össze,
létrehozva a későbbi növekedés csíráit, amelyek később egymással ütközve végül egy nagyobb szilárd maggá
állnak össze, amely már a gravitációs
hatása révén további porszemcséket és
gázokat gyűjt maga köré.
A modellszámítások szerint a bolygók felépítésében a különféle kémiai
elemek a csillagban való előfordulásukhoz képest nagyobb arányban
vesznek részt. Ez különösen igaz az
oxigénre, amely a légkörben nagyrészt vízgőz formájában fordul elő.
A most talált, a vártnál jóval kevesebb vízgőz így a bolygók anyagának kémiai összetételére vonatkozó
eddigi feltételezéseket is megkérdőjelezi.
(Sci-News)
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Dinoszauruszvég?

gy nemzetközi paleontológus-csoEuruszfosszíliák
port az eddig fellelt dinoszalegteljesebb ismert adat-

bázisainak összegyűjtése és alapos elemzése nyomán arra a következtetésre jutott,
hogy a Földet valaha uraló hatalmas
élőlények 65 millió évvel ezelőtti, máig
rejtélyes kipusztulása nem egyetlen csapásnak (egy mintegy 10 kilométeres átmérőjű aszteroida becsapódásának),
mint inkább balszerencsés események és
körülmények hosszú láncolatának a következménye lehetett. Összegzésük szerint a katasztrofális becsapódás – ha néhány tízmillió évvel korábban vagy később következik be – önmagában nem
vezethetett volna a dinoszauruszok teljes
eltűnéséhez. Eredményeikről a Biological
Reviews-ban számoltak be.
Az ismert leletek alapján a kutatók
megállapították, hogy néhány millió évvel a kisbolygó becsapódását megelőzően
a Földön számos környezeti változás
ment végbe, köztük felerősödő vulkáni
tevékenység, emelkedő tengerszintek, és

szeszélyesen ingadozó hőmérséklet. Ebben az időszakban a táplálékláncukban is
hiányosságok jelentkeztek, mivel (feltehetőleg éghajlati változások következtében) erősen csökkent a nagy testű növényevő dinoszauruszok diverzitása, s
ezáltal a nagyobb ragadozók számára
kínálkozó élelem.
Ez a korábbinál sokkal sérülékenyebbé
tette a dinoszauruszokat a bekövetkező
változásokkal szemben.
A becsapódás következtében cunamik, földrengések, hatalmas erdőtüzek, hirtelen hőmérsékletváltozások
következtek be. Ez a leginkább sújtott
fajok pusztulásához vezetett, ami a
táplálékláncban újabb hiányokat okozott és így tovább – a folyamat önmagát erősítette. Egyedül a repülésre képes dinoszauruszok (a későbbi madarak elődei) élték túl a sokféle változást.
Steve Brusatte, a kutatást vezető
Edin-burgh-i Egyetem Földtudományi Intézetének munkatársa szerint:
„A dinoszauruszok balszerencsés események sorozatának áldozatai: az aszteroida
becsapódása a lehető legrosszabb időszak-

ban érte őket, amikor a diverzitásuk és a
tápláléklánc stabilitása egyaránt meggyengült. Önmagában azonban valószínűleg
egyik körülmény sem vezetett volna teljes
kihalásukra. Másfelől viszont az is valószínűsíthető, hogy ha ez a csapás nem végez
velük, akkor nem kerülhetett volna sor az
emlősök későbbi térfoglalására.”
(Sci-News)

A MEKONG-MEDENCE TITKAI


Egy óriás repülőmókus, egy
repülőgekkó, egy fejjel párosodó hal és egy szem nélküli barlanglakó pók is szerepel a 367 új faj között, melyeket a tudósok
a Mekong folyó vidékén fedeztek fel 2012 és 2013 során. A
WWF nemrég adta ki a témában Titokzatos Mekong című beszámolóját. Az
ebben bemutatott 15 faj között szerepel
egy új repülőmókusfaj (Biswamoyopterus
laoensis), amelynek egyetlen példányát egy
laoszi vadhúspiacon gyűjtötték be. Jellegzetes vörös és fehér bundájával a laoszi óriás repülőmókus az első megismert repülő
mókus faj Dél-Kelet Ázsiában.
Kambodzsában a kutatók egy új poszátát találtak a főváros, Phnompen
kellős közepén. A kambodzsai varrómadarat (Orthotomus chaktomuk) először 2009-ben jegyezték fel egy rutin madárinfluenza-ellenőrzéskor. Az
ezt követő vizsgálatok során tanulmányozták az állat
tollazatát, hangját és genetikai állományát, majd hivatalosan is új fajként azonosították.
„A fajfelfedezések megerősítik, hogy a Mekong folyó vidéke
egyike a világ biológiailag leggazdagabb és legváltozatosabb régióinak. Éppen ezért óvnunk kell ezeket a területeket, és meg
kell akadályoznunk, hogy még több faj tűnjön el a bolygóról”
– mondta dr. Thomas Gray, a WWF Mekong-medence
Fajvédelmi Programjának vezetője.
Vietnamban egy furcsa kinézetű denevért láttak még
2008-ban a Cat Ba szigeten, de egészen addig nem ismerték a fajt, amíg be nem fogtak néhány példányt. Ek1020
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kor a kutatócsoport megállapította, hogy egy korábban
nem ismert fajról van szó. A Griffin hártyásorrú denevér
(Hipposideros griffini) groteszk, húsos orráról ismerhető fel,
amelynek szerepe van a denevérek által használt, visszhangok segítségével történő tájékozódásban.
Szintén Vietnamban fedeztek fel
egy apró, szinte átlátszó halat, amelynek igen bonyolult testfelépítése van.
A priapiumhalak csoportjába tartozó
Phallostethus cuulong nemi szervei a szája mögött találhatók. Fejjel párosodik,
mely során a hím, a termékenység egyik
ókori görög istenségéről, Priapusról elnevezett, horogszerű nemzőszervével
csatlakozik rá a nőstényre.
Az őt felfedező kutató édesanyja után elnevezett Helen repülőbékáját
(Rhacophorus helenae) szintén Vietnamban találták. Az óriási
zöld béka a fák tetején siklik nagyméretű, úszóhártyás végtagjait használva, és csak párzáskor ereszkedik le az esőtócsákba. Helen repülőbékáját egy kis, alacsonyan fekvő erdőfolton
találták, amelyet mezőgazdasági földterület vesz körül. Az
alacsonyan fekvő trópusi erdők a fakitermelések miatt a világ
legveszélyeztetettebb élőhelyei közé tartoznak. Helen fákon
élő békáját még csak most fedezték fel, máris veszélyeztetett
gyorsan szűkülő élettere miatt.
A Titokzatos Mekong jelentés 15-öt emel ki azon fajok
közül, melyek a tudomány által újonnan lettek azonosítva
2012-ben és 2013-ban. 1997 óta elképesztő számú, 2077 új
fajt írt le a tudomány a Mekong-medencében és környékén.
(www.greenfo.hu)

KERESZTREJT VÉNY
A Tinta Kiadónál jelent meg még 2007-ben Minya Károlytól az Új szavak I. kötete.
Nyelvfejl désünknek köszönhet en most napvilágot látott az Új szavak II. kötete is.
Ezzel kapcsolatban kérünk négy nyelvészeti kifejezést. A beküld k között a kötet 5
példányát sorsoljuk ki. Az el bbi rejtvényt a 30. heti lapszámunkban már föladtuk, ám
rossz ráccsal, ezért most megismételjük a teljes rejtvényt, új beküldési dátummal és
egyúttal Olvasóink elnézését kérjük. Jó fejtést!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második hét keddje,
augusztus 19-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy el-tud@eletestudomany.hu.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 19. számunkban
indult rejtvényciklusunk a 30. heti hibás rács miatt végül ezen a héten ért a végére, s a
négyzetek bet i egy 90 éve született, Széchenyi-díjas irodalom-, m vel dés- és tudománytörténész nevét adják meg. A név beküldésének határideje: 2014. augusztus
19-e. A megfejt k között az Élet és Tudomány negyedéves el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. Újonnan keletkezett vagy alkalmazott szó, illetve más új nyelvi
jelenség. 10. Verdi címadó operah sn je. 11. Savmaradék! 12. Zenei félhang. 13. Ghana
News Agency (hírügynökség), röv. 14. Fuvolán játszó, népiesen. 16. Ital dukál hozzá! 18.
Vízelvezet mélyedés. 19. Valaminek a hátától. 21. Hektoliter, röv. 22. A csé követi! 23.
Ábrahám szül városa. 24. Sándor Pál Bohóc a falon cím filmjének f h se, Ferenczi
Gábor alakítja. 26. Huszonnégy órából áll. 27. Az egyik ritka szókeletkezési fajta. 30.
A Marvel Comics képregényh s varázslón je, Thor ádáz ellensége. 31. Az ezüst vegyjele. 32. Citrom nedve. 33. Örkény István t zoltó h se (Lajos). 34. Ókori római politikus,
történetíró (Publius Cornelius). 36. Kopott, régi (pl. kastély). 38. Video home system
(videotechnikai szabvány), röv. 39. Kikopott, elt nt szó, kifejezés, alak, szerkezet.
FÜGG LEGES: 1. Percjelz az órán. 2. Egy, németül. 3. Lekozmál az étel. 4. A
lantán vegyjele. 5. ... kakas; francia jelkép. 6. Szomját oltó. 7. A Hoppá cím film
rendez je (Gyula, 1934–2013). 8. Vízilabdameccs helyszíne. 9. A leggyakoribb

szókeletkezési fajta. 14. Hirdet tábla szövege. 15. Konyhai edény. 17. Megnézhetjük magunkat benne. 20. Beethoven IX. szimfóniájában hangzik el (szöveg
nélkül az EU himnusza!). 21. Patinás japán nagyvállalat. 25. Kínos kezdet! 26.
A nitrogén és a kén vegyjele. 28. Az autó „lelke”. 29. Véd pajzs. 32. Alban Berg
operája. 35. ... Gardner; néhai filmcsillag. 37. Vége a táncnak!
A 28. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: NYERGES
GÓLYA; TALEGALLATYÚK; NANDU; HÓSÁRMÁNY. A megfejtést beküld k közül Schmidt Egon: Tarka madárvilág – a világ madarai cím kötetét
(M szaki Kiadó) nyerte: Bogár Szabó Ádám (Békéscsaba), Durda Jánosné
(Miskolc), dr. Hadarics Tibor (Sopron), Kóti Erzsébet (Agárd) és Vigh Lajos
(Bercel). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

Kedves Olvasóink!
2006 és 2013 között
megjelent lapszámaink
kedvezményesen,
200 forintos áron
vásárolhatók meg
a szerkeszt ségben.

TELC nemzetközi és államilag elismert
nyelvvizsgák 7 nyelvb l 4 szinten
Következ vizsgaid pont:

2014. október 11.

Jó szórakozást kívánunk
lapunk olvasásához!

Jelentkezési határid : 2014. szeptember 8.
A vizsga el tt felkészít tanfolyamok
indulnak, azokról a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Vizsgák
A2, B1, B2
és C1
szinteken

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

telc@telc.hu
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ÉT-IR ÁNY T
A front emléke
Hazatérnek...1914-2014 címmel
nyílt kiállítás a kecskeméti Katona
József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelyén. A tárlat a 100 éve kezdődött háború hőseinek, áldozatainak, sok százezer magyar katonának állít emléket.
A harcok, a katonaélet, a front, az állóháború, az iszonyatos emberáldozat témája áll a kiállítás középpontjában, különösen a lövészárkok, a front embert próbáló,
idegeket őrlő mindennapjait, halállal, szenvedéssel, bajtársiassággal és hazaszeretettel átszőtt világát mutatja be;
a helyi jellegzetességeket és a hadifogság emlékeit. Többek között a goriziai-doberdói területről olasz magángyűjtők csatatér anyagát láthatják az érdeklődők, valamint magyarországi gyűjtők és múzeumok tárgy- és fotóanyaga eleveníti fel ezt az időszakot.
A tárlat koncepciója, hogy a lélekre tartalmában és látványelemeiben is maradéktalanul hasson. A látogatót a
korabeli fotókról visszaköszönő kapu fogadja, melyen át
a háborút témánként bemutató termekbe lép. Valamennyi egység címét a magyar népdalkincs legszebb
korabeli katonanótáinak sorai adják.
A Cifrapalota második emeletén az I. világháborút különleges szemszögből, az ott hadifesőként résztvevő három híres magyar alkotó, Mednyánszky László báró, Farkas István és Nagy István rajzain és festményein keresztül
is megismerhetik az érdeklődők. A tárlat december 31ig tart nyitva.

Bels hangok
Október 17-ig látható Nagy
Miklós elismert műgyűjtő rengeteg alkotást felvonultató kiállítása a kaposvári Vaszary Képtárban Belső utak címmel.
A művek között megtalálhatók El Kazovszky, Váli Dezső,
Szurcsik József, Bukta Imre,
Vojnich Erzsébet és Nádler István alkotásai is.
Nagy Miklós a kortárs művészet
gyűjtőinek abba a nemzedékébe tartozik, akik a 2000-es
évek során tűntek fel a művészeti életben. Gyűjteménye mára
több mint 300 darabot számlál: műfajában domináns része
festmény, illetve grafika, melyhez néhány plasztika társul.
Az időben legkorábbi darabokat Országh Lili és Bálint
Endre alkotásai képezik a gyűjteményben. A két művészt
összekapcsoló történelmi múlt egy olyan hangütéssel indítják a Nagy Miklós-kollekciót, amely végigvonul a
teljes anyagon, és meghatározzák a gyűjtemény fő karakterét. A kollekció egy belső hangokra figyelő, meditatív lélekállapot kifejezésének igényére jött létre, amely
a létezés különféle időbeli és téri jelenvalóságán áthidalva egyidejűleg érzékelteti az idegenség és egyfajta misztikus életélmény hangulatát.
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Bánsághy Nóra rovata

22 ilm / 150 perc
Életre kelt (film)kísérletek.
Az avantgárd első mozija címmel látható a Nemzeti Galériában
az a kiállítás, mely a két világháború között kibontakozó ún. első
filmavantgárd alkotásait mutatja be. A XX. századi
avantgárd számos jelentős
képzőművésze egyaránt foglalkozott a mozgókép újfajta
kifejezési lehetőségeivel is, amelyeknek mozgóképekre tett hatása a magyar film avantgárdban is megjelenik.
A kiállításon bemutatott huszonkét film között az avantgárd film olyan emblematikus alkotásai, mint Fernand Léger
Mechanikus balettje vagy Louis
Bunuel Andalúziai kutyája mellett
három premierre is sor kerül.
Az összesen mintegy 150 percnyi filmet bemutató kiállításon,
mely október 5-ig látható, a vetítéseken kívül fotókon és rajzokon rögzített mozgástanulmányok, animációsfilm-tervek, folyóirat-illusztrációk is láthatóak lesznek, a filmek korabeli nitrófilmtekercse, filmdoboza, dokumentációja (pl. a hozzájuk
kapcsolódó levelezés), illetve a filmekhez felhasznált
bábfigurák és standfotók mellett.

Vidéki nyár
A nyári melegben nemcsak a
vízparton lehet hűsölni, hanem
a szentendrei Skanzenben is,
ahol augusztus 30-ig hétvégenként üdítő programokkal készülnek a szervezők. A múzeum nyári, hosszított
nyitva tartással várja a családokat, akiknek tagjai többek
közt illatos testpermettel, különleges fröccsökkel, hagyományos gyümölcsszörppel és régi recept alapján készült „hideg nyalattal” frissíthetik fel magukat.
A nagyszülőknél, vidéken eltöltött szünidő képe sokáig
élénken él az emlékezetben. Ki
ne emlékezne a házi málnaszörp ízére, a délutáni szieszta
közbeni mesékre vagy az utcai
rollerezésre? A szünidőben az
unoka ízelítőt kap a falusi idillből, testközelből ismerkedik meg a háziállatokkal,
amelyeknek az etetése is nagy élményt jelent a városi
csemetének. Az élmények mellett a tanulás szempontjából is hasznos a vidéken töltött idő. A falusi szünidőben a gyermek környezetről kialakított képe fejlődik,
ismerete bővül, miközben megismeri a természet kincseit, vagyis mire és hogyan lehet használni a konyhakerti gyógy- és fűszernövényeket.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL
Út a gabonáig

Az emberiség ősidők óta egyik
legfontosabb és legalapvetőbb tápláléka a gabona és az ebből készült
ételek. Ezek különböző fajtái földrészenként és éghajlatonként változóak, de közös bennük az adott
területen betakarítható bőséges
hozam, valamint a jó eltarthatóság akár évekig.
A túlél képesség ára

Napjaink egyre komolyabb problémája a különböző mikroorganizmusok antimikrobiális szerekkel
szemben mutatott túlélőképessége,
úgynevezett rezisztenciája. Egyaránt igaz ez a baktériumok és a
gombák csoportjába tartozó humán kórokozókra.
Nyomozás kagylósrákok
segítségével

Sok millió évvel ezelőtt az óceánokban felhalmozódott nagy szervesanyag-tartalmú üledékek elbomlása következtében a tengerek
fenekén elhasználódott az oxigén.
Ám az aljzatlakó szervezetek még
ezt a stresszes környezetet is el
tudták viselni, ősi nyomaik árulkodó jelek például a kőolajkutatók
számára.
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A hátlapon

Háromszínű árvácska
Egy nyári, ámde felhős és ködös napon a börzsönyi Nagy-Hideg-hegy
csúcsán jártunk, hogy egy ritka lepkefajunk, a kis appolló életét tanulmányozzuk. Az itt talált háromszínű
árvácskáról (Viola tricolor) készítettem a hátlapon látható képet.
A növénynek változatos a megjelenése: három alfaja is előfordul
Magyarországon (supsp. tricolor,
subalpina és polychroma), ezek főként a virág méretében és színezetében térnek el egymástól. A virág
lehet szinte teljesen lila egy kis sárga
színezettel, háromszínű (sárga, fehér
és ibolyaszín), illetve fehér vagy sárga. Egyes változatai egyévesek, míg
mások kétévesek, vagy évelők. Kaszálókon, füves területeken, sziklagyepekben fordul elő. Európa nagy
részén megtalálható, hazánkban
szórványos az elterjedése. Nem védett. Gyógynövényként használják,
mivel forrázata értisztító, enyhe vizelethajtó, enyhe vérnyomáscsökkentő és nyálkaoldó hatású. Külsőleg
bedörzsölve vagy borogatásként az
ekcéma kezelésére is alkalmas.
A XIX. századig kertekben is ültették; ekkor indult az „árvácskaláz”, melynek során a fajt egy altáji és
egy dél-európai fajjal keresztezték.
Így alakultak ki a ma ismert, számos
színben pompázó kerti változatok
(Viola x wittrockiana). A vad faj árpilis és június között virágzik, míg a
kerti változatok jól bírják a hideget,
és novemberben, illetve kora tavaszszal is elbűvölik a kertbarátokat – a
nyári száraz meleg viszont hamar elviszi e növényeket.
–i –t
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Háromszín árvácska

