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 Ezüstporos 
szalonczukkedlik

Különleges meglepetéssel ked-
veskedik látogatóinak Karácsony 
alkalmából a Magyar Nemzeti 
Múzeum. 2015. december 15. és 
2016. január 10. közöt: a XIX. 
század végétől a XX. század 
közepéig terjedő időszak kará-

csonyfa díszítési és ajándékozási szoká-
sait bemutató kamarakiállítás látható a 
kupolacsarnokban. 

Az ünnepi hangulatra már a mú-
zeum előterében utal egy feldí-
szített fenyőfa, mintegy hívószó, 
amely a Magyarország történetét 
bemutató állandó kiállítás két egy-
sége között elhelyezkedő vitrinek-
ben teljesedik ki. Magyarországon 
német hatásra a XIX. század má-
sodik felétől először polgári körök-
ben terjedt el a karácsonyfa állítás 

M
U

Z
E

O
LÓ

G
IA

szokása, majd a XX. században 
vált általánossá. Az első pesti ka-
rácsonyfát feltehetően Brunszvik 
Teréz állította 1824-ben, a szokás 
elterjedésében azonban a német és 
osztrák családi kapcsolatokkal ren-
delkező arisztokrata köröknek is 
nagy jelentősége volt, így többek 
között a Bezéredy és a Podmanicz-
ky családoknak is. 

A magyar szép-
irodalomban elő-
ször 1866-ban, Jókai 
Mór A koldusgyer-
mek cí mű karácso-
nyi tárgyú elbeszé-
lésében jelent meg 
feldíszített fa, ame-
lyet ekkor almával, 
dióval, ostyával, tex-
til díszekkel, mé zes 
süteményekkel, cu-
korkákkal és gyer-
tyákkal ékesí tet tek. 
A XIX. század vége 

felé váltak a csillogó díszek, üveg-
tárgyak a karácsonyfák összképének 
meghatározóivá, s ekkor terjedtek 
el a főzött, papírba csomagolt sza-
loncukrok is, amelyeket Jókai még 
„szalonczukkedlinek” nevezett. A 
kupola közepén, három egymásnak 
háttal fordított, körüljárható vitrin-
ben egy-egy XIX-XX. század for-
dulójáról származó díszekkel ékített 
fa látható, mellettük pedig az ünnep 
szakrális jellegére utalván egy betle-
hem, valamint az előkelő családok 

gyermekeinek ajándékai, köztük egy 
vár, kis katonafigurákkal,valamint 
egy polgári lakásbelsőt formáló ba-
baház is. A falak mentén a kará-
csonyfákon a XX. század elején és 
közepén általános díszek jelennek 
meg, mellettük a társadalom felső- 
és középrétegeinek ajándékaival, 
játékokkal, csomagolópapírokkal és 
édességekkel.

A kupolacsarnok önmagában is 
emelkedett hangulatú tere a Nem-
zeti Múzeumnak, így pasztellár-
nyalatai és a felülről érkező fény 
még inkább kiemelik a karácsony-
fák sötétzöld színeit, megelevení-
tik az ünnep szakralitását, az apró 
díszek és ajándékok azonban még-
is bensőséges hangulatúvá teszik a 
kiállítást, a XIX-XX. századi pol-
gárság meghitt, családi életét eleve-
nítik fel. 

BÓDAI DALMA

 ÚjjászületW csillagok

Amerikai csillagászok a Hubble-
űrtávcsővel jártak utána olyan 

csillagok eredetének, amelyek nem a 
szokványos módon fejlődnek, hanem 
attól eltérően. Közéjük tartoznak a 
kék vándoroknak nevezett objektu-
mok, amelyek valóságus korukhoz 
képest túlságosan forrók, és olyan 
kék fénnyel ragyognak, mintha 
csak valamiféle fiatalító kúrán es-
tek volna át.
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FOTÓK: KARDOS JUDIT,  

MNM KÖZPONTI ADATTÁR 

ÉS DIGITÁLIS KÉPARCHÍVUM 
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a kék vándorok 
keletkezésére vo-
natkozó három el-
terjedt teóriának. 
Ezek a követke-
zők: a halmaz csil-
lagai közti ütközé-
sek törmelékeiből 
történő összeállás, 
csi l laghármasok 
két tagjának össze-
olvadása, illetve binárisok két csillaga 
közti tömegátadás.

Ez utóbbi esetben – magyaráz-
ta Gosnell – a nagyobbik csillag 
gyorsabban fejlődik, és idővel vö-
rös óriássá válik. Eközben olyan 
hatalmasra fúvódik fel, hogy lég-
körének külső gázrétegeit a gravi-t a gravi- a gravi-
tációja már alig bírja megtartani, 
ezért abból a társa nagyobb dara-
bokat képes leszakítani. Ez a tö-

megátadás. Miután társa már vala-
mennyi külső rétegét így elszívta, 
a vörös óriásnak csupán a csupasz 
magja – egy fehér törpe marad 
vissza. A páros kezdetben kisebb 
tömegű tagja eközben egyre na-
gyobbra hízik, és az elnyelt anya-
goktól új erőre kapva megújult 
fénnyel kezd ragyogni. Tehát ahol 
a kék vándor közeli szomszédságá-
ban kimutatható egy fehér törpe, 
ott valószínűsíthetően ez a folya-
mat ment végbe.

Jóllehet az első ilyen csillagot 62 éve 
fedezték fel, a csillagászok még ma 
sem tudják pontosan, hogyan jön-
nek létre, bár persze több versengő 
teória is van erre. Ezek lényegi közös 
vonása, hogy az eredetileg kisebb tö-
meggel született csillag későbbi élete 
során valami módon további plusz 
tömegre tett szert.

A kék vándorok eredeti angol 
elnevezésében (blue straggler) a 
straggler szó elkóborlót, elcsatangolót je-
lent, ebből lett magyar fordításban a 
talán nem túl szerencsés vándor szó. 
Ez azonban nem valamiféle térbeli 
elkószálást jelent, hanem a csillagok 
fejlődését ábrázoló Hertzsprung–
Russell-diagramon a fejlődés fő 
ágaitól való letérésre utal.  

A kérdés mostanra azért vált kü-
lönösen aktuálissá, mert az elmúlt 
évek során a csillagászoknak sikerült 
számos nyílt halmaz teljes csillagné-
pességét pontosan felmérni. A nyílt 
halmazok a mostani kutatást vezető 
Natalie Gosnell, a Texas-i Egyetem 
McDonald Obszervatóriumának 
csillagásza szerint ideális laboratóri-szerint ideális laboratóri-zerint ideális laboratóri-
umai a csillagfejlődés tanulmányozá-
sának, mivel a bennük lévő csillagok 

lényegében egyidőben és ugyanabból 
az anyagból jöttek létre. Így – ha egy-
mástól függetlenül fejlődnek – továb-
bi sorsukat egyedül a születéskori tö-
megüknek kellene meghatároznia. A 
felmérések szerint azonban a legidő-
sebb csillagoknak akár az egynegye-
de is eltérhet ettől, ezek például ahe-
lyett, hogy vörös óriássá fejlődnének, 
inkább kék vándorrá válnak.

Gosnell és munkatársai a Hubble-
űrtávcső ACS széles látószögű felmé-ACS széles látószögű felmé-S széles látószögű felmé-
rő kamerájával próbáltak utánajárni 

Gosnell és munkatársai a Hubble-
űrtávcsővel konkrétan az NGC 188 
katalógusjelű nyílt halmazt vizsgál-
ták át alaposabban, amelyben már 
korábban 21 kék vándort észleltek. 
Első nekifutásra azt találták, hogy 
közülük hétnek van fehér törpe kí-
sérője, amelyet a Hubble által kimu-
tatott ultraibolya derengésük árult 
el. A fennmaradó 14 kék vándorból 
további hét mutatott olyan jeleket, 
amelyből az előbbieknél régebbi fehér 
törpe–kék vándor kettősökre lehetett 
következtetni, amelyekben azonban 
az átalakulás már korábban lezajlott.

A módszer ugyanis korlátozott, 
mivel a Hubble nem tudja észlelni 
azokat a fehér törpéket, amelyek 
már túlságosan lehűltek ahhoz, hogy 
ultraibolyában sugározzanak. Ez azt 
jelenti, hogy ma csak azok a fehér 
törpék mutathatók ki, amelyek az 
utóbbi 250 millió évben jöttek létre. 
Más módon azonban megbecsülhető 
a számuk, és az összevethető a lát- összevethető a lát-összevethető a lát-
szólag egyedülálló kék vándoroké-
val. Ennek alapján véli úgy Gosnell, 
hogy a vizsgált halmazban a 21 kék 
vándor között összességében 14-ben, 
tehát kétharmadukban találhatók 
korábban végbement vagy jelenleg 
is folyamatban lévő tömegátadásra 
utaló jelek. Ez az első olyan konk-
rét megfigyelésen alapuló bizonyí-
ték, amely kapcsolatot teremt a kék 
vándorok és velük párban lévő, mára 
fehér törpévé zsugorodott csillagok 
között, igazolva ezzel a korábbi tö-
megátadás tényét. Az eredményről a 
kutatók az Astrophysical Journal-ben 
számoltak be.
Forrás: http://mcdonaldobservatory.org/news/
releases/20151207 

Kék vándor születése:  egy bináris kisebbik tagja anyagot szív el vörös óriássá puffadt  

társától (balra); a vörös óriás kiégését követQen fehér törpévé válik, miközben felhízott társa 
egyre forróbb, fényesebb és kékebb színnel ragyog (jobbra)

KÉP: NASA/ESA, A. FEILD (STSCI)

Az NGC 188 nyílt- 

halmaz, amelyet  
a kutatók a Hubble-

_rtávcsQvel vizsgáltak
KÉP: DIGITIZED SKY 

SURVEY 2 
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 A hótakaró 
csökkenésének hatása 
a vízellátásra

A világ nagyon sok helyén a 
téli hó fokozatos olvadása lát-
ja el tápláló vízzel a mezőgaz-

dasági területeket, a városokat és 
a természeti rendszereket, de ez a 
forrás a közeljövőben kritikusan le-
csökkenhet és így veszélybe kerül-
het. Ilyen, a hó borítástól is függő 
vízgyűjtő medencéket találhatunk 
az Észak-Amerika nyugati részének 
nagy területein, Dél-Európában, 
Közel-Keleten és Közép-Ázsiában. 
Itt, a termékeny amerikai szántó-
földektől kezdve a háborúk sújtotta 

régiókig már jelentkeznek a 
hosszú távú vízhiány jelei.

„A hó azért fontos, mert saját 
víztárolót alakít ki. A hótakaró 
csökkenésének következményei 
nem egyformán jelentkeznek 
mindenütt, ez attól is függ, 
hogy az adott területen belül 
hol és mikor van szükségük az 
embereknek vízre – mondta 
Justin Mankin, a tanulmány 
vezető szerzője, a Columbia 
Egyetem Földtani Intézetének dok-
tori ösztöndíjasa, aki közösen vé-
gezte a munkát a Lamont-Doherty 
Intézet Földfigyelő Obszervatóriu-
mának és a NASA Goddard Űrtanul-
mányok Intézetének munkatársaival. 
– Ezeken a helyeken szükséges, hogy a 
v�zgazdálkodás felkészüljön arra az idő-
re, amikor ezek a hó eredetű v�ztározó 
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helyek már nem léteznek – tette hozzá. 
A tanulmány a Környezeti Kutatások 
(Environmental Research Letter) című 
folyóiratban jelent meg novemberben.   

A Föld éghajlatának melegedésével 
több régióban is csökken a hótakaró 
mennyisége, a hó nem halmozódik fel, 
és ez az irány várhatóan folytatódik. 
Az eddig állandó hómezők eltűnőben 
vannak a coloradói Sziklás hegységtől 
Észak-Montanáig, valamint a Hima-
lájában és más területeken is. Egy má-
sik tanulmány arról számol be, hogy 
a folyamatos szárazságtól és a hosszú 
ideje tartó felmelegedéstől szenvedő 
Kaliforniában idén a hótakaró nagy-
sága ötszáz éves mélypontra süllyedt.  

Mankin és társszerzői azon az alapon 

becsülték meg a lehetséges jövőbeli 
hatásokat, hogy hány ember fogyaszt-
hatja a hóolvadásból származó vizet. 
Az északi féltekén található 421 víz-
gyűjtő medencét vizsgálták meg, és 
összehasonlították a különféle klíma- 
modellek adataival, a jelenlegi víz-
használati mintákkal és a demográfiai 
adatokkal. Ezekből az adatokból meg-

határozták azt a 97, a hóolvadástól is 
függő vízgyűjtőt, amely napjainkban 
nagyjából kétmilliárd embert lát el 
ivóvízzel. Adataik szerint az embere-
ket ellátó víz mennyisége akár a két-
harmadára is csökkenhet. 

A kutatók 32 olyan vízbázist hatá-
roztak meg, ahol az emberi ivóvíz 
mennyisége a hóolvadástól függ, és 
ahol a legnagyobb népesség, össze-
sen körülbelül egymilliárd 450 millió 
ember él. Ezek a vízgyűjtők a leg-
érzékenyebbek bármilyen változásra 
és itt forog a legtöbb kockán. Ezek 
között a vízgyűjtő területek között 
van Közép-Kalifornia, ahol az Egye-
sült Államok legtöbb mezőgazdasági 
növényét termesztik, a coloradói me-
dence és a Rio Grande folyó, amelyik 
az amerikai nyugat és Észak-Mexikó 
nagy részét látja el vízzel. Ide sorolha-
tó az Atlasz hegység vízbázisa Marok-
kóban, az Ebro- és Duero-medencék, 
amelyek Portugáliát és Spanyolország 
nagy részét, valamint Dél-Francia-
országot látják el vízzel ,és még egy 
sorozat vízgyűjtő medence, amelyek 
Kelet-Olaszország, a déli Balkán, 
Észak-Törökország és néhány kau-
kázusi nemzet vízellátását biztosítják. 

A listán szerepel a sérülékeny Shatt al 
Arab folyó vízgyűjtő medencéje, ami 
a Zagrosz hegységből Irak, Szíria, Ke-
let-Törökország, Észak-Szaúd-Arábia 
és Kelet-Irán felé folyó olvadékvíz 
csatornájaként működik. A tanul-
mány szerint a melegedő klíma és a 
növekvő párolgás már csökkentette 
a csapadékot a Kelet-Mediterrán tér-
ségben és a Közel-Keleten. Egy idei, 

korábban közölt tanulmány 
megállapította, hogy a 2006 
és 2010 között tapasztalható 
rekord szárazságnak köze 
van a régiót elárasztó pol-
gárháborúk terjedésének.   

A tanulmány az emberi 
vízellátásra koncentrál, de 
a hótakaró hiánya súlyosabb 
ökológiai következmények-
kel is járhat. Amerika 
nyugati részén a föld hasz-
nálói attól tartanak, hogy 

a hó hiánya miatt az év korábbi 
szakaszában jelentkeznek a száraz 
erdőtüzek, amik a fészkelő mada-
rak táplálékforrását veszélyeztetik, 
főleg késő nyáron. A pisztrángok 
vándorlásához nyáron is hideg vízre 
van szükség, és számos faj a kipusz-
tulás szélére kerülhet.  

MANGEL GYÖNGYI

Hóborítás Törökország észak-keleti részén, a Kis-Kaukázus hegyeiben, nagyjából 820 méter 
magasságban 2012 késQ áprilisában

A térképen az elQrejelzések alapján, a század közepére kialakuló, 
tavaszi és nyári vízhiányos területek láthatók. A vörös területek jelzik 

a legnagyobb kockázatú helyeket, a sárgával színezett helyeken 
valamivel alacsonyabb a kockázat. A kékkel és fehérrel csíkozott 

területeken a jövQbeli csapadék várhatóan elegendQ lesz az emberi 
szükségletekre, a szürke szín azokat a medencéket mutatja, ahol a 

csapadék hótól és más forrásoktól függQen elégtelen lehet. 
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Hajnalonként Izaiás próféta szavaival szólalnak 
meg az ünnepre várakozók. „Harmatozzatok 
egek, onnan felülről, és a felhők hozzák az Igazat� 

�y�ljék meg immár a föld, s teremje az Üdvöz�tőt” (Iz 45,8). 
A folytatás mindkét esetben a 84. zsoltár: „Megáldottad a 
te földedet, Uram…”.

Karácsony éjjelén szintén Izaiás szólal meg: Az Úr „egy-
koron megvetés tárgyává tette Zabulon földjét és �eftali földjét� 
… � nép, amely sötétben járt, nagy fényességet lát” (Iz 9,1-2). 
Az ünnepnapon pedig „meglátta a föld minden határa a mi 

Istenünknek üdvösségét, örvendjetek az 
Úrnak, minden földek!” A föld az a 
közös alap, hívószó, amely többszö-
rös értelmével az emberi gondolko-
dás mélyrétegeibe alámerül, ősi kép-
zeteket támaszt és visszhangra lelve 
szavakban nehezen elmondható, 

dallamokban talán kifejezhető érzéseket támaszt.
A Szentírás fogalomvilágában a föld (latinul terra) az 

emberi élet színtereként biztos alap, s noha teljes jelenté-
sét az éghez kapcsolódásában lehet fölfedezni, mégis jo-
gos először csak önmagában szemlélni, hogy később 
transzcendens vonatkozásai is megvilágosodjanak.

A föld kultúrtörténeti megközelítése egyszerre megmu-
tatja a biblikus gondolkodásba máshonnan beépült eleme-
ket, mert például Aiszkhülosznál „mindenek anyja” a föld, 
Vergilius szerint „mindenszülő” (omniparens); ugyanakkor 
föltárja a szentírási szemlélet egyediségét, máshonnan le 
nem vezethetőségét, a Biblia első mondata szerint. „Kezdet-
ben Isten teremtette az eget és a földet” (Ter 1,1). A továbbiak-
ban kiderül, hogy a föld az emberi élet színhelye, mind 
anyagi mivoltában, mind élettérként.

T E R M É K E N Y  TA L A J  A  K E R E S Z T É N Y  G O N D O L AT V I L Á G BA N

A Biblia az ember teremtése előtt a földre vonatkozó-
an először a föld teremtettségét hangoztatja (Ter 1,9-
10), majd annak termékenységét (uo. 11-12). Az ember 
teremtett léte áldást kap, a feladatot és az életteret aján-
dékként. „Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a föl-
det� Hajtsátok azt uralmatok alá!” (uo.28). A Teremtés 
könyve 2. fejezetében „még semmiféle mezei bokor nem 
hajtott a földön, és semmilyen fű nem sarjadt” (Ter 2,5) az 
ember teremtése előtt, de az Úr kertet készített számá-
ra (uo. 2,8).

Karácsony hívószavai biblikus eredeteek, és hajdanvolt 
idWk keresztényei tették alkalmassá a szent szövegeket, 
hogy énekekké, imádságokká váljanak az ünnep elWkészí-
tésekor, majd annak csúcspontján a kicsiny, családi közös-
ségek számára éppen úgy, mint a közös hitben egybekap-
csolódó ünneplWk sokaságainak. A karácsonyt megelWzW 
és elWkészítW advent hónapnyi idejének éneke a Szentírás 
egyik alapfogalmát idézi meg nemes egyszereséggel: „Az 
Úr megadja kegyelmét, és földünk megtermi gyümölcsét.” 

 FÖLDÜNK 
MEGTERMI 

GYÜMÖLCSÉT

A szQlQm_ves Noé a szicíliai monrealei bazilika mozaikján
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föld bár a büntetés és a próbatétel helye, mégis megőrzi 
bensőséges kapcsolatát, sorsközösségét az emberrel, aki-
re az Úr rábízta, hiszen az embernek a földbe kell visz-
szatérnie (Ter 3,19), ami a „mindenek anyja” nevet is vi-
selheti (Sir 40,1).

A föld tehát ott van az ember eredeténél, teremtésé-
nél, a bűnbe esésénél és ez a szoros kapcsolat a szá-

mára lehetségessé váló üdvösség története során is meg-
marad. A nomád, vándorló életformával szemben a föld-
művelés helyhez kötöttséget jelent, ugyanakkor nagyobb 
fokú biztonságot. Az Úr irgalma a természet számtalan 
adományában megmutatkozik, kezdve a lehulló hajnali 
harmattól a jótékony, tápláló esőig, s ezek a földművelés 
eredményességét biztosítják, eleinte csak gabonában, 
majd fokozatosan olajban és végül szőlőben. „�oé aztán, 
mint földművelő ember, el-
kezdett szőlőt ültetni” (Ter 
9,20). A Káin által elkö-
vetett testvérgyilkosság 
miatt a föld átkozottá, 
következésképpen ter-
méketlenné vált (Ter 
4,10-12); ám Noé eseté-
ben ez már hatástalan. A 
föld termése, a szőlő és a 
bor a távoli jövőben be-
köszöntő nagyobb és tel-
jesebb üdvösségről prófé-
tál. A föld, amelyet az 
embernek arca verejtéké-
vel kellett művelnie és 
számkivetettségének szín-
helye volt, idővel, a törvé-
nyek elfogadása után az 
áldás földje lesz (MTörv 
7,13), majd az Úr ígéreté-
nek földjévé válik. „Tart-
sátok meg ezt az egész pa-
rancsot, s ha majd átmentek 
a Jordánon arra a földre, 
amelyet az Úr ad neked, ál-
l�ts fel hatalmas köveket, hogy rájuk �rhasd a törvény minden igé-
jét és bejuthass arra a földre, arra a tejjel s mézzel folyó földre, 
amelyet az Úr adni fog neked, amint megesküdött atyáidnak” 
(MTörv 27,1-3). Itt már többről van szó, mint termékeny 
földről. Az Úr általi kiválasztottság kézzelfogható jele az új 
haza, az ígéret földje, ahová el kell érkezni, amelyet csak a 
törvények megtartása esetén lehet megőrizni, s amely igazi 
élettér. Ez az Úr tulajdona (Iz 14,2), következésképpen 
szent. „�z Úr majd birtokába veszi Júdát, ez az ő osztályrésze 
lesz a szent földön” (Zak 2,16). Ezt a szent földet a választott 
nép elveszítheti, ha az Úrtól kapott törvényt nem tartja 
meg. A próféták, Izaiás (6,11), Jeremiás (7,20), Ámosz (7,11) 
jövendöléseikben állandóan figyelmeztették, sőt fenyeget-
ték a népet, hogy az bűnös tetteivel nehogy beszennyezze a 
szent földet, nehogy érdemtelenné váljon annak birtoklásá-
ra, megőrzésére. Bár a nép feddésre szorul állandóan, a tá-
voli jövőben majd kiárad a bőséges áldás. „�kkor esőt fog ad-
ni magodra, mellyel beveted a földet, és a föld termésének kenyere 
bőséges és tápláló lesz” (Iz 30,23).

A föld mint anyag lehet földművelésre alkalmas vörös-
barna termőtalaj (héberül adamah), ami élesen különbö-
zik a terméketlen pusztaságok szürkés-köves felszínétől. 
Az Úr az embert a föld sarából alkotta, ezért Ádám az 
első ember neve. A föld az ember számára több, mint 
élettér, bensőséges kapcsolat áll fönn közöttük. Az anya-
föld, a szülőföld valósággal földanya az ősképek egyik 
legelsője szerint és az embernek a földhöz kapcsolódását 
a bűnbeesés nem megszünteti, hanem átalakítja. „�rcod 
verejtékével egyed kenyeredet, am�g vissza nem térsz a földbe, 
amelyből vétettél, mert porból vagy és visszatérsz a porba!” – 
hallja Ádám az Úrtól (Ter 3,19).

A Szentírás gondosan ügyel arra, hogy a föld ne váljon 
mitikus fogalommá, hanem mindvégig megőrződjön 
teremtett jellege. Teljes egészében az Úrtól függ a föld, ki-
zárólag ő állapítja meg törvényeit, rendelkezik terményei-
vel. „Hat esztendőn át vesd be szántódat, és gyűjtsd be termését, 
a hetedik évben azonban hagyd ugaron� � termését hagyd a sorsá-
ra, hadd egyék meg néped szegényei” (Kiv 23,10-11). A föld 
az Úr tulajdona (Zsolt 24,1; 89,12) ő teszi termővé 
(Zsolt 65,10-11 és 104,10-15), ő a föld Teremtő Ura: „Hol 
voltál, amikor a föld alapjait megvetettem? Ki határozta meg 
méreteit? Ki vont azon mérőzsinórt?” ( Jób 38,4-5). Ha az 
ég a Seregek Urának trónusa, akkor a föld az ő lábának 
zsámolya (Iz 66,1).

Mint minden teremtmény, a föld is dicsérettel tarto-
zik az Úrnak, amelyet a teremtés koronája, az ér-

telemmel bíró ember szólaltat meg. „Ujjongjatok az Úr-
nak, minden földek, zsoltárt zengjetek az ő felséges nevének, 
adjátok meg a dicséretet dicsőségének� �z egész föld imádjon 
téged, és énekeljen neked, dicséretet zengjen a te nevednek” 
(Zsolt 65,1,3). Vagy: „Énekeljetek az Úrnak új éneket, éne-
kelj az Úrnak, mind egész föld!” (Zsolt 95,1). „Áldja az 
Urat a föld, dicsérje és mindenek fölött magasztalja őt mind-
örökké!” (Dán 3,74).

Az Úr a földet az emberre bízta, aki azt műveli arcá-
nak verejtéke árán, ha kell (Ter 1,28 és 3,19); és ez visz-
szahat az ember gondolataira. A Biblia embere szívesen 
példálózik a földművelés képeivel (Iz 28,24-29); Dávid 

király az Úr után sóvárgó 
lelkét a szomjas földhöz 
hasonlítja. „Téged szomja-
zik az én lelkem, utánad só-
várog az én testem a puszta 
és úttalan és v�znélküli föl-
dön” (Zsolt 62,2). A föl-
dért, annak termékenysé-
géért az ember felelősség-
gel tartozik s az ősbűn a 
kezdeti, harmonikus vi-
szonyukat ugyan megron-
totta, de a föld nem von-
hatja ki magát az Úr törvé-
nyei alól, azokat köteles hű-
ségesen teljesíteni, „amíg 
tartanak a föld napjai, meg 
nem szűnik többé a vetés és 
az aratás, a hideg és a meleg, 
a nyár és a tél, az éjszaka és 
a nappal” (Ter 8,22). A 

Lorenzo Ghiberti: Ádám teremtése. 
Domborm_ a firenzei battistero 

keleti kapujáról (1425)
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Az Úr és népének kapcsolatát ez a termékeny föld olyany-
nyira megjeleníti, hogy idegen földön a vallásosság megélé-
se lehetetlen volna. Ugyanerről szól a szír Námán esete, aki 
meggyógyulta után Elizeustól engedélyt kér, hogy annyi 
földet, „amennyit egy öszvérpár elbír”, elvihessen magával 
Damaszkuszba, kultikus célból (2Kir 5,17).

A szövetség népe számára a legrosszabb eshetőség az 
Ígéret földjének elvesztése, ami büntetésként beteljesedik 
a száműzetésben. A próféták fenyegetése bekövetkezett, 
ezen túl vigasztalni kell azokat, akik „Babilon folyóvizei 
mellett ülnek és s�rnak” (Zsolt 136,1). Vigasztalhatatlanok a 
száműzöttek, mert az a szoros kapcsolat, amit az Ígéret 
földje egyszerre kifejezett és megvalósított, ellehetetle-
nült. „Hogyan énekelhetnénk az Úrnak éneket idegen föl-
dön?” (uo. 136,5). A próféták ezt a 
száműzöttséget soha nem tekintették 
végérvényesnek, megváltoztathatatlan-
nak; a távoli jövőbe vetett remény éb-
rentartása feladatként rájuk hárul. Az 
ismét szentté váló földet, melynek fővá-
rosa Jeruzsálem, új nép, új nemzedék 
veszi birtokába. Az ítélet után bőséges 
áldás árad majd a földre, „a szőlő nem 
lesz meddő a mezőn”, sőt „boldognak hir-
det titeket minden nemzet, mert k�vánatos 
ország lesztek, mondja a Seregek Ura” 
(Mal 3,10-13). Mintha a teremtés kora 
jönne vissza, az első kerttel. „Íme, jön-
nek napok, mondja az Úr, a szántóvető el-
éri az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt; a he-
gyek édes musttól csepegnek és minden 
dombot megművelnek” (Ám 9,13). Mind-
ez a végső idők bekövetkezése. „Élővi-
zek folynak ki Jeruzsálemből, az egyik fele 
a keleti tengerbe és a másik fele a nyugati 
tengerbe, nyáron és télen egyaránt� S az Úr 
lesz az egész föld királya” (Zak 14,8-9). 
Mindebben már egy új szövetség lehetősége rejtezik. „El-
jegyezlek magamnak örökre és ismerni fogod az Urat� �zon a 
napon meghallgatom az eget, az ég pedig meghallgatja a földet, 
s a föld meghallgatja a gabonát, a bort és az olajat” (Oz 2,21-
24). A választott nép vallásos gondolatvilága az évezredek 
során az anyagiasságon felülemelkedve egyre anyagtala-
nabbá, szellemivé, lelkivé vált, alkalmassá arra, hogy gaz-
dagabbá legyen például a szelídek boldogságával, „mert ők 
öröklik a földet” (Mt 5,4).

A Biblia újszövetségi könyveiben az ószövetségi pró-
féciák igazi értelme kinyilvánul, érthetőbbé válik, 

elfogadásuk a szabad döntési joggal, szabad akarattal 
felruházott emberen múlik. A föld más, vallási értelem-
mel is rendelkező fogalmakkal egyetemben az Újszövet-
ség lapjain gyakran föllelhető. Mielőtt Jézus földi jelen-
léte végén elküldené tanítványait az emberiséghez, min-
den néphez, az egyetemes üdvösség meghirdetése vé-
gett, kijelenti: „�ekem adatott minden hatalom a mennyben 
és a földön” (Mt 28,18). A föld megműveléséhez kapcso-
lódó példabeszédek az anyagiakon túli, materiális való-
ságra utalnak. Jézus nem becsüli le a földi javaknak, az 
emberi munka gyümölcseinek az értékét, hanem segít 
azokat a maguk helyére tenni. „Ti keressétek először Isten 

országát!” (Mt 6,33). A földről, melynek sója a tanítvá-
nyok (Mt 5,13), tovább lehet jutni a végleges hazába. Az 
Úr akarata megvalósul a mennyben és a földön (Mt 
6,10), kiváltképpen a Jeruzsálemben fölállított kereszten: 
„Én pedig, ha majd felmagasztalnak a földről, mindeneket 
magamhoz vonzok” ( Jn 12,32). Amint a kereszt négy irá-
nya a négy égtáj felé mutatva átöleli a földet, úgy a ha-
lálig elmenő szeretet átöleli az emberiség történelmét és 
benne minden embert.

Gazdag örökségnek bizonyult a föld ilyetén szemlé-
lete a továbbiakban. Az egyházatyák gondolatait a 

középkor szerzetesei tovább éltették, sőt újabbakkal gya-
rapították. A karthauzi és a ciszterci szerzetesek nem a 
kortársaiktól való idegenkedésük miatt vonultak el ma-

gányos helyekre, hanem hogy közelebb 
legyenek a föld termette és hordozta 
természethez. A középkori ember meg-
érti a föld titkát: miért lehet az egyszer-
re szűz és anya? Mindig várja a vetést és 
mindig hozza a termést. A föld az éggel 
szemközt van, onnan kapja a harmatot, 
az esőt, a napfényt, amelyek segítségé-
vel a magból csíra, majd felfelé törekvő 
szár lesz, hogy kalászba szökjön és száz-
szoros termést hozzon. A természet, a 
föld szeretete az embert elvezeti a Te-
remtő iránti szeretethez.

A föld és az ég sokszor két félgömb 
képében jelenik meg, ez kifejezi össze-
tartozásukat. Izaiást a középkori kóde-
xek illuminátorai hívták segítségül, föl-
idézve: „trónusa az ég, zsámolya a föld” 
(66,1). Krisztus trónszéken ül, lába alatt 
kör vagy félkör, azon felirat: terra.

Aurelius Augustus (Szent Ágoston 
354-430) szavaival „fakadjon az igazság a 
mi földünkből s igazságosság világoskodjék 

egünkön, hogy valóban világ�tó csillagok gyulladjanak ki a mi 
világunk firmamentumán!” (Vallomásai XIII.XVIII.1.)

Az idén a Talajok Nemzetközi Éve mellett a fény (vilá-
gosság) éve adott alkalmat az emberi tudás föltérképezésé-
re, ami az egyetlen igazság földi visszfénye. Szükségtelen 
közvélemény-kutatást végezni ahhoz, hogy kiderüljön, 
melyik a kereszténység legnépszerűbb ünnepe. A reá való 
készülődés, a hozzá fűződő hagyományok, szokások soka-
sága, családi jellegének megmaradása az egyre széttörede-
zettebb társadalmi környezetben is egyértelműen jelzi: a 
karácsony az emberi lélek mély, legelemibb vágyait szólítja 
meg, hozza felszínre két évezred óta. A hivatalos keresz-
tény tanítás az egész évi ünneplés csúcspontjának a húsvé-
tot tartja, ám az emberek megélt vallásossága a karácsony-
nak juttatja az elsőbbséget. Jóllehet a természetfölötti és 
természetes szinten egyaránt végbement történelmi aján-
dékozást figyelmen kívül hagyja a kereskedelem és a mé-
dia nagy része, mindent megtéve azért, hogy az ünnep a 
fogyasztás tobzódásává silányuljon, célját mégsem sikerül 
teljes mértékben elérnie. Az újabb meg újabb nemzedékek 
ösztönösen ráéreznek arra, hogy lényegesen többről van 
szó, mint fenyőfáról és csillagszóróról meg angyalhajról.

TÖRÖK JÓZSEF

A magvetQ Krisztus ortodox ábrázolása
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A Hernád-völgyi település 1215-
ben tűnt fel először írásos for-
rásban, Vislu, illetve Igy ha zas-

visl alakokban. A hosszabb elnevezés ar-
ra utal, hogy a helységben ekkor már 
volt szakrális épület. A XII. századtól 
Flandriából és Szászföldről érkeztek a 
területre telepesek. A környék tíz falu-
jával együtt Vizsoly is a királynék birto-
kában volt, ami a betelepült németek is-
pánsági székhelye, majd a XIV. század 
fordulóján a nádor törvénykező helye 
lett. 1322-től Vizsolyban döntöttek hét 
vármegye bírósági ügyeiben, s néhány-
szor megyegyűlések székhelyéül is szol-
gált. 1454-ben mezővárosként említik a 
források, 1477-ben vásártartási és vám-
szedési jogot kapott. Utóbbiak annak is 
köszönhetőek, hogy a Hernád-völgyé-
ben vezető főútvonal vezetett a Len-
gyel Királyságba, ami fontos kereske-
delmi útvonalnak számított a korszak-
ban. A XV-XVI. század fordulóján 
nagy mennyiségben kereskedtek a To-
kaj-hegyaljai borral, melynek jó piaca 
volt a szomszédos királyság. 

A templomot több építési fázis, így a 
román és a gótikus stílusjegyek építé-
szeti vonatkozásai jellemzik. A román 
stílusú rész építőanyaga a tégla, a góti-
kus bővítésé pedig a kő. Az épület há-
rom téregységre osztható: a szentélyre, 
a hajóra és a toronyra. Az eredeti, ro-
mán stílusban épült templom – a mai 
templom apszisa és szentélye – a XII-
XIII. század fordulóján épült, amit a 
XIV. században gótikus hozzáépítéssel 
– a mai hajóval – egészítettek ki, vala-
mint a nyugati homlokzat elé egy tor-
nyot is emeltek. Ez a bővítés összefüg-
gött azzal, hogy a település nagyobb ki-
terjedésű lett, lakosságának száma 
emelkedett, így szükségessé vált a na-
gyobb befogadótér. (1. és 2. kép)

Az épületegyüttes keleti részén elhe-
lyezkedő román stílusban épült templo-
mon kívülről nem látható néhány jelleg-
zetes, díszített részlet. Az apszis külső ré-
szét vakárkádsor tagolja, melyek közé 
beékelődik a szentély hosszanti síkjában a 
hagyományosan befelé szűkülő román 
stílusú ablak. A templom keleti oldalán 
látható a ma már befalazott eredeti bejá-
rat, mely egy festett kapubélletben he-
lyezkedett el. Ugyan-
ezen az oldalon találha-
tók a keskeny lőrésszerű 
ablakok, melyek a szen-
télybe engedik a fényt. 
Amikor a templomot 
kibővítették, az új épü-
letrész déli oldalát is aj-
tóval látták el, így a to-
vábbiakban nem volt 
szükség az eredeti ajtó-
ra, amit ezért befalaz-
tak. A gótikus ajtó béllet 
ma szintén befalazva 
látható. 

Ezt követően épült meg a torony, 
mely zömök erőteljes külsejével 

uralja az összképet. A toronysüveg része 
alatt gótikus bélletű ablak, alatta két kis-
méretű – lőrésszerű – ablak helyezkedik 
el. A templomba a toronyaljból is be lehe-
tett menni, s ma is ez a bejárat. Az új épí-
tésű hajót sík mennyezettel látták el, 
mely valószínűsíthetően díszesen festett 
volt. Az épületrész déli oldalán elhelyez-

kedő ablakok már csúcs-
íves, gótikus ablakok. 

A templom hajójához 
negyedgömb boltozattal 
fedett, félköríves apszis 
kapcsolódik. A gótikus át-
építés során a templom 
hajójának – a mai szentély 
– boltozata, hornyolt pro-
filú faragott bordákat ka-
pott. (3. kép)  A kutatás 
szerint az alján boltívekkel 
áttört torony megléte 
szász analógiára utal, amit 
német nyelvterületről a 

4 2 5  É V E S  A  M A G YA R  N Y E LV d  S Z E N T Í R Á S

A VIZSOLYI TEMPLOM 
ÉS A KÁROLI BIBLIA

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található Vizsoly mevészettörténeti és mevelWdéstörténeti szem-
pontból is elWkelW helyet foglal el hazánk kulturális térképén. Az Árpád-kori templom falképei közép-
kori mevészetünk fontos emlékei, valamint a község nevéhez fezWdW, 1590-es kiadású, elsW teljes, 

magyar nyelve, protestáns bibliafordítás nyelvtörténeti szempontból kimagasló értékünk. 

1
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tély diadalívének északi oldalán 
Szent Kristóf alakja, déli oldalán két 
szent ábrázolása alatt Szent György 
legyőzi a sárkányt jelenet látható.  
Szent György kedvelt témája a kö-
zépkori művészeteknek, mivel a sár-
kány – a bűn és a halál megszemé-
lyesítőjeként – elpusztításával a győ-
zelem nagyszerű keresztényi tetté 
formálódik. (7. kép)

A templom hajójának északi falán 
található egy nem túl gyakori ábrázo-
lás, a Szent Kereszt megtalálása, 
melyben az ókereszténység idején 
Nagy Konstantin anyja, Szent Ilona 
égi útmutatással találja meg az erek-
lyét. Emellett a szentély északi falán 
érdekes felirat olvasható: „Quid hic 
stas (Si non oras) Potius exi foras”, azaz: 
„Mit állsz itt? Ha nem imára vársz, jobb 
lesz, ha kisomfordálsz!     

A román és gótikus stílusjegyekkel 
bíró templom a XVI. század második 
felében a reformátusok kezébe ke-
rült. Ekkor meszelték le a szentély va-
lamint a hajó freskóit. A reformáció 
hatása már korán, 1522-ben megje-
lent a területen, ekkor kezdték Kas-
sán hirdetni Luther tanait. A főúri 
családok közül elsőként a Bebek és a 
Perényi családok tértek át az új hitre, 
annak is a kálvini irányzata hódított 
teret. A freskók az 1940-es években 

XIII. században betelepülők 
jelenléte is alátámaszt. Figye-
lemre méltó ugyanitt a borda-
profilok záróköve, mely a nö-
vényi ornamentika kezdetle-
ges formáját mutatja. (4. kép)

Később, a XVI-XVII. század 
fordulóján, a kuruc-labanc 
összecsapások idején a temp-
lomot védelmi célból fallal is 
körbevették. 

A templomot három periódusban, 
több korszakon keresztül, a XIII. 

és a XIV. században díszítették freskók-
kal, illetve néhol száraz technikát alkal-
mazva, seccóval. (5. kép) A középkori el-
ső kifestéstől számítva a XV. század első 
harmadáig még két alkalommal került 
sor festésre. Olyan képek születtek ek-
kor, mint a harcos szentek ábrázolása, a 
Köpönyeges Mária vagy a Szent Kereszt 
megtalálása. A képek méreteinek külön-
bözősége, a személyek és tárgyak ará-
nyainak ellentéte arra enged következ-
tetni, hogy különböző korok különbö-
ző művészei dolgoztak Vizsolyban.  Az 
első fal kép cik lus – a XIII. századi – a 
templom magjában az apszisban látha-
tó: Majestas Domini (Az Úr dicsősé-
ge), evan gé lis ta szimbólumok, keru-
bok (imádkozó angyalok). 

Az apszis főtengelyében lévő ablak dé-
li oldalán a három királyok ábrázolás je-
lenik meg, az északi részen a fekvő Má-
ria három angyallal, és kis részen látha-
tó a bölcső maradványa. (6. kép) Felet-
tük egy angyal látható, aki bal kezével 
figyelmeztető mozdulatot tesz. Ezek a 
képek, Krisztus születésének ciklusai, a 
merev alak és arcábrázolások miatt a 
bizánci ábrázolási mintákat követik. 

Az apszis diadalívének bélletén, a 
mandorlában, a trónoló Krisztus látha-
tó, akit két angyal fog közre. A szen-

kerültek elő a fehér vakolat alól, ez-
után kezdődött meg restaurálásuk is.  

A reformáció kezdetétől fontos 
volt a hívek körében a Szentírás 

olvasása. Heltai Gáspár vezetésével a 
Biblia több részét is lefordították és 
kiadták Kolozsvárott. Elsőként Mó-
zes öt könyvét 1551-ben, egy évvel 
később a Próféták könyvét, a Zsoltá-
rok könyvét 1560-ban, majd 1562-
ben az Újtestamentumot. Méliusz Ju-
hász Péter nevéhez szintén fűződik 
fordítás és kiadás 1565-ben, valamint 
az ő munkásságához kötik, hogy két 
évvel később az Újtestamentum is ki-
adásra került Szegeden, ez utóbbiról 
azonban nincsenek egyértelmű ada-
tok. Bár a XVI. század derekán a 
zsoltárok, illetve a Biblia egyes részé-
nek fordításai megvalósultak, a teljes 
egészére 1590-ig várni kellett.   

Károli (Radics) Gáspár 1520 körül 
született Nagykárolyban. Nevét a 
szülővárosáról vette át. Tanult Wit-
tenbergben és Svájcban, lelkészi hiva-
tását több településen végezte (Gönc, 
Tállya). Nevezetes bibliafordítását 
1590-ben nyomtatták ki. Miután pes-
tisben elvesztette családját, 1585-ben 
fogott munkához, s 1590 júliusában 
került ki az első kötet a nyomdából. A 
kiadáshoz felhasználta Heltai Gáspár 
addigi fordításait, azonban a latin 

3
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Vulgata és a görög Septuaginta szöve-
geinek fő forrása.  A fordítás – kisebb 
javításokkal – a XX. század első felé-
ig, közel 100 kiadásban jelent meg. 

A fordítás nem egyedül a reformá-
tus prédikátor munkája, mivel az 

egyes részek nyelvezete eltér egymás-
tól. Több segítője is volt: Thuri Mátyás 
aba új szán tói lelkipásztor, valamint a 
vizsolyi lelkész, Ceglédi János. A Bib-
lia magyarra fordításához és kinyom-
tatásához Károlinak támogatásra volt 
szüksége, amit Vizsoly birtokosa Má-
gó csy András és annak nagybátyja 
Mágócsy Gáspár biztosítottak. Ami-
kor Mágócsy András 1586-ban meg-
halt, az özvegyet – Alaghy Juditot – 
Rákóczi Zsigmond vette feleségül, 
így a birtokai is az új férjre szálltak, aki 
szintén támogatta Károlit. A nyomta-
tásához anyagi segítséget nyújtottak 
még Ecsedi Báthory István és Ho-
monnai Drugeth István is. Rákóczi po-
litikai segítséggel is előmozdította a 
nyomtatás ügyét, mikor Bécsből, csá-
szári rendeletre minden protestáns 
nyomdát el kellett kobozni. 

A vizsolyi nyomda története 1588-
ban kezdődött, amikor Rákóczi egy 
kúriát engedett át a munkálatokra. 

Ekkor kezdték berendezni és be-
szerezni az eszközöket, alapanya-
gokat. A betűket Németalföldről, 
a papírt Lengyelországból hozat-
ták. A nyomdász Mantskovit Bá-
lint volt, aki 4 sajtógéppel és 6 
nyomdásszal dolgozott. Vizsolyban 
800 körüli példányt nyomtattak a 
Bibliából. Károli nem sokkal élte 
túl a megjelenést, 1591-ben meg-
halt. A nyomda, ami akkor az or-
szág talán legkorszerűbb nyomdája 
volt, 1599-ben, Mantskovit halála 
(1597) után, Bártfára költözött. 

A vizsolyi Biblia megjelentetése azért 
is volt fontos, mert a korszakban négy 
vallásfelekezet volt jelen a régióban. 
Bár a németeknek és a szláv ajkúak-
nak nem volt szükségük magyar nyel-
vű Bibliára, az ország keleti felén a szá-
zad végére a helvét vallásirányzat ju-
tott többségre, így a fordítás kelendő 
volt. Ugyan a katolikusok alapvetően 
nem értettek egyet azzal, hogy a nép 
olvassa és értelmezze a Bibliát, azon-
ban egyfajta válaszként, Káldi György 
1625-ben lefordította a tridenti zsinat 
által szentesített latin szöveget. 

A korszak legkiemelkedőbb alkotása 
a Károli fordítása nyomán született 
mű: irodalomtörténeti, egyháztörté-
neti, valamint nyomdatörténeti szem-
pontból egyaránt: „Majd négy évszázad 
óta Bibliája felekezetektől függetlenül Is-
ten üzenetének tolmácsolója millióknak; 
nemzetünk közös kincse�”

A vizsolyi Biblia egy-egy példánya 
mintegy 5 kilogramm súlyú és 2412 ol-
dalból áll. Jelenleg mintegy 52 példá-
nya ismert, melyből 28 darab van Ma-
gyarországon. Legutóbb 2003-ban ad-
tak el egy vizsolyi Bibliát egy könyvár-
verésen, ahol 12 millió forintért kelt el. 

PLÁNER LAJOS  

A mák
A boglárkavirágúak rendjébe tarto-
zó mák virágzásakor a csészelevelek 
lehullanak, és a magház toktermés-
sé alakul, amelyben a sok kis mák-
szem rejtőzik. A mákmagok olyan 
ásványi anyagokkal és nyomele-
mekkel látják el a szervezetet, mint 
a jód, mangán, cink, magnézium, kal-
cium, foszfor, kálium, vas és réz. 
Emellett tartalmaz B1-, B2-, B6- és 
E-vitamint, valamint biotint. 

A mák magjaiból kivont olaj gaz-
dag omega-3 zsírsavban, azon belül is 
linolénsavban, amely biokémiai re-
akciók ezreiben játszik szerepet. 
Erős antioxidáns hatásával segíti a 
zsírvesztést izomleépülés nélkül. 
Ezen kívül segíti az anyagcserét és 
az emésztést, bőrtápláló, illetve 
bőrregeneráló hatású. 

Kísérletek igazolják, hogy a mák 
fokozza a szervezet védekező me-
chanizmusát, növeli a szellemi telje-
sítőképességet, hatékonyan csök-
kenti a lázat és a gyulladást.

Elsősorban mint élelmiszert ter-
mesztik, de „mellékterméke” a 
mákgubó is rendkívül fontos, mert 
a gyógyszeripar kiemelkedő alap-
anyaga. A még zöld termés megvá-
gása után képződő, megszilárdult 
tejnedve, az ópium kb. huszonötfé-
le, hatásos alkaloidot tartalmaz, 
amelyből a modern orvoslás leg-
gyakrabban hármat használ fel. A 
morfin a legerősebb központi fájda-
lomcsillapító szerek egyike, a kode-
int és származékait köhögéscsillapí-
tó hatása miatt használják, míg a 
papaverin fontos simaizom görcsol-
dó. A mák-alkaloidok gazdaságos 
kinyerési technológiájának világ-
szabadalma Kabay János magyar 
gyógyszerész nevéhez fűződik. 

Pirítva vagy sütve a mák édes illa-
tú, mivel speciális aromaolajak sza-
badulnak fel benne és ropogósabb 
lesz. A darált mák töltelékként ak-
kor a legjobb ízű és állagú, ha fel-
használás előtt összeforraljuk kevés 
tejjel és mézzel, vagy cukorral. Íze-
síthető reszelt, kicsavart almával, 
mazsolával, sárgabarackdzsemmel, 
reszelt citromhéjjal is.

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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Édesanyám jóval túl volt a 90. 
esztendején. Komoly fejtörést 
okozott, hogy mivel szerez-

hetnék neki örömet karácsonyra, hi-
szen kérdésemre azt válaszolta, hogy 
neki már nem kell semmi. Mígnem 
eszembe jutott, hogy kislánykorom-
ban, milyen izgalommal készülődött 
karácsony előtt a Szent Család várásá-
ra. Kis oltárt készített egy asztalra, 
szép, fehér terítővel – úgy mondták 
felkötő lepedő, ami a menyasszonyi 
ágytakarója volt – letakarta, rá fe-
születet, két gyertyát, és az addig 
őrizgetett fehér őszirózsát tette. Az 
összes széket, lócát előhoztuk, hogy 

K A R Á C S O N Y I  N É P S Z O K Á S  G YÖ N G YÖ S PAT Á N

SZÁLLÁST KERES 
A SZENT CSALÁD

mindenki le tudjon ülni, majd este 
hét órakor jött a Szent Család. Több-
nyire asszonyok, szomszédok, utca-
beliek, talán néhány rokon is; tele 
lett a ház.

A hagyomány nyomában
Csak remélni mertem, hogy találok 
valakit a faluban, aki még ismeri az 
est teljes liturgiáját és el is vállalja, 
hogy eljön hozzánk, s gondoltam, 
emellett szólok még néhány ismerős-
nek is. Akiket megkérdeztem, mind 
azt mondták, hogy most is tartják 
néhányan a szokást, de menjek el a 
78 esztendős Kovács Lászlóné Maris 

nénihez, ő biztosan tudja, hiszen „ő 
már régen járja”. 

Megkeresésemet örömmel fogadta 
és látogatásom alkalmával átbeszél-
tük a régi tradíció elemeit. Igazán 
megörültem, mikor elővette a meg-
sárgult füzetlapokat, a különböző 
öreg könyvecskéket, melyek a ha-
gyomány egyes részleteinek feljegy-
zését őrizték.

„Arra már nem emlékszem, hogy a falu-
ban mikor kezdődött, de amikor én kisjány 
vótam, egísz cseppike, mán nálunk 
ídesanyám fogadta a Szent Családot. Még 
a kistestvéreim közül vót, aki bőcsőbe vót, 
de az is ott vót velünk� �zt mondják a 

A „szentcsaládjárás” vagy „szentcsaládkilenced” a múlt század elejérWl származó katolikus nép-
szokás, mely a karácsonyt megelWzW idWszakot öleli fel. A kilenc napon át tartó hagyomány egyrészt 
a Maria gravidatos késW barokk ünnepébWl, másrészt a középkori karácsonyi játékokból eredeztethetW. 
Ilyenkor a szálláskeresW Szent Család tiszteletére kilenc család összeáll, hogy december közepétWl 
karácsony estéig naponta felváltva a Szent Családnak, illetve a Szent Családot ábrázoló képnek 

szállást adjanak. A Heves megyei Gyöngyöspatán máig fennmaradt a tradíció.    



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/51–52  1613

Akkor a házigazdák átvették a ké-
pet, letették az oltárra, majd a vendé-
gek köszöntőénekével folytatódott az 
alkalom: „Dicsértessék az Úr Jézus neve, 
kinek bő áldással teli keze� Égi áldás száll-
jon ezen házra, mireánk is, édes mindnyá-
junkra�” Ezután mindenki helyet kere-
sett magának, ha voltak gyerekek, 
azok az oltár köré telepedtek le, s meg-
kezdődött az imaközösség: először a 
Szent József rózsafüzér, ami a nagy ró-
zsafüzér „titkaiból” áll. Az előimád-
kozó az egész est folyamán be-bevon-
ta a többieket is, hogy részt tudjanak 
venni, nemcsak mint együttmondó 
imádkozók. A gyermekek is kaptak 

kisebb imákat, mert a hagyomány sze-
rint az ő imájuk hat legjobban az égbe. 
Majd következett az Úrangyala, a Mi-
atyánk, és a Könyörgések. Az imakéré-
sek között szerepelt a családtagok 
egészsége, békessége, a Szentatya áldá-
sa, a világbéke, a nagybetegek és a 
szenvedők, a haldoklók, a Szent Csalá-
dot befogadók iránti kegyelem, vala-
mint elhangzott a háznak minden élő 
és meghalt híveiért mondott fohász. 
Az imádságok között olyan dicsérete-
ket énekeltek, melyek az év más idő-
szakaiban ritkán csendültek fel. 

A legszebb ajándék
Minden este végén záró imaként 
elhangzott egy könyörgés a követ-
kező szöveggel: „Örök �tya, a 
Szent Háromságban az egy Isten, a 
szeplőtelen Szűz Mária által felajánl-
juk Jézus drága vérét, bűneink engesz-
teléséül� �z Egyház szükségleteiért, a 
tiszt�tóhelyen szenvedő lelkekért, a 
családok békességéért� Ó szeplő nélkül 
fogantatott Szűz Mária ajánld fel te 
is szüntelen Szent Fiad vérét a Szent-
háromságos Istennek, akit a Szent 
Kereszten kiontott a világ megmenté-
séért, szolgáljad bűneink engesztelé-
sét, esdekeld ki számunkra az Isten ir-

galmát, és mentsd meg a világot a vég-
pusztulástól� Drága Szűzanyánk, ir-
galmas Jóisten, édes Jézusom, 
hallgassátok meg imánk!” 

A kilencedik napon, ami egyben az 
utolsó este is, az ünnepi alkalom a 
magyar és a pápai himnusszal fejező-
dött be, s aznap éjjel mindenki el-
ment az éjféli misére.

Bár Édesanyám már nincs közöt-
tünk, elmondhatom, hogy mi azóta 
is járjuk a Szent Családot, és az ak-
kori ajándék számunkra is meghozta 
a felemelő érzést, ami a lelkünket az 
égig emelte és azóta is emeli minden 
karácsony estén.

BERNÁTH MAGDOLNA

r�giek, hogy mán az első világháború előtt 
is vót, de az évet már nem tudja senki� 
Amikor olyan 4–5 éves furma lehettem, 
mán én is mentem ídesanyámmal, egísz 
odaszoktatott bennünket�” – kezdte a 
múltidézést Maris néni. 

A alkalmak december 16-án kez-
dődtek, s kilenc napon át mentek es-
ténként, házról-házra imádkozni 
december 24-ig, Jézus születéséig. A 
hagyomány háttértörténete szerint az 
eseménysorozat Szűz Mária váran-
dósságának utolsó kilenc napjáról 
szól, mikor Józseffel szállást keresnek 
Betlehemben, de nem ad nekik senki, 
csak a gazdag kovács vak lánya nyitja 
meg előttük egy istálló ajtaját.

Emlékek Wre
„Én 1979-tű járom és vezetem az esti 
imádságot, most is van a faluban még há-
rom csoport.” – folytatta az emlékezést 
Maris néni. – „Rígen minden este más 
házhoz mentünk� Úgy kerestem befoga-
dó házakat, s vót olyan is, aki azt mond-
ta, hogy nincs nekem olyan szíp házam, 
hogy ide gyöhetne a Szent Család� 
Mondtam neki, hogy a Szűzanya is istál-
lóban szült� Olyan sincs? Lett�”

A gyöngyöspatai kis házban legtöb-
ben az 1970-es években fordultak 
meg, akadt olyan ünnep, amikor 82-
en gyűltek össze. Az ünnepi szentké-
pet házról-házra vitték, miután meg-
áldatták a templomban a katolikus 
pappal. Már a ház felé vezető úton is 
énekeltek, s mikor a kapuba értek, a 
következő dal hangzott el a vendég-
váró háziak számára: „Keljetek fel kik 
elaludtatok, mert egy vendég érkezik hoz-
zátok, nyissátok ki házatok ajtaját, eresz-
szétek be a kis Jézuskát.” Mikor pedig 
a ház ajtaja elé értek felcsendült a be-
bocsátást kérő ének: „Szállást keres a 
Szent Család, de senki sincs ki helyet ád, 
nincsen aki befogadja, őt ki Égnek, s 
Földnek Ura� �z idő már későre jár, a 
madár is fészkére száll, csak a Szent 
Szűz jár hiába, Betlehemnek városában� 
Legalább ti jóemberek, fogadjátok a Kis-
dedet, házatokra boldogság száll, ha betér 
az égi Király.” Erre a háziak így felel-
tek: „�e s�rj tovább Szűz Mária, ne 
menjetek ma máshova, szállásunkat mi 
megosztjuk, kis Jézuskát befogadjuk�”

A Gyöngyöspatai 

HagyományQrzQ Népdalkör 
tradícionális viseletben
(PALÁGYI ERNP FELVÉTELE)

A római katolikus templom Gyöngyöspatán 
(KALÁCSI RENÉ FELVÉTELE)
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– Hogyan kezd neki valaki az ókori 
diplomácia tanulmányozásának?
– Már nagyon régóta olvastatom az 
óráimon Caesar beszámolóit a pol-
gárháborúról, és a gall konfliktusról. 
Számomra különösen érdekes, aho-
gyan a gall törzsfőkkel lefolytatott 
találkozásról ír. Innen indult a kér-
désfelvetés: egyáltalán hogyan kell el-
képzelni, miként zajlott egy ilyen ta-
lálkozó egy magasan képzett kiváló 
római hadvezér – akinek a hadtudo-
mány és a retorika mind a kisujjában 

D I P L O M Á C I A I  H A G YO M Á N YA I N K

AKHILLEUSZTÓL 
AMERIKA KAPITÁNYIG

volt – és a gall törzsfőnökök közt, 
akik egészen más kulturális háttérrel 
rendelkeztek. Egyáltalán hogyan 
tudtak egymással szót érteni…
– A gall háború és a polgárháború 
két nagyon különböző konfliktus. 
Hogyan használta ezekben Caesar a 
diplomácia eszközeit?
– Nyilvánvalóan egészen más volt a 
két feladat, de mindkét esetben azo-
nos, hogy óriási haderő volt az olda-

lán. Mögötte állt az akkori világ leg-
korszerűbb hadserege, ami termé-
szetesen nyomatékot adott a szavai-
nak. A gall háború közel egy 
évtizedes történetében nagyon sok 
érdek ütközött. A rómaiéval szem-
ben sok kis törzs egyéni érdekei áll-
tak, amelyek maguk között is hol 
egyeztek, hol ütköztek egymással. 
Caesar feladata az volt, hogy meg-
fontolja, hogy kiket tegyen szövetsé-
gessé, majd a választott szövetsége-
seket megtartsa, erejével védje őket, 

A paradicsomi kígyó, Gabriel arkangyal, Hermész és Ízisz: követek, akik túlvilági üzenetet hordoznak, 

és a halandókkal tárgyalnak. Íme, a bizonyíték: a diplomácia egyidWs a civilizációnkkal. Ennek ered 
nyomába a klasszikafilológus Takács László A római diplomácia címe könyvében. Az ókori szövegek 
vizsgálata során bWséges anyagot tár elénk az akkori világ módszereirWl, melyekben igen gyakran 

ráismerhetünk mai hagyományainkra.

Caesar és egy gall vezér találkozása 
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ezeknek a szereplőknek az iskolázott-
sága mind hasonló. Érdemes lenne 
alaposan megvizsgálni, hogy milyen 
háttértárgyalások folytak a két nagy 
ellenfél között, de ez csak annyiban 
fért a könyv kereteibe, amennyit 
Caesar beszámolóiból tudunk. 
– Története folyamán csak egy-
szer került szembe Róma egy ve-
le összemérhető erejű hatalommal: 
Karthágóval. Ott mit látunk a dip-
lomácia fő motívumaiként?
– Az egy hallatlanul izgalmas idő-
szak, úgy száz évvel Caesar előtt. 
Addigra a kis városállam az akkor 
ismert világ nagyhatalmává nőtte ki 
magát. Karthágó egy hasonló típusú 
birodalom, nagyon sok közös vonás-
sal történelmükben. Ahogy fokoza-
tosan közelebb kerülnek egymáshoz, 
és a terjeszkedő zónáik összeérnek, 
kezdődnek a konfliktusok. Jó ideig 
igyekeznek távolságot tartani, és 
szerződést kötnek. Mondhatjuk úgy, 
hidegháborús megállapodás, mo-
dern egyezmény van köztük. 

Végül, mint minden ilyen egyez-
ményt, ezt is megszegik. Onnantól 
nem lehet ezeket a konfliktusokat 
békés módon megoldani, és kezdő-
dik a fegyveres küzdelem, amely há-
rom nagy felvonásban játszódik le. 

Fontos, hogy mindvégig van köztük 
rendszeres diplomáciai kapcsolat. 
Ugyan különböző nyelvet beszélnek, 
mégis fogadják a római követet a 
Karthágói tanácsban, ahol ő teátrális 
mozdulatokkal előadja a maga kö-
vetelését; és viszont, a karthágói kö-
vetség is megjárja Rómát.

A kettejük konfliktusában kulcs-
szerepet játszanak az ütközőzónák-
ban élő kisebb népek. Erőviszonyai-
kat az dönti el, melyiküknek sikerül 
erősebb, kitartóbb szövetségessé ten-
ni őket. Ez nem mindig egyszerű, ha 
például a szövetséges nem érkezett 
időben a kis nép segítségére, akkor 
azt árulásnak tekintették, és ez a töb-
bi, környező nép számára is tanulság-
ként szolgált. Valójában sokszor ép-
pen a diplomáciai megoldáskeresés 
okozta a késlekedést. Karthágó ereje 
elég riasztó volt ahhoz, hogy a ró-
maiak a harc helyett inkább a békés 
utat keressék.
– Jellemző a rómaiakra, hogy a békét 
részesítsék előnyben?
– A római általában egy harcias nép, 
érdekes kérdés, hogy mi jelentette 
számukra a természetes állapotot. 
Míg nálunk ez manapság valóban 
inkább a béke, náluk ez egészen Au-
gustus koráig nem jellemző. Addig 
inkább beszélhetünk fegyverszünet-
ről, mint tartós békéről. 

ügyelve, hogy velük szemben sem-
milyen túlkapást ne engedjen meg a 
római legionáriusoknak. Emellett 
viszont, ha pártütést orrontott, ak-
kor azonnal közbeavatkozott. Nyil-
ván ezt nem egyedül csinálta, voltak 
megbízható törzstisztjei, mondjuk 
úgy: besúgó kémjei. Ezt nyugodtan 
elképzelhetjük ugyanúgy, mint aho-
gyan manapság működik; nem hi-
szem, hogy nagyon nagy különbsé-
gek lehetnek az akkori és a mai in-
formációszerzés között. 
– Nem úgy a polgárháborúban?
– A polgárháború ezzel szemben na-
gyon más helyzet. Ellenfele, Pom-
peius, hasonlóan kiváló készségekkel 
rendelkező ember volt; idősebb nála, 
akivel egy időben ráadásul rokonok 
is voltak, mert Caesar lánya Pompei-
us felesége volt. Ez a kapcsolat in-
kább volt politikai szövetség, mint 
„atyafiság”, de kétségtelen, hogy 
amíg a rokonság tartott, az egy ol-
dalra állította őket. Azonban utána 
az érdekeik, a köztársaságról és az 
államról vallott felfogásuk az egyéni 
ambícióik mind szembeállították 
őket egymással. Jól is ismerték egy-
mást, tudták egymás gyenge pontja-
it. Bonyolítja a helyzetet, hogy ket-
tejükén kívül a szenátus és a konzu-
lok egyéni érdekei és politikai ambí-
ciói is szerepet játszottak. Csakhogy 

Scipio találkozása Hannibállal
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kampány ( játékok szervezése példá-
ul) elképesztő összegeket emésztett 
fel, de ezeket bőven ki lehetett pó-
tolni a tartomány bevételéből, ha 
valaki sikeresen az élére kerülhe-
tett. A korrupcióval kapcsolatban 
példaként lehet említeni a Iugurtha 
háborút, ahonnan elhíresült a mon-
dás: „Rómában mindent meg lehet 
venni”. Akár politikai támogatás is 
megvehető volt. Egy ekkora biro-
dalom esetében a központiaknak 
nem számított túl sokat, hogy vala-
mi távoli határuk mellett két szom-
széd viaskodik egymással, erről 
mégis állást kellett foglalni a szená-

tusban, sok szenátort pedig meg le-
hetett győzni ugyanolyan eszkö-
zökkel, mint ma tennénk. A diplo-
máciához, diplomatikussághoz hoz-
zátartozik, hogy az ember nem ad 
egyenes választ, inkább úgy nyilat-
kozik, hogy azt így is, úgy is lehet 
értelmezni. Ez a rómaiakra is jellem-
ző volt: hogyha nem kell állást fog-
lalni, akkor inkább nem is teszik, 
hanem megpróbálnak köztes módon 
érvényt szerezni az érdekeinknek.
– Sokszor elhangzott: ugyanúgy, 
mint ma. A görögöktől végignézve 
az antik világ diplomáciáján ko-
runkig létezik valamiféle fejlődés?
– Ugyan nem vagyok diplomata, 
de annyit ki merek jelenteni, hogy 
nyilván finomodtak az eszközök. 
Valójában én inkább abból indultam 
ki, hogy ez az ókori világ nem áll 
tőlünk annyira távol, mint gondol-
nánk. A diplomáciai érintkezésnek 
mindenütt megvannak a maga sza-
bályai; a fontos, nagy különbségek 

– Mi volt az állandó hadban állásuk 
alapja?
– Számukra mindig fontos volt, 
hogy a háborúról bizonyítsák: ré-
szükről jogos a hadviselés. Az úgy-
nevezett Bellum Iustum jogos és igaz-
ságos háborút jelent. Ez azt jelenti, 
hogy ők sohase kezdeményeznek, 
csak a rajtuk esett sérelmet bosszul-
ják meg. A világtörténelemben ez 
azóta is sokszor tetten érhető. A má-
sik magyarázatot a költő Ennius 
egyik verssorában találjuk meg: 
„Moribus antiquis res stat Romana 
virisque…”, ez annyit jelent, hogy az 
ősi erkölcsökön nyugszik a római ál-
lam. Ha összeolvassuk a 
kezdőbetűket (Mars, a 
római hadisten) azonnal 
meg is magyarázza, hogy 
mi ez az ősi erény.
– Az istenek diplomáciai 
szerepéről a görög míto-
szokban sok szó esik. A 
rómaiak gyakorlatában 
van helye az isteneknek?
– Nagyon fontos szere-
pük volt például a had-
üzenet, a háború előké-
szítése esetén. Ahogy ma 
is megelőzi propaganda a 
háborúkat, akkoriban az 
isteneknek szóló szertar-
tásokkal tudták a maguk 
seregét erősíteni, míg az 
ellenfelet demoralizálni. Látványos 
példa erre az úgynevezett evocatio, 
az ostrom előtt álló város isteneinek 
a maguk oldalára állítása. A szer-
tartásban felkérték a város isteneit, 
hogy támogassák őket, ígéretet tet-
tek arra, ha segítenek, akkor na-
gyobb templomot, több áldozatot 
kapnak majd. A szertartás után 
megvárták a kedvező jeleket. Ez 
fontos volt a számukra: bizonyítot-
ta, hogy az isteneknek tetsző hadat 
viselnek. Ezzel szemben az ellenfél, 
látva a kapui előtt felgyülemlő ha-
talmas seregeket joggal hihette, 
hogy elhagyták őt az isteneik.
– A mai diplomáciának ismerjük az 
árnyoldalát is: előítélet, színjátszás, 
korrupció is szerepet játszhat. Így 
volt ez már az antik világban is?
– Az az alapvető benyomásom, 
hogy az emberek valójában nem 
változtak, ugyanolyanok voltak ak-
kor is, most is. Egyszerű példa, ami 
a prokonzul választásnál történt. A 

a kultúrák közt vannak. A távol-
keletiek hajlonganak és mosolyog-
nak, miközben nem lehet tudni, mi 
van a fejükben. Az arab világ 
megint egész máshogy működik, 
nagyon különböző ott a vezetőhöz 
fűződő viszony, nem olyan, mint 
nálunk, a demokratikus hagyomá-
nyokat őrző Európában. Hogy itt a 
diplomácia hogyan zajlik, az való-
színűleg azon múlik, hogy akik ezt 
gyakorolják, azok olvasták az óko-
ri műveket. A mi vezetőink Nagy 
Sándoron, Caesaron, Plutarkho-
szon nőttek fel; ezeknek a hatása 
aztán a saját tevékenységükben is ér-

vényesül. Ez megteremti a 
folyamatosságot.

Amerikát szoktam pél-
daként felhozni, ahol az 
egész állam úgy van felépít-
ve, mint a Római Biroda-
lom volt egykoron. Álla-
mok vannak, amik megfe-
leltethetőek a római tarto-
mányoknak; ugyanúgy 
megtalálható a Capitolium 
és a szenátus; az elnök pe-
dig jogaiban nagyon ha-
sonlít a princepszre. Az 
egész állam, ahogyan erős 
haderővel, fejlett haditech-
nikával irányítja a világot 
és mindenütt jelen van, il-
letve szövetségeseket ke-

res, párhuzamba állítható az antik 
birodalommal.
– Mintha nem azt kéne monda-
nunk, hogy „Már az ókori rómaiak 
is…”, hanem hogy mi még mindig 
ugyanúgy csináljuk.
– Igen, él bennünk ez a hagyo-
mány, és ugyanezt a történetet sző-
jük tovább mindennapjainkban. 
Például a kisfiamat nagyon érdek-
lik a görög hősök. Igaz, hogy 3000 
év választ el minket tőlük, de ezek 
éppen olyan szuperhősök a számára, 
mint Hulk vagy Amerika Kapitány. 
Ugyanannyira létező és egyben vir-
tuális hős mindegyik, és ugyanúgy 
részei a mindennapjainak Akhille-
usz és Odüsszeusz. Ha lecsupaszítjuk 
az akkori és a mai világ mozgatóru-
góit, akkor végeredményben azt ta-
láljuk, hogy az alapvonásaik ugyan-
azok. (Takács László: A római diplo-
mácia, Akadémiai Kiadó, Pont könyvek 
sorozat, 2013; 157. o. 1352 Ft)

TEGZES MÁRIA

Poussinscipio
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KARÁCSONY VIGÍLIÁJA: 
ÁDÁM ÉS ÉVA NAPJA

TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL
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A z Ótestamentumban szereplQ elsQ emberpár históriája – 
Ádám és Éva teremtése, b_nbeesése, ki_zetése a Paradi-
csomból – az ókeresztény idQktQl kezdve fontos témája volt 

az ábrázoló m_vészetnek. A középkori teológia Szent Pál szavaira hi-
vatkozva – „Amint Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban min-
denki életre kel” – összekapcsolta az Ó- és Újtestamentum vonatkozó 
történeteit. Eszerint Ádám és Éva halálos b_nétQl Jézus kereszthalála 
szabadítja meg az emberiséget, feltámadása pedig az örök élet ígérete.

Az elit m_vészetben az apokrif írásokra támaszkodva szimbólumok 
sora érzékeltette ezt az összefüggést. Az Édenkerti „jó és rossz tudásá-
nak fája”, illetve az elkárhozás után az QsszülQk elQl elzárt életfa lett Jé-
zus keresztfája. Ezért került a festményeken a keresztfa alá koponya 
vagy a templomi textíliákon, mint például a felvidéki oltárterítQn 
(antipendiumon) Ádám és Éva megkísértése után Sz_z Máriának Jézus 
születését hírül adó angyali üdvözlet, azután a keresztre feszítés, a 
Krisztus feltámadását jelképezQ keresztes zászlót tartó bárány s a para-
dicsomi boldogság madarai az életfával. Ez a textilbe átültetett megvál-
tástörténet az olvasni nem tudó hívQk számára a bibliai üzenet megér-
tését és állandó felidézését is szolgálta. Az európai népm_vészetben az 
ilyen összetett ábrázolás ritka, az alkotók az ótestamentumi történetek 
közül leggyakrabban a legtöbb jelentést hordozó b_nbeesés ábrázolá-
sára szorítkoztak. A kompozíció – a tilalomfa a rátekeredQ kígyóval, a 
kétoldalt álló Ádámmal és Évával – Európa-szerte hasonló formában je-
lentkezett, ami közös elQképeket feltételez.

A XVII–XIX. századi magyar népi tárgykultúrára a növényi ornamentika 
volt jellemzQ, amelyet állatfigurák, különösen madáralakok színesítettek. Az 

emberábrázolás viszonylag ritka, és még kevesebb emléke maradt fenn az 
QsszülQk megjelenítésének. A b_nbeesés ábrázolása nálunk a közrend 
számára is dolgozó céhes mesterek (például református templomi fameny-
nyezetet is készítQ festQasztalosok, bábsütQk) munkáin volt gyakoribb, hi-
szen tanulmányaik, külföldi vándorútjaik során könnyebben megismerked-
hettek a különféle m_vészeti alkotásokkal, a XVI. századtól egyre népsze-
r_bb mintakönyvekkel, késQbbiekben a sokszorosított grafikákkal. Aszerint, 
hogy milyen jelképnek szánták, más-más tárgyféleségen alkalmazták az 

ábrázolt kompozíciót. A fazekas céhemlékeken jelenlé-
tük arra utal, hogy „az elsQ emberpárt is agyagból te-
remtette az Isten”. Az ábrázolás az elsQ isteni ítéletet is 
szimbolizálja, ezért került egy felföldi bíróbotra díszül. A 
téma a nemesasszonyok által vagy irányításukkal ké-
szített úrihímzéseken is elQfordult, különösen a templo-
mok ékesítésére felajánlott darabokon.

A b_nbeesés témája nagyon összetett jelentéstar-
talmat hordozott, ezért a paraszti kultúra legkülönfé-
lébb, tárgyi és szellemi m_fajában találkozhatunk ve-
le. Ádám és Éva a szerelmet és a családot is jelképe-
zi, alakjuk ezért került rá a szerelmi ajándékba adott 
mézeskalácsokra vagy például a XVIII. századi 
dömsödi házassági anyakönyv címlapjára. A lako-
dalmi vQfélyverseknek is kedvelt fordulata volt az el-
sQ emberpárra való emlékezés. A Teremtés könyvé-
bQl nem tudható, hogy a tilalmas „jó és a rossz tudá-
sának” fája milyen volt. ElQbb füge, majd almafának 
tartották, az alma pedig az ókori mitológiában és az 
Énekek Éneke szerint is szerelmi, termékenységi 
szimbólum, ezért volt fontos a szerelmi és jegyaján-
dékok, valamint a lakodalmak rítustárgyai között. 

Élet és halál is együtt van a jelképben. A kelengye 
részeként az ilyen mintájú díszlepedQ tehát egyaránt megfelelt a lakoda-
lom reprezentációs tárgyaként, majd gyermekágyas és végül halottas le-
pedQként is. A jelenet grafikus és üvegre festett képeken, a szentképek 
helyett került néhol a falra, elsQsorban a református otthonokban – emlé-
keztetvén a háziakat az eredendQ b_nre és buzdítva az erényes életre. 

Karácsony elQestéje, vigíliája, böjtje december 24-e, Ádám és Éva 
napja. MegelQzi a Megváltó születésének ünnepét, így kapcsolja össze 
a b_nbeesést a feloldozással. Az ünnepre a hívQk ezért készültek almá-
val, aranydióval, mézeskaláccsal, a fény eljövetelét hirdetQ gyertyával 
és tekeredQ szalaggal díszített termQággal, késQbbiekben a karácsony-
fával. Néhány helyen ezen a napon színre vitték a középkori misztérium-
játékok egy mozzanatát felelevenítQ paradicsomjátékot. A karácsonyi 
köszöntQkben pedig megemlékezhettek az QsszülQkre: „Adjunk hálát az 
Atya Uristennek, hogy megadta érnünk ezt a mai dicsQséges szent na-
pot, úgy mint Ádám és Éva napját. Adja a fölséges Atya Uristen, hogy 
továbbra is megérhessük jó erQben és egészségben, isteni áldásban és 
békességben.” (Vicsápapáti, Nyitra megye,1985).

KATONA EDIT

Szálánvarrott és keresztszemes 

hímzés_ díszlepedQvég Ádám 
és Éva alakjával, Komárom 

vármegye, XVIII. század vége 

Mézeskalács-ütQfa Ádám és Éva alakjával,  
Szeged, Csongrád megye, 1810  
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A karácsonyi díszítő boák extra fényességű elemei tu-
lajdonképpen textilszálas anyagok. Ezek felhaszná-
lásával készülhetnek az ünnepi terítők, futók, esetle-

ges alkalmi függönyök és drapériák. A valódi fémből készült 
és a mesterségesen előállított fémszerű szálak tükrös felületei 
nagy fényvisszaverő-képességük révén nyújtják a csillogó 
hatást.

A szervetlen mesterséges szálasanyagok egyik alcsoportját 
képezik a fémszálak. Ebben az esetben színesfémek, nemes-
fém-ötvözetek olvadékából készülnek a 8-25 mikrométer át-
mérőjű szálak. A fémszálas anyagot a mesterséges szálgyártás 
olvadékos eljárásaként ismert módon állítják elő, a szálképző 
masszát ez esetben a megfelelő összetételű fémolvadék bizto-
sítja (a szálképző-fej nyílás alakzata szerint alakul ki a huzal-
szerű hengeres, vagy éppen lapított sza-
lagszerű illetve egyéb keresztmetszetű 
termék). Az újszerű fémszálak rozsda-
mentes acélból készülnek, az amorf 
szerkezetet kialakító fémötvözetek ol-
vasztását követő szálképzésével és gyors 
lehűtésével állíthatóak elő.

A lurex márkanévvel elterjedt mester-
séges fémszál fémbevonatú fóliából ké-
szül. Az alumínium-párologtatásos be-
vonást követően a poliészter-fóliából 
rendkívül keskeny csíkokat vágnak, eb-
ből lesz a fémszerű szál alapanyag. Ké-
szülhetnek színes lakkos felületkezelésű fémezettfólia-szálak 
is. Előfordulhat, hogy a műanyag és fémfóliát laminálással 
egyesítik, majd ebből vágják a mesterséges fémszálat.  

A korszerű d�sz�tőcérnákkal is számos egyedi effektus érhető 
el. Így fémes csillogást biztosít a poliamid magra burkolt po-
liészter fóliafonal. Fényvisszaverő képességgel rendelkezik az 
olyan végtelenszálakból (filamentekből) felépülő cérna, 
amelynek egyik ága tükrösítő részecskékkel ellátott. Sötét-
ben képes világítani a foszforeszkáló tulajdonságú polibutilén-
trereftalát (PBT) anyagú cérna, az ebből készült termék szin-
tén alkalmas ünnepi díszítésre.

Az utólag fémezéssel bevont textíliák is kedvelt díszítőanya-
gok. A szigetelő hatású szálasanyagokat először kémiai féme-
zéssel teszik elektromos vezetővé, majd erre elektrolízissel ke-
rül a 0,1-1 µm vastagságú fő fémréteg.     

FÉMSZÁLAK, ÉGÉSKÉSLELTETÉS, OPTIKAI SZÁLRENDSZEREK

KORSZERd 
KARÁCSONYI TEXTÍLIÁK

Az optikai szálrendszer egy nagyon tiszta, néhány tíz mikro-
méter átmérőjű üvegszálból és az ezt körülvevő, kisebb opti-
kai törésmutatójú héjból épül fel. Az így kialakított fényve-
zetékbe belépő fényimpulzus a vezeték teljes hosszán teljes 
visszaverődéssel folytatja útját, így a vezeték bármilyen alak-
zata (pl. hajlítás) esetén is – elenyésző energiaveszteséggel – a 
szálrendszerből kilép. Karácsonyi díszítőelemeket is készíte-
nek ilyen szálrendszer felhasználásával.

A karácsonyi rendeltetésű méterárukat gyakran textil-
nyomással mintázzák. Az így előállított kelmékből ké-

szülnek az ünnepi terítők, futók, függönyök. A karácsonyi 
mintás, könnyebb szöveteket ajándékcsomagolásra is egyre 
elterjedtebben használják. A hagyományostól eltérő összeté-
telű nyomópépekkel érhetők el egyedi hatások, ezekből soro-
lunk fel néhány karácsonyi jellegzetességet.

A karácsonyhoz az ízléses terítés, a lakás miliWjéhez illeszkedW textíliák is kellenek. Az esztétikai 
megfelelWség mellett egyre jobban elWtérbe kerülnek a biztonsági szempontok és a praktikusság. Az 
ünnephez hozzátartozó gyertyaláng, csillagszóró szikra a karácsonyfa alatti kedvelt terítWt, az ünne-
pi asztalt fedW abroszt könnyen meggyújthatja, ha nem égéskésleltetett anyagból, illetve kikészítés-
sel készült. A legszebbnek tartott abroszból nem lesz eltávolítható a lecseppent vörösbor és halász-

lé, amennyiben nem szennytaszító végkikészítéssel látták el. 

Példák speciális képesség_ cérnákra

1. fémesen csillogó

2. fényvisszaverQ

3. sötétben csillogó

1

2

3

nanoérdesítés 
plazmakezeléssel

védQréteg (nikkel, ón vagy 
szerves inhibítor)

fQ fémréteg
galvanizálással (pl. réz)

alap fémréteg kémiai 
felvitellel (pl. réz)

poliamid 
mikroszál

A fémezett szál felépítése
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asztaldíszítők formájában jelenik meg, ritkábban a karácsony-
fán). Az ünnep meghittségét erősítő láng és a látványfokozó 
csillagszórók szikrái azonban rendkívüli veszélyeket rejtenek. 
Az otthonokban keletkező tüzek kialakulását és terjedését saj-
nos a textíliák nagyban fokozhatják. A lángolás döntően a ka-
rácsonyfa alatti terítők, asztalneműk meggyulladásával kez-
dődik (ezenkívül a fenyőfa gyúlékonysága is közismerten fo-
kozott), majd a függönyökre terjed át és a többi lakástextil, 

illetve egyéb textilanyag égése lángba 
boríthatja az egész lakást, épületrészt. A 
tűzvédelmi szabályok betartása a legfon-

tosabb megelőzési mód, azonban a tragédiák és nagyobb 
károk elkerüléséhez más óvintézkedés is lényeges. Ilyenek a 
speciális (égéskésleltetett vagy nem éghető tulajdonságú) 
szálasanyagok alkalmazása vagy az egyéb nyersanyagú textil-
kelmék gyulladási tulajdonságainak előnyös megváltoztatását 
biztosító, utólagos textilkémiai beavatkozások végrehajtása is. 

A mesterséges szálak között is előfordulnak égésálló szál as-
anya gok, mint az aromás poliamidok, illetve egyéb 

nagy hőállóságú anyagok. Hasonlóan közel lángálló a speci-
ális hozzátétekkel (például a FR -  Flame Retardent - típu-
sok, amelyeket általában foszforvegyülettel adalékoltak) ké-
szülő viszkóz, poliakrilnitril és poliészter. A régebb óta ismert 
PVC-szál szerkezetéből adódóan nem gyúlékony, a cellulóz-
alapú szálakhoz (pamuthoz, lenhez, viszkózhoz stb.) 30 
%-ban bekeverve lángmentes tulajdonságú textilterméket 
eredményez. A szervetlen polimerek közül többek között a 
szilícium-dioxid alapú üvegszálak tűnnek ki lángállóságuk-
kal. Ezért üvegszálból készülhetnek biztonságos lakástextíli-
ák, lángálló dekorációs szövetek. 

Az éghető anyagok a levegőben jellemző normális oxigén 
tartalom (21 térfogatszázalék) közepette képesek égésre, 
azonban vannak ettől eltérően viselkedő anyagok is. Az 
FR poliészter esetében a szálképzés előtt szerves foszfor-
vegyületet adalékolnak, vagy poliészter és foszforve-
gyület koopolimerjéből képzik a szálat. 

A hagyományos szálasnyagokból (pl. pamut, len) készült 
textilfelületek (szövött, kötött, esetleg nemszőtt kelmék) gyul-
ladási tulajdonságai utólagos textilkémiai beavatkozásokkal 
előnyösen megváltoztathatók. Az így kezelt – égéskésleltetett 

A fémes jellegű mintázatot a nyomópépbe kevert fémré-
szecskék tükrös felületeinek kiváló fényvisszaverő-képessé-
ge biztosítja. Az úgynevezett aranynyomáshoz rendkívül fi-
nom szemcsékből álló bronzport használnak, amelyet egy 
átlátszó műanyagfilmet alkotó nyomómassza (speciális 
pigmentrendszer, a színezéket a fémrészecskék helyettesí-
tik) bevonattal rögzítenek a textíliához. Főleg piros illetve 
zöld színre festett szöveteken alakítanak ki aranynyomású 
karácsonyi mintázatokat (fenyőfa, fenyőág, csillag, szaloncu-
kor, csengő, hópehely, stb. motívumok formájában). Az 
ezüstnyomáshoz nagy finomságú alumíniumport alkalmaz-
nak szintén színtelen rétegben felhordva, ezt főleg kék alapú 
kelmék mintázásánál alkalmazzák. Előfordul, hogy fehér 
kelmén alkalmazzák a fém nyomatú figurákat. Fontos fo-
gyasztói tájékoztatás, hogy a fémes nyomatok rendkívül ér-
zékenyek a nemkívánatos oxidatív hatásokra, ezért a klóros 
és részben a klórmentes fehér�tőszereket és az ilyen tartalmú 

mosószereket kerülni kell (az arany 
szürkülhet, illetve feketébe csaphat át). 

– A fémjellegű, csillám hatású nyo-
matokat úgynevezett  glitterpépekkel 
is elérhetik. Az egyik megoldásnál 
egy rendkívül ritka szita a mintázó-

szerszám sablonszövete, ezen préselik át a speciális hatást biz-
tosító granulátumot, színes pigmentet és gélből felépülő zse-
lészerű nyomópépet. A másik módszernél a nyomatnak 
megfelelő helyen kizárólag az átlátszó hordozózselét nyomják 
a felületre, az így kezelt textilfelületet mártják a száraz 
granulátumporba. 

A gyöngyháznyomás is előfordul karácsonyi textíliákon. Ezek-
nek a nyomópépeknek funkcionális komponense az iriodin, 
amely szabad szemmel nem látható (5-10 µm-es) gyöngyök 
formájában jelenlevő pigmentrészecskéket jelent (a felhasználás 
előtt szürkésfehér, finom eloszlású por). A kedvező vizuális ha-
tást a mesterséges gyöngyházrészecskék idézik elő, amelyek 
fénytörőképességgel is rendelkeznek (egyébként a kagylók ré-
teges felépítése okozza a szivárványszerű, csillámló fényhatást). 
Pigmentek alkalmazásával gyöngyház jellegű, fémes fényű, 
színes lakkszerű nyomatok érhetők el. A parányi, fénytörő ké-
pességű gömbök sokasága a felhordás során mintegy tükrösítő 
háttér felülettel is rendelkezik, a csillámló hatás mértéke a ré-
szecskeméret megválasztás szerint alakítható. A karácsonyi 
gyöngyház textilmintáknál elsősorban a fenyőfadíszek, gyer-
tyafényhatások stb. kerülnek előtérbe.
A technika fejlődése ellenére, a karácsony nélkülözhetetlen 

eleme ma is a gyertya (manapság főleg az adventi koszorúkon, 

Díszítés optikai szálrendszer 
felhasználásával

üvegszál
„A” törésmutatóval

kilépQ 
fény-
sugarak

belépQ 
fény-
sugarak

üveghéj
„B” törésmutatóval

KülönbözQ pigmentek fényvisszaverQ 
és egyéb képessége

szines pigment fémrészecskés pigment

gyöngyház pigmentvalódi gyöngyház

fehérje

„mész”
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képességű – textília lángra lobbanása korlátozható (nincs 
nyílt lángú égés), ugyanakkor nem válik éghetetlenné (lassú 
izzás közben bomlik). Hatására a tűz gyors tovaterjedése 
megakadályozható, a menekülésre jobban biztosítottak a le-
hetőségek (a létbiztonság mellett a vagyonvédelem is meg-
oldhatóbbá válik). A lángolásgátlás főként a könnyen éghető 
textilanyagoknál, az egyes természetes eredetű (pl. a cellulóz 
anyagú pamut, len stb.), illetve természetes alapú mesterséges 
(például szintén cellulózalapú viszkóz, lyocell stb.) 
szálasanyagokból készült termékeknél kerül előtérbe. Azon 
textilnyersanyagok tűzveszélyesek, amelyeknél a hőbomlás 
(pirolízis) gyorsan, aránylag alacsonyabb hőmérsékleten 
megy végbe, továbbá ennek során nagy mennyiségű éghető 
vegyület keletkezik. Tehát a lángolást gátló kikészítések a kis 
pirolízis hőmérsékletű, és az égéskor nagy mennyiségű éghe-
tő anyagra bomló, illetve a kis öngyulladású és gyors pirolí-
zisű szálasanyagoknál kerülnek fokozottan előtérbe. A cellu-
lózalapú szálak (pamut, len, viszkóz stb.) tűzveszélyessége fo-
kozott, miután a cellulóz 200-300 oC közötti lassú hőbomlása 
sok illékony vegyületképződéssel jár, majd 350 oC-nál gyor-
san éghető gázkeverék keletkezik (ez külső gyújtásra belob-
ban), végül 400 oC-on már a pirolízisgázok öngyulladása tü-
zet okoz. Nemcsak a tisztán cellulóz-alapú textíliák jelente-
nek veszélyt, a poliészter–pamut keverékek tűzveszélyessége is 
jelentős. A szálkeverék égésekor a szenesedett cellulózvázra 
tapad a szintetikus anyag, így lecsöppenés hiányában tovább 
ég (a tiszta poliészternél jobban éghető anyag alakul ki). A 
kelmeszerkezetet is befolyásoló tényező; például a könnyebb 
és laza szerkezetű kelmék éghetősége nagyobb, mint a nehe-
zebb, erős sodratú fonalakból felépülő sűrűbb textilfelületeké. 

A lángolást gátló hatás elérésére többféle módszer ismert, 
leggyakrabban az olyan anyagokkal történő telítés kerül elő-
térbe, amely a hő hatására égést gátló gázokat fejleszt, az ég-
hető gázok terjedését olvadékréteges bevonással fékezi. A 
vízoldható szervetlen anyagok (például alkalmas bór- és 
foszfor-vegyületek optimális keverékei) mellett szálon-fej-
lesztett vízoldhatatlan anyagok (ón-, titán- és antimon szár-
mazékok), továbbá a lángolást akadályozó segédanyagok és 
műgyanta alapvegyületek keverékei is használatban vannak. 
Egyértelműen tartós védelmi képesség a szálasanyagok gyul-
ladási tulajdonságainak célirányos megváltoztatásával érhető 
el. Ezt a cellulóz kémiai átalakításával, foszforsavas észteresí-
téssel, nitrogén-tartalmú vegyületek jelenlétében végzik (a 
jelentős szálkárosodás elkerülésére). 

Az égési viselkedést többek között a gyúlékonyság megha-
tározásával végzik (különböző gyújtóforrásokkal, így kis 

nyílt lánggal vagy parázsló cigarettával történő módszerrel). 
A gyúlékonyság illetve a lángterjedés vizsgálata képezi a lán-
golás-gátló képesség pontos megismerését. A különböző füg-
gönyök (díszítő, sötétítő), textildrapériák, rolók és egyéb 
függőlegesen elhelyezett textilkelmék égési viselkedését kis 
láng hatására bekövetkezett gyúlékonyság meghatározásá-
val, a lángterjedés mérésével és nagy gyújtóforrással végzett 
vizsgálatokkal kontrollálják. Az egyéb textíliák égési jel-
lemzőit többek között a cigaretta-teszttel kontrollálják.

Az asztalterítők eredeti feladata az asztal megvédése 
volt a karcolásoktól, foltoktól. Később egyre inkább 

a dekoratív cél került előtérbe a díszítő jellegű lakástextí-
liákkal. Az asztalterítőt abrosz, asztalfedél, asztalruha 
névvel is illették, mint az asztal leterítésére szolgáló textí-
liát. Általában pamutból, illetve lenből készült szövetek al-
kotják az abrosz alapanyagokat, az értékesebb és exkluzív 
termékeket selyemből állítják elő. 

Rövid abroszhistóriaként megjegyzendő, hogy a ma-
gyarlakta területeken hosszú ideig kizárólag ünnepjelző 
szerepe volt ennek a textíliának. Még a XX. század ele-
jén is voltak olyan települések, ahol hétköznap az asztal 
terítetlenül állt és a fedetlen asztalról étkeztek. Akkori-
ban csak karácsonykor volt szokás az asztalt terítővel be-
fedni. Az asztal rendszeres letakarása, a köznapi étkező-
abrosz használata az elmúlt század elején még kevéssé 
vált általánossá, csupán az úgynevezett parádés szobában 
alkalmazták. 

A karácsonyi ünnephez a bőséges étkezés is hozzátartozik, 
azaz a kulináris élmény is meghatározó. Különösen az asz-
talneműk tartoznak a zsír-, étel- és italfoltok miatt fokozot-
tan veszélyeztetett textíliák körébe. Az abroszok, terítők és 
textilszalvéták esetében fontos követelmény többek között 
a szennytasz�tó képesség. Erre a célra olyan kikészítéseket al-
kalmaznak, amellyel a tartósan rögzített segédanyaggal a 
textília kritikus felületi feszültségét – nem csak a vizes ned-
vesedés megakadályozására – az olajénál is kisebbre csök-
kentik. A tartós „teflonos” (oleofób) hatás olyan származé-
kokkal érhető el, amelyeknél a perfluor-csoport a polimer 
oldalláncában van jelen (pl. a szálon fejlesztett, perfluoro-
zott zsíralkohol akrilsavas észteresítésével kialakított 
nagymolekulájú anyag). A szennytaszító képességet legkor-
szerűbb módon a plazmakezeléssel érik el (a hatóanyagot 
implantátum formájában juttatják a felületre). Az így kezelt 
textilanyagból készült ing, nyakkendő stb. hatékonyan véd-
hető a maradandó foltoktól.

KUTASI CSABA

FüggQleges lángterjedés (gyúlékonyság) meghatározása

A szennytaszító kikészítés hatása

textilanyag szennytaszító 
kikészítéssel

politetrafl uoretilén
(tefl on)

szennytaszító 
hatás nélkül
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A karácsonyi képes üdvöz-
letek rajzai, fotói egy-
részt kifejezik a katonák 

hazavágyódását, másrészt azt, 
hogy a sanyarú harcéri viszonyok 
ellenére próbálják átérezni a ka-
rácsony szellemét; más lapok 
pedig a hátország háborús vi-
szonyait tükrözik. Vannak per-
sze propagandajelleg_ grafi kák 
vagy fotomontázsok, no meg jó-
kedvre derítQ alkalmi karikatú-
rák is, amelyek azt igyekeznek 
éreztetni, hogy a fi atal frontharcosok katonamundérba bujtatva és ke-
mény viszontagságok közepette is igyekeznek megQrizni a hazulról ho-
zott természetes humorérzéküket.

Az osztrák-magyar elsQ-világháborús alkalmi üdvözlQkártyák közül 
megragadó annak a melankóliája, amelyik bunkerben ülQ katonát ábrá-
zol, amint karácsonykor levelet ír, s gondolatai hazaszállnak. Mögötte, a 
deszkafalra rajzszövegezve, Ferenc Jóska portréja látható, mellette 
puska függ. A dátum: 1915.

Hasonló képet közöl egy másik lap. Ezen Qrt áll az ifjú hadfi , s fölötte, 
a felhQk között jelenik meg a karácsonyfa körül odahaza ünneplQ csa-
lád: a gyertyagyújtásra a konyhából bejött, kötényes háziasszony, az 
Qsz nagyapa, a szülQk meg a kisgyerekek együttese. Alul a sarokban 
olvasható a nem valami sikerült versike, amelynek a helyesírási hibái ta-
lán azt jelzik, hogy a levlap nem magyar nyomda terméke: Uram Jézus! 
Te a békét hirdetéd! /S bár a földön most milijom máglya ég, / Bár a rosz 
(!) a jót elnyomni törekszik, /Gyözni (!) fog mind az, ki tebenned bízik.

A szentendrei skanzen kiadványában olvasom, hogy sok elsQ világhá-
borús baka életében elQször a fronton látott feldíszített karácsonyfát, 
mert faluhelyen késQbb terjedt el a karácsonyfa-állítás szokása, mint a 
városi polgárság körében.     

A második világháború idejébQl egy igen gyakorlatias angol üdvözlet 
grafi kája ragadhatja meg a fi gyelmünket. Azt a receptet továbbítja az 
élelmiszerjegy-rendszer sz_k esztendeinek nélkülözéseit szenvedQ há-
ziasszonyokhoz, amelynek alapján a brit karácsony elmaradhatatlan 

kelléke, a Christmas pudding háborús változatát készíthetik el: mellQzve 
a megszerezhetetlen szárított déligyümölcsöket, s a felhasznált prézlit 
sárgarépával meg krumplival nedv dú sítv a megközelítve a pudding tradi-
cionális ízvilágát. Akkoriban – s a jegyrendszer Angliában még a háború 
utáni években is jó ideig érvényben volt – senki se dobta ki a rászáradt 
kenyeret, jó volt prézlinek. 

 A tréfás karácsonyi propaganda-karikatúrák közül egy 1917 körül ké-
szült angol üdvözlQ-kártya rajza tetszik: ezen a hegyesbajuszú Vilmos 
császárt a földre fektetve kanapénak használja egy sor szövetséges ka-
tona (közöttük egy szakállas orosz is), s rajta ülve emeli söröspoharát a 
karácsony ünnepére. A lap alján rigmus, melyet gyorsfordításban így 
magyaríthatunk: Újra itt a karácsony, szerencsés, víg ünnepet! / Vili 
most már pácban van, – hamarosan meggebed.

Harctéri melankólia, katonahumor, háborús szükségállapotok társa-
dalomképe, mindez megtalálható az immár gy_jtQk kincseivé vált régi 
üdvözlQkártyákon. Reménykedjünk benne, hogy az efféle alkalmi levla-
pok korszaka többé nem térhet vissza.

SÁRKÖZI MÁTYÁS

A  F Ö L D Ö N  M O S T  M I L I J O M  M Á G LYA  É G

Száz évvel ezelWtt még dúlt az elsW világháború, és kerek 
hetven esztendeje közeledett  teljes befejezéséhez a máso-
dik. Mindkét világégés sok gyászt, kesereséget és pusztí-

tást hozott Európára, s karácsonykor 
különösen érezték a lövészárkokban 
fagyoskodó katonák, milyen kegyet-
len dolog a hadviselés, milyen szomo-
rú, hogy a szeretet ünnepét az öldök-
lés jegyében, családjuktól és ottho-

nuktól távol kell tölteniük. 

HARCTÉRI  ÜDVÖZLETEK  
KARÁCSONYRA
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A XIX. században Európa-
szerte divatja volt a kör-
képnek, amit neveztek pa-

norámának is. Ennek lényege, hogy 
egy kör alaprajzú épületben egy tel-
jesen körbefutó festett képet állítot-
tak ki úgy, hogy a nézők számára 
létrehozott pódium és a kép közé 
térbelileg kialakított környezetet, 
úgynevezett műterepet építettek, 
hogy a nézők úgy érezzék, valósá-
gos táj veszi őket körbe. 

I D V U TA Z Á S  Ó P U S Z TA S Z E R E N

ILYET MÉG NEM LÁTOTT 
A KÁRPÁT...

Magyarországon több körkép is lé-
tezett ebben a korban, sajnos mára 
csak a Feszty-körkép látható.

A történet 1891-ben kezdődik. 
Feszty Árpád Párizsban megnézte a 
napóleoni csatát ábrázoló körképet, 
és ez akkora hatással volt rá, hogy el-
határozta, ő is fest egy hasonlót. Elő-
ször a bibliai özönvíz legendáját 
akarta megörökíteni de apósa, Jókai 

Mór rábeszélte, hogy a körkép témája 
a honfoglalás legyen (az ország már 
javában készült a millenniumi ün-
nepségekre). Az elhatározást tett kö-
vette, Feszty Árpád bátyjával, Feszty 
Gyulával megalakította a Magyar 
Körkép Társaságot és hozzáláttak a 
szervezőmunkának.

Az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark már nem csak idWszakos kiállítóhely, évszaktól és 
idWjárástól függetlenül egész napos programot kínál a látogatók számára. A körképnek is helyet adó 

rotunda épületében négy új kiállítás nyílt, köztük az Így készült a Feszty-körkép címe.

A Gráf Lajos építész tervei alapján épült rotunda az elQcsarnokkal, 
amelyben 1894-tQl 1900-ig volt látható a Feszty-körkép  

Feszty Árpád (palettával a kezében) 
a körkép festése közben
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Feszty elutazott a Vereckei-szoros-
hoz, ahol vázlatokat készített a táj-
ról, majd ezek alapján megtervezte a 
kép kompozícióját. Nagy súlyt fek-
tetett a korhű ábrázolásra, ezért ta-
nulmányozta a korabeli magyar és 
szláv viseletekről, eszközökről és 
fegyverekről szóló leírásokat. Vázla-
tok és tanulmányok sora után készí-
tett egy 1 × 8 méteres színvázlatot.

A körkép lovasroham jelenete

A megnyitás alkalmából kiadott plakát 

FESZTY ÁRPÁD (1856–1914)
Komáromban, Pozsonyban és Budán ta-
nult, majd 1874-ben Münchenbe ment, ahol 
fRleg a képtárakat tanulmányozta. Megis-
merkedett Kubinski lengyel festRvel, aki 
maga mellé vette és önállóan foglalkoztatta. 
1877-ben visszaköltözött Budapestre. Te-
hetségét hamar elismerték, állami ösztön-
díjat kapott. KésRbb tanulmányai folytatása 
céljából Párizsba ment, és 1878-ban a világ-
kiállításon DelelQ cím` képével aratott si-
kert. 1880-ban ösztöndíjat nyert, és három 
évig Bécsben tanult. 1896-ban a millenniu-
mi kiállításra festette – több társával együtt 

– a Magyarok bejövetele cím` hatalmas kör-
képet, amely nagy népszer`séget hozott 
számára, a kor divatos festRjévé vált. Ezt 
követRen 1899-1902 között Firenzében élt 
nejével, Jókai Rózával. 1912-ben a Nemzeti 
Szalonban mutatta be munkáit, tájképeket, 
életképeket, tipikus parasztfejek sorozatát, 
az Alföld világát, amit a legjobban szeretett.

Árpád vezérként a körképen
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A hatalmas festmény megvalósítá-
sához társakra is szüksége volt, ezért 
megkérte jeles festő barátait, Med-
nyánszky Lászlót, Újváry Ignácot és 
Spányi Bélát, segítsenek a nagy mű 
elkészítésében. Időközben a mai 
Szépművészeti Múzeum helyén a vé-
géhez közeledett a kiállítási épület ki-
vitelezése is. Megérkezett Belgium-
ból a különleges méretű vászon, el-
kezdődhetett a festés. Az óriási mére-
tű (120 méter hosszú és 15 méter 
magas) festmény megoldhatalan fel-
adat elé állította a három festőt, ezért 
újabb kollégákat kellett bevonni a 
munkába. Így csatlakozott Vágó Pál, 
Papp Henrik és Pállya Celesztin. A 
tervezett határidő lejártakor még 
csak a kép felénél tartottak, így újabb 
művészeket kellet felkérni. Ekkor 
csatlakozott Olgyai Ferenc, Barsy 
Adolf, Ziegler Károly és Mihalik Dá-
niel. Megfeszített tempóban  dolgoz-
tak. A korabeli tudósítások szerint az 
író és színész barátok vidám történe-
tekkel, dalokkal, Dankó Pista és Lá-
nyi Géza pedig muzsikával tartotta a 
lelket a fáradt művészekben. A végén 
még Feszty feleségének, Jókai Rózá-
nak is részt kellett venni a festésben. 

1894. május 13-án végre megnyílt a 
kiállítás. Hatalmas közönségsiker 
volt, és a sajtó is elragadtatva írt a 
körképről. 

1898-ban egy európai bemutatókör-
útra vitték a Magyarok bejövetelét, de 
mire 1909-ben visszahozták Buda-
pestre, a körkép számára épült 
rotundát már elbontották, és a helyé-
re épült fel Budapest új múzeuma. 
Így kénytelenek voltak új helyen, a 
Vurstliban, a céllövölde és a barlang-
vasút szomszédságában felépíteni az 
kiállítóhelyet. Elkezdődik a Feszty-
körkép kálváriája. Az új  épület na-
gyon  gyenge kivitelben épült fel, ál-
landóan beázott. 1917-ben annyira 
rossz állapotba kerül a festmény, hogy 
már restautrálni kellett. 1944-ben 
bombatalálat érte az épületet, a kép 

A körkép restaurálása, 1991–1995

A közelmúltban megnyílt kamarakiállítás 
részletei:

a felsQ képen Pállya Celesztin és Feszty 
Árpád látható a körkép festése közben,

az alsó képen pedig Jókai Mór és Vágó Pál  
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több részlete megsemmisült. 1947-
ben a megmaradt részeket csíkokra 
vágták, és egy ideig a Bazilika pincé-
jében, később egy tornateremben, 
majd a Műegyetem könyvtárában, 
végül a Nemzeti Galéria raktárában 
helyezték el. Feszty Árpád örökösei 
1964-ben a magyar államnak ajándé-
kozták. 1975-ben elkezdődött a kép 
restaurálása, de mivel a végső mun-
kálatokat már az eredeti helyszínen 
kellet volna végezni, és az épület még 
nem készült el, 1979-ben félbeszakadt 

a munka. 1988-ban nemzetközi pá-
lyázatot írtak ki a körkép helyreállítá-
sára, amelyet egy lengyel restauráto-
rokból álló csoport nyert el. 1991 és 
1995 között dolgoztak rajta. A kép 
mai, gyönyörű állapota az ő munká-
jukat dicséri.   

A nemrég megnyílt kamarakiállítás 
a körkép elkészítésenek körülmé-
nyeivel ismerteti meg a látogatókat.  
Megidézi a festésben résztvevők 
alakját, a festés hangulatát. Láthat-
juk Feszty kingyesi tanyájának mes-

ter- és keresztgerendáit, amelyekbe 
az ott járt barátok versikéket véstek. 
Egy másik térben a körképhez kap-
csolódó korabeli dokumentumok 
másolatait és dokumentumfilmeket 
láthatunk. 

Az ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékparkról sokaknak csak a Fesz-
ty-körkép, Szer monostorának rom-
jai, az Árpád-emlékmű és talán a 
Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény jut 
eszébe. Ma már azonban az új fej-
lesztéseknek köszönhetően több új 
látnivaló is várja a vendégeket. Láto-
gatóközpont, Kulturális és Örökség-
műhely, konferenciaterem és új kiál-
lítások készültek. Izgalmas program 
lehet az új látogatóközpontban 
megnyílt háromdimenziós mozi, 
ahol a magyar történelem esemé-
nyeit bemutató animáció tekinthető 
meg 3D-ben. A régebbi, már jól is-
mert kiállítások is megújulva várják 
a látogatókat.

  NÉMETH JÁNOS

A táltos áldozata jelenetbQl az áldozati lovat 
vezetQ harcosok 

Az Árpád gyQzelme jelenet
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A tölgy – s főként a kocsányos 
tölgy – a nagy folyószabályo-
zásokig, lecsapolásokig a 

Kárpát-medence sík vidékeinek elen-
gedhetetlen fája volt, összefüggő ha-
talmas, vadban gazdag erdőségeket 
alkotott. Tölgygerendák tartották 
össze a sok-sok nemzedékre emelt 
házainkat, évszázadokon át szinte ki-
zárólag ennek a fáját használták az 
asztalosok. A néhány kádár, aki még 
működik országunkban, a mai napig 
e fából készíti hordóit. Az első ízben 
használt tölgyfa hordó és az abban ér-
lelt bor – a dongák ekkor legnagyobb 
csersavtartalmából adódóan – külön 
nevet is kapott, ez a barikkhordó és 
-bor. Termését sem hagyta veszendő-
ben a paraszti világ, a makkoltatott 
disznótartás fogalom volt. Mind-
ezeknek ékes lenyomata népművé-

A 2015-re az év fájának megvá-

lasztott kocsányos tölgyrWl – s 
általában a tölgyekrWl – könyvtár-
nyi írás született az ókor óta. Az 

Élet és Tudomány is többször fog-

lalkozott vele, legutóbb a 

„Rovardrámák a kocsányos töl-

gyön” címe cikkünkben, mely 
szintén azt bizonyította, hogy a 

hatlábúak számára az egyik leg-

megbízhatóbb tápnövény. Bot an i-

k us szemmel ugyancsak különle-

ges, faanyaga pedig tartóssága 

miatt népszere, de a mitológiában 
és a jelképek világában betöltött 

szerepe is nagyon színes, miként 

e mostani írásból is kiderül. 

szetünk is, melyben a makk, akárcsak 
a tölgylevél, az egyik leggyakoribb 
motívum. 

A magyar szólások és közmondások 
világában a tölgyek a tartósságot, a 
kitartást testesítik meg, az erőt, az 
állhatatosságot és az örökkévalóságot 
szimbolizálják. Matuzsálemi élettar-
tama, jelentős magassága és törzsát-
mérője, terebélyes koronája, vastag 
koronaágai, durván repedezett kér-
ge, kemény és tartós faanyaga, mély-
re hatoló gyökérrendszere miatt pe-
dig a kocsányos tölgy a mitológia égi 
isteneinek – a sémi Élnek, a görög 
Zeusznak, a latin Jupiternek, a ger-
mán Thornak és Donarnak, a kelta 
Taranisnak – szent fája volt. Tekinté-
lyes példányai alatt gyakran mutattak 
be áldozatokat vagy éppen tartottak 
rituális szertartásokat. 

Nem véletlen, hogy Linné 1753-ban 
megjelent Species Plantarum című mű-
vében a Quercus robur tudományos nevet 
adta a kocsányos tölgynek, hiszen a la-
tin robur (korábbi formában robus) erős-
séget, keménységet, szilárdságot jelent, 
amely szavak jól jellemzik e fafaj főbb 
tulajdonságait. A tudós amúgy még 
nem tett különbséget a kocsányos és a 
kocsánytalan tölgy között, utóbbit az 
előző változatának írta le, s csak a ké-
sőbbiekben emelték faji rangra. A 
Quercus tudományos nemzetségnév a 
latin köznyelvi quercus szóból származik, 

ÉGI ISTENEK 
SZENT FÁJA 
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Termése hosszú kocsányú

(KORDA MÁRTON FELVÉTELE)
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resztelt egyede 14,75 méter törzs-
kerületű. A legidősebb példányt, 
amely Dániában Jægerspris 
Nordskov mellett található, 
1500–2000 évesre becsülik. 

Nagyméretű példányai ha-
zánkban már igen megfogyat-
koztak, Simonkai Lajos bota-
nikusunk 1871-ben a mai 
Nagyhalász községben (Sza-
bolcs megye) 30 méter magas, 
14 méter törzskerületű példá-
nyáról számolt be, a közel-
múltban elpusztult Vas megyei 
Zsennye határában állott fa 
törzskerülete pedig 10,2 méter 

volt. A hédervári XV. században épült 
kis templom mellett díszlő Árpád-fát 
tartják a legidősebb hazai egyednek, a 
szakemberek az életkorát 700 évre te-
szik, de érdekességként megemlíten-
dő, hogy a nép ezerévesnek gondolja.

Hajtásai szabályos csúcsrüggyel zárul-
nak, amelyből a hajtástengely folytatása-
ként indul a következő hajtás. Ugyanak-
kor a szakaszos hajtásképzés is jellemző 
rá, tavasszal lombfakadáskor a rügyben 
lévő embrionális hajtás ízközeinek 
megnyúlása révén éri el kifejlettségét, s 
aztán szabályos, pikkelyekkel fedett 
csúcsrüggyel zárul. Majd a nyár elején, 
június végén, július elején ebből a csúcs-
rügyből újra kihajt, s másodhajtást fej-
leszt (János-napi hajtások). Nagyon 
kedvező körülmények között harma-
dik hajtásképzés is megfigyelhető még 
ugyanabban az évben, ha a János-napi 
hajtás csúcsrügye kihajt. Érdekes, hogy 
az utóbbi hajtásképzés során új évgyűrű 
nem keletkezik, továbbá a tavaszi és a 

nyáreleji hajtás is különbözik felépítésé-
ben. Az előbbi hajtás inkább rövidhajtás 
jellegű, azaz ízközei rövidek, levelei a 
hajtásvégen csomókban tömörülnek. A 
nyár eleji hajtás hosszúhajtás jellegű, 
hosszabb ízközű, s a levelek egyenlete-
sen oszlanak el.

Az is megfigyelhető a kocsányos töl-
gyön, hogy a tavaszi hajtás levelei na-
gyobb felületűek, mint a nyáreleji hajtá-
séi, ami felemáslevelűséget, heterofilliát 
idéz elő. Ezt csak fokozza, hogy a galy-
lyak alsó részén szabályos rövidhajtások 
keletkeznek, amelyek levelei szintén el-
térők. (A kocsányos tölgynek jellegze-
tes 2/5-ös rügy- és levélállása van. Ez 
leginkább a magoncoknál szembetűnő, 
amelyeket felülről nézve úgy látjuk az 
öt levelüket, hogy azok az erdészcsillag-
nak nevezett szabályos alakzatot adják 
ki.) Hajtásrendszerét alvórügyekből ki-
hajtó hajtásokkal is képes megújítani, il-
letve kiegészíteni. Ez a tulajdonsága fi-
gyelhető meg a tuskósarjak feltörése 
esetében vagy a törzsből és az idősebb 
ágakból előtörő vízhajtások, fattyúhaj-
tások tekintetében is. Ennek köszönhe-
tően a kocsányos tölgy az erős – például 
tarrágás vagy kései fagy következtében 
bekövetkező – koronasérüléseket is ké-
pes könnyen kiheverni. 

A hajtásledobás jelensége idősebb fa-
egyedeken figyelhető meg, ezek 
gyenge oldalhajtásai a tartóágakról 
könnyen leválnak, így csökkentvén a 
levéltömeget. E sajátos öncsonkítást a 
kocsányos tölgy esetében gyakran a 
szárazságból eredő stressz váltja ki, s 
nem kárképnek kell értékelni, hanem 
a faegyed természetes reakciójának.

amely egyaránt jelentette a kocsányos, a 
kocsánytalan és a molyhos tölgyet. (Az 
egyéb, Itáliában előforduló tölgyfajt 
– mint például a magyar tölgyet, a 
csert, a magyaltölgyet – önálló köz-
nyelvi alakkal illették.)

Tölgy szavunkat korábban a nyelvé-
szek érdekes módon uráli, illetve 

finnugor eredetűnek gondolták, vi-
szont ez a feltevés a későbbiekben 
megdőlt, s ma inkább oszét (alán) jö-
vevényszónak tartják. Maga a tölgy 
szó III. Béla király 1181-ben kelt ok-
levelében olvasható először. A régi 
magyar szakirodalomban megtalál-
juk még a mocsártölgy, muzsdalyfa, 
csupkás tölgy népi neveit is.

A kocsányos tölgy 40 méter magasra 
megnövő fafaj, de korábban ismertek 
voltak olyan példányai is, amelyek ma-
gassága megközelítette az 50 métert. 
Törzsátmérője szintén tekintélyes nagy-
ságot sugall, a svédországi Kvill község-
ben található Rumskullaeken névre ke-

MOCSÁRI LELET
A tölgyek a gy_r_slikacsú fajokhoz tartoznak, vagyis a nagy átmérQj_ edé-
nyek az évgy_r_határ mentén szabályos sorokat alkotnak, melyek szabad 
szemmel is jól láthatók. A kocsányos és a kocsánytalan tölgy makroszkó-
posan nehezen különíthetQk el: míg az elQbbi nagy átmérQj_ edénynyaláb-
jai a korai pásztában csak egyetlen sort alkotnak, az utóbbi edényei több 
sorban helyezkednek el. A kocsányos tölgy kérge fiatalon sima (tükörké-
reg), ezüstszürke szín_, s régebben a csersavtermelés legfontosabb alap-
anyagának számított. „A kocsányos tölgynek megvan az a jó tulajdonsá-
ga, hogy hosszában elvágva a rostok mentén válik el, tehát jól hasad. IdQs 
korában felülrQl lefelé kezd pusztulni, a csúcsa elszárad, ágai görcsösek 
lesznek, végükön lecsonkulnak és lombjukat vesztik. Kérge fellazul, le-
hámlik” – olvasható Nedeczei Nedeczky Ferenc 200 évvel ezelQtt megje-
lent német nyelv_ Erdészettanában, mely tulajdonképpen a selmecbányai 
professzor, Heinrich David Wilckens elQadásairól készült jegyzet.

A kocsánytalan tölgy évgy_r_szerkezete rendszerint egyenletes, kes-
keny és a fatest színe is egyöntet_. EttQl eltérQen a kocsányos tölgy évgy_-
r_szélessége rendkívül változó, valamint gyakori a rendellenes gesztese-

dés, a színbeli tarkaság (a tölgyek szijácsa általánosan keskeny és sár-
gásfehér, gesztje sárgásbarna). Érdekességként megemlítendQ, hogy az 
utóbbi idQben kisebb mennyiségben megjelent a fakereskedelemben a 
mocsarakban, tavakban több száz éve elsüllyedt és újra felszínre hozott 
kocsányos tölgy is. Gyakran ezt a szubfosszilis faanyagot lápi vagy mo-
csári tölgynek nevezik. Sötétbarna fája rendkívül s_r_ és esztétikus.

Kocsányos tölgy kereszt- (bal), húr- (közép) és sugármetszete (jobb)

(SCHOCH NYOMÁN, 2004)

A kocsányos tölgy elterjedési területe
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tikus. A szakemberek ezért az utóbbi 
időben közép-európai tölgyről beszélnek 
mint fajról, s a két taxont alfaji ran-
gon értékelik. Ennek oka, hogy ter-
mőhelyi szempontból kevésbé válik el 
a kocsányos és a kocsánytalan tölgy, 
előfordulásaik sok esetben átfednek, 
másrészt az utóbbi időszakban felerő-
södött emberi zavarás miatt a hibridi-
záció esélye is megnőhetett. A Kár-
pát-medencében viszont az erősebb 
kontinentális klímahatás miatt jelen-
tősebb a termőhelyi szétválásuk, ná-
lunk morfológiai tekintetben jobban 
elkülönülnek, habár természetes úton 
létrejött hibridjeiket is meg lehet azért 
találni.

Az év fája az egyik legnagyobb fokú 
változatosságot felmutató tölgy, faj alatti 
egységeit már régóta kutatják,  amelyek 
között nehéz az eligazodás. Alfaji diffe-
renciálódást Dél-Európában lehet meg-
figyelni, az Ibériai-félszigeten a subsp. 
broteroana, az Appennin-félsziget déli ré-
szén a subsp. brutia él. Mindkét alfaj 
xeromorf felépítésű, vastag, kemény le-
velek jellemzik őket. A klímaváltozás 
fokozódása esetén nálunk is lehet jelen-
tőségük. A hazai erdészek előtt jól ismert 
alfaj a szlavón tölgy (subsp. slavonica). 

A kocsányos tölgy valamennyi, a Kár-
pát-medencében élő egyéves makkérésű 
tölgyfajjal képes hibridet képezni, így a 
magyar tölggyel, a valódi kocsánytalan 
tölggyel, a dárdáskaréjú kocsánytalan 
tölggyel, az erdélyi kocsánytalan tölgy-

A kocsányos tölgy Európa java ré-
szében előfordul, az e kontinen-

sen élő 24 tölgyfaj közül a legnagyobb 
areájú. Ezt a jelenlegi elterjedési terüle-
tet az utolsó jégkorszak után kezdte el 
meghódítani, az Ibériai-, az Appennin- 
és a Balkán-félszigeten található me-
nedékterületekről észak felé a kisem-
lősök (például mókus, pelefajok), a 
szajkó és vélhetően az ember segítségé-
vel nyomult tovább. Ma teljes mérték-
ben „belakta” Nagy-Britanniát, elérte 
a Skandináv-félsziget déli részét, s ke-
leten egészen az Urálig hatolt. Dél-
Európában viszont a legdélibb terüle-
tekről már hiányzik, miként a magas-
hegységek (Alpok, Kárpátok stb.) felső 
régióiból is. 

Ha a honfoglalás feltételezett útvonalát 
és az egyes megtelepedéseket fölrajzol-
juk a kocsányos tölgy által uralt kelet-eu-
rópai erdőssztyepp-zóna térképére, ak-
kor meglepő egybeesést találunk. Ez 
nem véletlen, hiszen ez a formáció felelt 
meg legjobban a vándorlásnak, mivel a 
létszükségletet jelentő legeltetés mellett 
védelmet, faanyagot is szolgáltattak ezek 
az erdőssztyepp-állományok.

Legmagasabb előfordulását a Mára-
marosi-havasokban találjuk; Lonka 

község Tempa nevű dűlőjében 1088 mé-
ter magasra kapaszkodott fel. A Mára-
marosi-havasok térsége jól példázza a 
környezetéhez való alkalmazkodóké-
pességét a kocsányos tölgynek: a legala-
csonyabb régióban állományalkotóként 
fordul elő, a középső régióban zárt er-
dőkben már nem jelenik meg, csak főleg 
erdőszéleken, legelőkön és kaszálókon 
található, a legfelső régióban pedig csu-
pán mezőgazdasági földek közt, cserjé-
sekben, fává megnőni már nem tudó 
sarjai élnek.

Érdekességképpen megemlítendő, 
hogy Nyugat- és Közép-Európában a 
kocsányos tölgy és a kocsánytalan tölgy 
megkülönböztetése mind tudományos, 
mind gyakorlati szempontból problema-

gyel, a molyhos tölggyel és az olasz tölgy-
gyel. Azonban a kétéves makkérésű 
csertölggyel nem képes a természetben 
hibridizálódni, miként azt néhány gya-
korlati szakember és kutató bizonyítani 
igyekezett.

A Kárpát-medencei változatosságát 
több neves szakember kutatta, a 

XIX. századból kiemelendő Borbás 
Vince és Simonkai Lajos botanikus, va-
lamint Fekete Lajos, a selmeci akadé-
mia nagyhírű tanára, a XX. századból 
pedig Mátyás Vilmos és Vancsura Ru-
dolf erdészkutatók neve említendő. A 
közelmúltban elhunyt Vancsura Ru-
dolf – egyebek között szovjetunióbeli 
aspirantúrája idején – elsősorban a ko-
rán és későn fakadó változatok vizsgá-
latában mélyedt el. Mátyás Vilmos volt 
az, aki – főként morfológiai bélyegek 
alapján – a legtöbb faj alatti egységet ál-
lította fel saját rendszerében, így 5 alfajt, 
5 változatot, 31 alakot és 7 alalakot jel-
zett hazánk mai területéről. Sajnálatos, 
hogy az ezekkel kapcsolatos ökológiai 
megfigyelései nem kerültek kinyomta-
tásra, nem váltak közkinccsé.

Az év fájának választott kocsányos 
tölgy nemcsak az erdőként művelt terü-
leteken, hanem az azon kívüli fásítások-
ban, fás legelőkön, mezővédő erdősá-
vokban is meghatározó fafajunk, a ma-
gyar táj egyik legpompásabb fája (volt). 
Természetszerű állományainak és idős 
egyedeinek fogyása azonban alföldjeink 
erős átalakulását, jellegzetes tájképi arcu-
latának fokozatos elvesztését mutatja. 
Arany János költészetében is a vidék fon-
tos szereplője volt a terebélyes kocsányos 
tölgy: „� tölgyek alatt / Szeretek pihenni, / 
Hova el nem hat / Város zaja semmi” (A 
tölgyek alatt).

BARTHA DÉNES

Az erdészcsillag

(KORDA MÁRTON 

FELVÉTELE)

Természetes újulat

(FRANK NORBERT FELVÉTELE)

Száradó kocsányos tölgyes  

NagykQrös határában 
(KOVÁCS GÁBOR FELVÉTELE)
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A z ásványok egyik legszembe-
tűnőbb fizikai tulajdonsága a 
szín, mely – mint minden 

más tárgy esetében – attól függ, hogy 
az ásvány mennyire egyenletesen nyeli 
el a fényt. Az ásványok színét a felépítő 
kémiai elemek – mind az ásvány képle-
tében szereplő fő alkotók, mind az eze-
ken kívüli helyettesítők – mibenléte, 
egymáshoz kapcsolódásuk, a kristály-
szerkezetben való elrendeződésük, a 
kristályszerkezet hibái, a megvilágító 
fény hullámhossza, a szemünk vagy a 
vizsgáló műszer érzékenysége, sőt a 
megfigyelés iránya is befolyásolja.

A láthatóvá tett láthatatlan
Sötétben természetesen az ásványok is 
láthatatlanok, kivéve, ha valamivel 
„rábírjuk”, azaz arra gerjesztjük az ás-
ványt, hogy látható – 380–760 nm 
hullámhosszú – fényt bocsásson ki, te-
hát lumineszkáljon. A gerjesztésnek és 
az általa létrehozott lumineszkálásnak 
több fajtája létezik. Talán a legkevésbé 
ismert a mechanikai hatásra (karcolás, 
törés, dörzsölés) fellépő fénykibocsátás, 
a tribolumineszcencia, mely például a 

S Ö T É T B E N  N E M  M I N D E N  Á S V Á N Y  F E K E T E

szfalerit karcolásakor, a kvarc törése-
kor vagy egyes gyémántok dörzsölése-
kor figyelhető meg. Sőt, lumineszcen-
ciát idézhetünk elő hevítéssel, röntgen-
sugárzással vagy kémiai reakciókkal is.

Gyakorlati szempontból fontos az 
elektronbesugárzással előidézett ka tód-
lu mi nesz cencia, amelyet az ásvány- és 
kőzettani kutatásban is felhasználnak. 
Az egyes ásványszemcséken, illetve az 
általuk alkotott szöveti elemekben ta-
lálható eltérő fénykibocsátású részek a 
képződési folyamatok ütemére és elté-
réseire utalnak. A ka tód lu mi nesz cens 
mikroszkópiával láthatóvá tett szöveti 
elemeket azután különböző mik ro-
elem zési módszerekkel vizsgálják, 
mint ahogy a Föld legidősebb ásványa-
inak kormeghatározása során is tették.

A legismertebb, leglátványosabb – és 
az ásványtani gyakorlatban is legin-
kább kiaknázott – jelenség a fény ab-
szorbeálása követeztében fellépő fo to lu-
mi neszcencia. Két fő típusát különítik 
el, a fluoreszkálást, amikor a luminesz-
kálás voltaképpen csak a megvilágítás 
ideje alatt – tehát az abszorbcióval egy-
idejűleg – észlelhető, és a foszforeszká-

lást, amikor a fénykibocsátás hosszabb-
rövidebb idővel a megvilágítás – így az 
abszorbció – után jelentkezik. Maga a 
fluoreszkálás fogalom is egy ásványról, 
a jelenséget intenzíven mutató fluo rit-
ról kapta a nevét.

Gerjesztés UV-sugárzással
A fotolumineszcenciára a Stokes-féle 
eltolódási törvény alapján jellemző, 
hogy a gerjesztés hatására kibocsátott 
fény energiája kisebb, így hullámhosz-
sza hosszabb, mint a gerjesztőé. Ahhoz 
tehát, hogy látható fény kibocsátására 
bírjuk az ásványokat, nagyobb energi-
ájú, azaz rövidebb hullámhosszú sugár-
zásra, praktikusan UV-fényre van 
szükségünk. Az ultraibolya (vagyis az 
ibolyakéken is túli hullámhosszú) 
fény olyan elektromágneses sugár-
zás, melynek hullámhossztartománya 
(100–400 nanométer) a látható fényé 
(380–760 nm) és a röntgensugárzásé 

Néhány éve igen népszereek az ásványgyejtWk körében Tokaj szomszédságában, a tar-
cali andezitkWfejtWkbWl elWkerült üvegopál példányok. A sötét andezitet bevonó, elsW 
látásra megszilárdult Technokol ragasztónak tenW, gömbös-fürtös, üvegszere, színtelen 
hialit valóban igen látványos. Egy különlegessége azonban kizárólag sötétben érvénye-
sül, persze csak ha rövidhullámú ultraibolya fénnyel világítjuk meg: ekkor ugyanis 

élénkzöld színben világít.

Nyitóképünkön: az ásványok színpompáját 

bemutató vitrin az MTM Titkok a föld alatt cím_ 
állandó kiállításában 

(PAPP GÁBOR FELVÉTELE)
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hat, rákkeltő, a termelődő ózon miatt 
mérgező lehet. A veszélyessége és a szű-
rő költségessége miatt egyelőre nem ter-
jedt el az ásványgyűjtők körében.

Újabban az UV-B-tartományban su-
gárzó UV-fényforrásokkal is végez-
nek gerjesztést, mert néhány ásvány – 
például bizonyos kalcitok – erősebben 
és/vagy eltérő színnel világítanak a kö-
zéphullámú UV-gerjesztés hatására.

Színváltók
Vannak olyan ásványok, amelyek csak 
az egyik UV-tartományban gerjed-
nek, míg mások mindkettőben vagy 
ritkábban mindháromban, de eltérő 
színnel és/vagy eltérő intenzitással. A 
fotósorozaton látható híres kalcit erő-
sen és a gerjesztéstől függően különbö-
ző (254 nm: kékesfehér, 365 nm: 
zöldesfehér) színben foszforeszkál is!

A mai ismert mintegy 4500 ásványfaj 
közül közel 600 lumineszkál, ezek több 
mint 6500 lelőhelyről ismertek. Vannak 
köztük igen széles elterjedésűek (így a 
kalcit, scheelit és a hialit), míg akadnak 
olyanok (például a benitoit, tugtupit, 
esperit), amelyek csak néhány vagy akár 
egyetlen lelőhelyről kerültek elő.

Ugyanazon ásvány lehet az egyik le-
lőhelyén teljesen inaktív, míg egy má-
sikon UV-aktív, azaz „világít”. Ez akár 
egyazon lelőhelyen belül is eltérhet a 

különböző generációk közt, 
sőt a zónás színezésű ásvá-
nyokhoz hasonlóan egyazon 
kristályon belül is lehetnek 
UV-aktív és -inaktív övek. 
Talán a kalcit világít a legvál-
tozatosabb színekben, de a 
fluorit és az apatit fluoresz-
cens színei is eltérők lehetnek.

A titok nyitja: 
aktivátorok

A lumineszcencia létrejötté-
hez a kristályrácsban megfele-
lő tulajdonságú – ak ti vá tor nak 
nevezett – atomra, atomcso-
portra van szükség. A beérke-
ző foton az aktivátor atom 
egy elektronját gerjeszti, azt 
alapállapotból vezetési sávba 

juttatja, majd szabadon mozogva az 
elektron, egy másik aktivátor atom be-
töltetlen elektronhelyére visszajutva 
rekombinálódik, miközben látható 
fényt bocsát ki. A gerjesztett állapot 
élettartama szabja meg, hogy meddig 
sugároz ki fényt. A foszforeszcencia 
esetében a gyors rekombinációt az elekt-
ron „csapdázódása” megakadályozza, s 
csak további energiát abszorbeálva, kés-
leltetve jut vissza az elektron az alapálla-
potba. Csapdákat okozhatnak rácshibák 
vagy gátló atomok jelenléte.

Egyes ásványoknál maguk az ásványt 
alkotó elemek, anioncsoportok az 
aktivátorok. Ezeket az önaktivált ásvá-
nyokat intenzív és mindig azonos színű 
lumineszcencia jellemzi, mert az egy-
szerre gerjedő aktivátorok száma jelen-
tős. Ilyenek a wolframátcsoportot tar-
talmazó ásványok, például a kékesfehér 
színben fluoreszkáló scheelit, a 
molibdátcsoportot tartalmazó ásvá-
nyok, például a világossárga színt mu-
tató powellit, az uranilcsoportot tartal-

(0,01–100 nm) közé esik. Az UV-tar-
tományt három főbb részre szokás osz-
tani. Az UV-A (400–315 nm), más né-
ven hosszúhullámú vagy „blacklight” 
az emberi szem számára látha-
tatlan, de egyes állatok, főleg 
rovarok, hüllők, madarak ér-
zékelik. A másik két tarto-
mány az UV-B (315–280 nm), 
más néven középhullámú, és 
az UV-C (280–100 nm), más 
néven rövidhullámú tarto-
mány. A germicid- (azaz csí-
raölő) lámpák sugárzási tarto-
mánya ez utóbbinak felel meg 
(a „csíraölő” kifejezés arra 
utal, hogy a DNS roncsolásá-
val megakadályozzák a bakté-
riumok szaporodását).

A Nap sugárzási energiájának 
mintegy 10 százaléka az UV-
tartományban van, ennek egy 
része a Föld felszínét is eléri. A 
Földre érkező UV-sugárzás je-
lentős része az UV-A-tartományba 
esik, mert az UV-B jelentős részét, az 
UV-C-t pedig teljesen elnyeli az ózonré-
teg. A napfény UV-sugárzásának ter-
mészetes gerjesztő hatásából adódik, 
hogy néhány ásvány színe napfényben és 
mesterséges fényben más és más.

A leglátványosabb fo to lu mi nesz cen ci-
át speciális lámpák segítségével idézhet-
jük elő. Az ásványok esetében a legelter-
jedtebb és legolcsóbb a hosszú hullám-
hosszú (UV-A) tartományban sugárzó 
BLB (blacklight blue) fényforrás, mely 
intenzitásmaximuma 365 nm-nél van, 
de sugároz valamennyi látható kék 
fényt is. Ám a legtöbb – és leglátványo-
sabban világító – ásványt csak olyan, a 
rövid hullámhosszú tartományban su-
gárzó (UV-C 254 nm), speciális kvarc-
üvegből készült, germicidcsöves lámpá-
val tudjuk gerjeszteni, mely a látható 
fény kiszűrésére költséges és nehezen 
beszerezhető szűrővel is el van látva. A 
germicidcső használata fokozott óva-
tosságot kíván, mert égési sebeket okoz-

 Fluorit (Rogerley Mine, Durham, UK) napfényben (a), mesterséges fényben (b) és hosszú hullámhosszú UV-fényben (c)

(FORRÁS: HTTPS://WWW.SPIRIRERMINERALS.COM/106.TUCSON2015.HTML)

Terlingua típusú kalcit (Challenger Cave, Nuevo León, Mexikó) napfényben 

(a), 365 nm-es UV-A-fényben (b), 330 nm-es UV-B-fényben (c),

 és 254 nm-es UV-C-fényben (d)  (FOTÓ: JAMES HAMBLEN)

a

c d
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Bár a lumineszkálás jelenségének fel-
ismerésében és későbbi kutatásában 
fontos szerepet kaptak a világító ásvá-
nyok, még sok vizsgálat szükséges a 
fénykibocsátást okozó tényezők megis-
meréséhez. A homokóra formájú nö-
vekedési alakzatot mutató gipsz egy-
kristály kékesfehér fluoreszkálását pél-
dául egyes szerzők a szervesanyag-tar-
talomnak tulajdonítják, míg mások 
stroncium-helyettesítéssel magyaráz-
zák. Az ásványok tényleges vegyi ösz-
szetételének és kristályszerkezetének az 
idealizált modelltől való finom eltéré-
sei, valamint a létrehozó folyamatok 
összetettsége miatt sokszor nehéz az 
egyértelmű válasz. A fluoreszcencia 
folyamatának még pontosabb megér-
téséhez, a létrejövő színek okozóinak 
kiderítéséhez egyrészt az egyre érzéke-
nyebb és pontosabb mérést biztosító 
eszközök segíthetik a kutatókat. Más-
részt az olyan minták vizsgálatával is 
egyre többet tudunk meg e jelenségek-
ről, amelyeket mesterségesen hozunk 
létre különféle aktivátorokkal adalékolt 
tiszta összetevőkből.

Hol találhatók?
A világító ásványok legismertebb lelő-
helye az USA-ban, New Jersey-ben 
található, Franklin és Sterling Hill 
vas-cink-mangánérc bányaterületén. 
Méltán híres, hiszen világrekorder a 
közel 90 világító ásványával, de  a 
paragenezist alkotó ásványgazdagsá-
ga, változatossága is lenyűgöző: az itt 
található 357 ásványfajból 28 csak erről 
a lelőhelyről ismert. E rendkívüli faj-
gazdagság és különlegesség mellett  
ráadásul  világító ásványai a leglátvá-
nyosabb, legpompásabb színváltozatos-
ságot és igen erőteljes intenzitású fluo-

mazó másodlagos uránásványok. Egyes 
önaktivált ásványok intenzív fluoresz-
káló tulajdonságát a nyersanyagkuta-
tásban is hasznosítják, éjjelente UV-
lámpával járják be a vizsgálandó terüle-
tet. Így térképezték fel az ausztriai 
scheelitlelőhelyet is Mittersill ben.

A fluoreszkáló ásványok többségénél 
azonban az aktivátorok a szerkezetbe 
beépülő „idegen” helyettesítő elemek: 
mangán, ólom, higany, króm, titán, 
bór, a ritkaföldfémek közül például 
európium, cérium, diszprózium, ittri-
um. Az aktivátorok közül a ritkaföld-
fémek és az uranilcsoport beépülése 
ásványtól függetlenül azonos színt 
eredményez, például az európium kék 
színt okoz a fluoritban, földpátokban, 
kalcitban, apatitban, az uranilcsoport 
pedig jellegzetes uránzöldet a kalcit-
ban, aragonitban, gipszben, opálban.

A mangán aktivátorként számos ás-
vány esetében a narancs és vörös színért 
felelős, például a kalcit, a wollastonit, 
de az esperit sárga és a willemit élénk-
zöld színét is hozzá kapcsolják.

Néhány esetben aktivátorpároknak 
tulajdonítják a lumineszcenciát. Az 
élénkvörös színben lumineszkáló kő-
sót vizsgálva derítették ki, hogy a 
mangán mellett annak hatását erősítő 
– úgynevezett érzékenyítőként –, az 
ólom is kimutatható. Ilyen érzékenyí-
tő elem lehet az ólom, a bizmut, az 
arzén, a réz, a gallium, az indium, az 
erbium és az ón. Fluoreszcenciát 
okozhatnak a kristályrácsnak a he-
lyettesítő elemek beépülésén kívüli 
egyéb „hibái” és a szerves anyag – 
például kőolaj – jelenléte is. Vannak 
azonban olyan elemek is, mint például 
a vas, amelyek gátolják, gyengítik a 
fluoreszcenciát.

reszkálást és foszforeszkálást produkál-
ják rövidhullámú UV-fény hatására. 
Legismertebbek a tűzvörös kalcit, az 
élénkzöld willemit, a citromsárga 
esperit, a kékeslila hardystonit, az  élénk 
rózsaszínű mangánrosasit. Az innen 
származó példányok nem hiányozhat-
nak egyetlen világító ásványokat bemu-
tató kiállításról sem. 

Bár a bányákat 1986-ban végleg be-
zárták, de egyes tárók és egy remek 
múzeum várja a látogatókat, sőt a 
meddőhányókon UV-lámpával felsze-
relve még gyűjteni is lehet.  A bányate-
rületre az 1800-as években kitelepült 
egyik magyar család leszármazottja, 
Louis Cherepy úr által adományozott 
világító ásványgyűjtemény a Földtani 
Intézet kiállításában tekinthető meg. 

Hazánk világító ásványokban nem 
igazán bővelkedik. A különböző lelő-
helyű, genetikájú kalcitjaink azonban 
változatos színeket mutatnak, például: 
fehér (Uzsa), sárga (Vác), rózsaszínű 
(Úrkút) és vörös (Gyöngyösoroszi). Flu-
oreszkáló barit, gipsz, aragonit, fluorit, 
kalcedon is fellelhető. Fluoreszkál az 
igazán különleges ásványtani ritkasá-
gunk, a csordakúti mellit is.  Az utóbbi 
években a rövidhullámú UV-lámpák 
hazai megjelenésének, használatának 
köszönhetően az üvegopálok (Megya-
szó-Monok, Tarcal, Gyöngyössolymos) 
és a felsőpetényi gipsz élénkzöld színű 
fluoreszkálása vált ismertté. 

JÁNOSI MELINDA

Aki szeretne elmélyedni a világító ásvá-
nyok varázslatos világában, feltétlenül ke-
resse fel az alábbi internetes oldalakat:

ht tp://uvminerals.org/ fms/about-
luorescent-mineral-society

http://www.luomin.org/uk/accueil.php
http://www.sterlinghillminingmuseum.

org/warren/themedisplays.php

Gipsz (Gánt) m_fényben és 254 nanométeres 
UV-fényben  

(FORRÁS: MAGYAR 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM)Látogatók  rövidhullámú UV-fényben a Sterling Hill Bányászati Múzeum (Franklin, NJ, USA) 

egyik bányajáratában. A vörös színben világító ásvány kalcit, az élénk zöld willemit,  

a kékeslila hardystonit, a fekete nem világító ásvány pedig franklinit.
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A Föld a Világegyetem legcsodálatosabb látványa – legalábbis az ember

gadt” életünkben  azonban ma sem látjuk közvetlenül mint égitestet,  f

káját tekinthetjük át. Ám az emberi szellem mindig szabadon 

kadva a talajtól és egyre magasabbra emelkedve, végül egy

A térképészek alkotta földgömb és világtérkép az egészet és a részletek

A kozmikus glóbusz korai ábrázo-
lása a Pompeiben feltárt római 
kori Villa Boscoreale freskó-

részlete és az ugyanitt előkerült, az első 
századból származó mozaik. Utóbbin 
egy oszlopcsarnokban a padlóra helye-
zett glóbusz köré gyűlő filozófusokat 
látunk, akik bizonyára éppen a szfé-
rákról értekeznek, mivel egyikük pál-
cájával a gömbre mutat. A platonikus 
vagy sztoikus filozófus számára a gló-
busz a tökéletesség megtestesülése, 
egyben az isteni harmónia 
megértésének eszköze 
volt, amelynek anyagi 
modelljére a kíván-
csi ember kívülről, 
mintegy maga is 
istenként tekint-
hetett. 

Az asztronómus 
vagy a költő szá-
mára a gömbfel-
szín alkalmas felület 
arra, hogy az emberi 
elmében képekbe szerve-
ződő csillagokat is ábrázolja 
rajta. A híres ókori csillagász, 
Hipparkhosz szabályai szerint belső, 
földi nézőpontból látjuk a csillagképe-
ket a legkorábbi éggömbön, a híres 
Farnese Atlasz vállán. A márványból 
faragott titán egy nagyjából félméteres 
glóbuszt tart, amely az égboltot jelké-
pezi. Az istenek és félistenek számára 
nem számít a méret, ám annál fonto-
sabb az ember számára.

GLÓBUSZÓRIÁSOK ÉS 
TÉRKÉPTÖRPÉK

Ennél sokkal nagyobb volt egy másik 
márvány földgömb, amelyről a malloszi 
Krátész beszélt Kr.e. 168-ban Rómá-
ban. A Pergamonban elkészített gló-
busz Sztrabón tudósítása szerint tíz láb, 
tehát mintegy három méter átmérőjű (!) 
óriás volt. Krátész azt tartotta ugyanis, 
hogy a gömb alakú Föld felszínét csak 
gömbön lehet helyesen lerajzolni. A 
glóbusznak pedig azért kellett ilyen ha-
talmasnak lennie, hogy a lakott világ, 
az oikumené megfelelően nagy legyen 

ahhoz, hogy a földrajzi részle-
teket is be lehessen mutat-

ni. Az antik tudós 
Odüsszeusz Homé-
rosz eposzában leírt 
bolyongásait szem-
léltette rajta. A 
nagy méretre azért 
is szüksége volt, 
mert nem egy, ha-
nem négy lakott 

világot kellett gló-
buszán elhelyeznie. 

Gömbön vagy síkban?
A Kr. u. II. században működött 

alexandriai tudós, Klaudiosz Ptolemai-
osz nagyhatású könyvében, az Alma-
gesztben hagyta ránk az égbolt leírását. 
Másik művében, a Geográfiában a világ 
lerajzolásával foglalkozik. Az első mód-
szer, melyet megemlít, az a gömbre va-
ló rajzolás. A hellén tudós szerint a Föld 
gömb alakban való ábrázolása azért 
nem megfelelő, mert ahhoz, hogy min-

den földrajzi részletet bemutassunk, 
egy óriási felületű – és ebből adódóan 
óriási méretű – gömböt kellene alkotni. 

Még érdekesebb az érvelésének másik 
gondolata: azt mondja ugyanis, ha 
megépítenénk egy hatalmas glóbuszt, 
akkor meg éppen a mérete miatt nem 
láthatnánk az egészet, csak egy részle-
tét! Olyasmi ez, mint amikor a kisfiú az 
állatkertben nem látja a közvetlenül 
előtte álló elefántot. A Föld nagyság-
rendekkel nagyobb, mint a kíváncsi 
ember. Az ókorban már Eratoszthenész 
megállapította – a mai értéket megle-
pően jól közelítve – a méretét. A geo-
gráfusok szorgalmasan gyűjtögették az 
ismereteket, így az összes várost, folyót, 
hegyet egyre nagyobb glóbuszra lehe-
tett felrajzolni. 

T É R K É P TÖ R T É N E T E K

Krátész glóbuszának rekonstru
kció

ja

Római mozaik kozmográfiai glóbusz 

ábrázolásával (I. század) Világtérkép egy vatikáni Ptolemaiosz-kódexbQl
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galábbis az embernek. Mindennapi, „földhözra-

etlenül mint égitestet,  felszínének csupán egy kis darab-

badon szárnyalhatott, hogy képzeletben elsza-

végül egyetlen egészként szemlélhesse a bolygót.  

gészet és a részleteket egyaránt bemutathatja.

A leghíresebb ókori példát egy hason-
ló térkép bemutatására az első század-
ból, Augustus császár uralkodásának 
idejéből ismerjük: Marcus Vipsanius 
Agrippa tette ekkor közszemlére a Ró-
mai Birodalom nagyméretű térképét. 
Septimus Severus császár idejében 
márványba vésték, és 191-ben nyilvá-
nos helyen, egy közkönyvtár falán ki-
állították Róma városának térképét. A 
mára töredékekben fennmaradt Forma 
Urbis Romae eredetileg tizennyolc mé-
ter széles és tizenhárom méter magas, 
márványba vésett, hatalmas mű volt, 
amelyen nemcsak az ókori római épü-
leteket, de még az egyes oszlopsorokat 
is megtalálták a korabeli szemlélők. 

A középkorban ritkán készültek tér-
képek, de az ebstorfi kolostorban 1270 
körül készített keréktérkép a maga há-
rom és fél méteres(!) átmérőjével való-
ban kiemelkedő méretű és részletessé-
gű munka. 

Reneszánsz kozmográfia
A reneszánszban a nagy földrajzi felfe-
dezések nyomán egyre tágult  az is-
mert világ. A legrégebbi nyomtatott 
földgömböt az Amerika névadója-
ként ismert kozmográfus, Martin 
Waldseemüller készítette 1507-ben, a 
lotharingiai St. Diében. Nagy világtér-
képének elkészítésével párhuzamosan 
dolgozott egy 12 centiméter átmérőjű 
földgömbön is. Kozmográfiai bevezeté-
sében Wald see mül ler Ptolemaioszt kö-
veti, mint ahogyan az ókori elődnek a 
térképészeti ábrázolásra vonatkozó ta-
nácsait látszik megfontolni akkor is, 
amikor a Föld képét kétféle módon 

tárja az olvasó elé: egy nagyméretű fa-
litérképen és a kicsiny földgömbön. 

Itáliában a reneszánsz kortól kezdve 
igen népszerűek voltak a nagyméretű, 
kéziratos glóbuszok és a térkép-fres-
kók. A térképkészítés ókori tudomá-
nyának alapjait a XV. század elejétől 
Ptolemaiosz művéből ismerték meg. 
Ignazio Danti domonkos szerzetes a 
toszkán nagyherceg, Cosimo Medici 
kozmográfiai terméhez készítette el 
azt a hatalmas földgömböt, amely ma 
is megtekinthető a firenzei Palazzo 
Vechioban. A tervek szerint – ahogyan 
azt Giorgio Vasari leírásából tudjuk – a 
terem mennyezetéről egy ugyanekko-
ra méretű éggömb is függött volna. A 
terem falát körben a Danti, majd 
Stefano Bonsignori által festett 54 térkép 
díszíti, amelyek a világ egyes régióit 
részletesen ábrázolják. A térképek való-
jában szekrényajtók, amelyek mögött a 
hercegi gyűjtemény érdekességei rej-
tőzködtek. 

A reneszánsz térképfreskók legszebb 
és legismertebb példája a Vatikánban 
látható. A térképek galériáját szintén 
Ignazio Danti készítette XIII. György 
pápa számára 1560–83 között. A száz-
húsz méter hosszú folyosó két oldalát 
díszítő negyven, nagyméretű térkép 
Itália – „a földkerekség legnemesebb 

USZÓRIÁSOK ÉS 
TÉRKÉPTÖRPÉK

Éppen ezért Ptolemaiosz a lakott világ 
egészének térképi, azaz síkban való ábrá-
zolását javasolta. Könyvében 8000 hely 
földrajzi koordinátáját sorolta fel, ame-
lyeket egy koordinátarendszerben jelölt 
meg, majd a megfelelő pontokat össze-
kötve egy világtérképet kapott. 

De mekkora volt ez a térkép? Ahhoz, 
hogy egy megfelelő méretű világtérké-
pet rajzolhasson, amelyen feltüntethette 
a művében felsorolt összes földrajzi he-
lyet, Ptolemaiosznak egy nagyjából 1 
méter széles és 2 méter hosszú felületre 
volt szüksége. Ám ekkora térképet nem 
lehetett a jóval keskenyebb papiruszte-
kercsre rajzolni, így valószínű, hogy tér-
képét nem tudta könyvében bemutatni a 
szerző. Erre más módszert választott, 
ami a mű nyilvános kiállítása volt.   

T É N E T E K

Éggömb a Farnese Atlasz vállán

A Térképes Loggia a Vatikáni Múzeumban
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nem négy méteres, ugyanakkor szép-
séges és csodálatra méltó részletességű 
glóbuszpárt készített XIV. Lajos fran-
cia király számára. A mű csakugyan 
méltó volt a Napkirályhoz, akinek 
azonban távcsőre volt szüksége, hogy a 
glóbusz részleteit is megszemlélhesse. 

A nyomtatott térkép megjelenése a 

reneszánsz térképészet egyik legna-
gyobb újdonsága. A sokszorosított tér-
kép árucikké vált, és a nyomtatott fali-
térképek a polgárok otthonaiban is 
megjelentek, mint a tudás, kereskede-
lem és gazdagság jelképei. Wald see-
mü ller 1507-es világtérképe után itáli-
ai, majd németalföldi kiadók tették 
népszerűvé a falitérképeket. Az amsz-
terdami Willem Blaeu 1621-es Hollan-
dia-mappáját örökítette meg képén a 
festő Johannes Vermeer.  

Falitérképekből összeállított különle-
ges térképgyűjtemény a londoni 
Klencke-atlasz, amelyet 1660-ban az an-
gol király számára készíttettek amszter-
dami kereskedők. A kinyitott könyv 

régiójának” – részeit ábrázolta. Így a 
pápa lakosztálya felé tartva naponta 
végigsétált territóriumán.  

A nagyság vonzásában
A barokk korszakban a monumenta-

litás a glóbuszkészítést is befolyásolta. 
III. Frigyes holstein-gottorpi herceg szá-
mára készítette 1654-64 között 
Adam Olearius a híres Gottorpi 
glóbuszt. A 3,1 méteres átmérő-
jű, fémlemezekkel borított, 
hatalmas gömb felszínére vi-
lágtérképet festettek, míg belül 
a csillagképeket csodálhatta 
meg egyszerre egy tu cat nyi lá-
togató. A csillagos égbolt lát-
ványának élményét fokozta, 
hogy a gyertyafénnyel megvi-
lágított gömböt vízzel hajtott 
mechanizmus forgatta körbe.  

A glóbuszt 1713-ban Nagy 
Péter orosz cár hadizsák-
mányként Szentpétervárra 
vitette. 1747-ben egy tűzben 
megsérült, de Lomonoszov vezetésével a 
földgömböt restaurálták. További sor-
sa is érdekes: a második világháború-
ban a német hadsereg hazaszállította, 
majd 1947-ben visszaszolgáltatták a 
Szovjetuniónak, így ma is Szentpéter-
váron látható. A schleswig-holsteini 
kastély parkjában pedig 2004-ben a 
Gottorpi glóbusszal azonos méretű, 
modern rekonstrukciót készítettek el 
épülettel védve. 

Minden idők leghíresebb glóbuszké-
szítője, a velencei Vincenzo Coronelli 
két méter átmérőjű glóbuszait Parma 
hercegének készítette. 1681 és 1683 kö-
zött Coronelli már Párizsban dolgozott 
és gigászi méretű, 12 láb, vagyis majd-

mérete 176 × 231 centiméter, így a leg-
nagyobb atlaszként került be a híres 
Guinnes Rekordok Könyvébe. Né-
hány éve egy ausztrál kiadó még ennél 
is nagyobb térképgyűjteményt adott ki, 
amelyet méretei mellett 150 kilogram-
mos súlya miatt is a világ legnagyobb 
atlaszának tartanak. 

Szaporodó részletek
A felvilágosodás korában az 
egyre pontosabb csillagászati 
eszközökkel és módszerekkel 
tudták a földrajzi koordinátá-
kat meghatározni. A párizsi 
Obszervatóriumban dolgozó 
Giovanni Domenico Cassini 
egy 24 láb (körülbelül 8 mé-
ter)  átmérőjű világtérképet 
rajzolt a padlóra, amelyen 
1670-re a mérések nyomán a 
világ legpontosabb térképe 
formálódott meg. A francia 
tudósok földi méréseket is 
végeztek, hogy elkészítsék 

Franciaország minden korábbinál pon-
tosabb és részletesebb térképét. Ekkorra 
azonban már jól tudták, nem lehet egy-
szerre az egészet és a részleteket is bemu-
tatni. Éppen ezért a Cassini-felmérés so-
rán az ország térképét nem egyetlen la-
pon, hanem 180 szelvényen készítették el 
1750-re. Mivel geometriai szabályok sze-
rint készültek, a szelvényekből egy hatal-
mas, nagyjából 12 méteres Franciaor-
szág-térképet lehetne összerakni. 

A franciák első topográfiai térképe 
még a méterrendszer előtt készült az 
1 vonás = 100 toise (öl) méretarányban, 
amely 1: 86 400-nak felel meg. A Habs-
burg Birodalom első felmérését ennél 
jóval nagyobb, 1 hüvelyk = 400 öl, azaz 

A Gottorpi glóbusz rekonstrukciója A Coronelli-glóbuszok a Francia Nemzeti Könyvtárban

A Klencke-atlasz (British Library, London)
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1: 28 800-as méretarányban kezdték 
meg Mária Terézia rendeletére 1763-ban. 
Az eredmény egy végül mintegy 4000 
kéziratos lapból álló, hatalmas térképmű 
lett. Ennek szelvényeit vetületi alap hiá-
nyában csak a modern digitális techni-
kával lehetett összeilleszteni. 

A XIX–XX. században a legtöbb or-
szág elkészítette topográfiai térképét, és 
máig ezek a nagyméretarányú térkép-
művek tekinthetők a világ legnagyobb 
méretű térképeinek – annak ellenére, 
hogy a nagy kirakóst szinte sohasem ál-
lítják össze. Aligha találnánk ezeknek 
megfelelő helyet: Magyarország 1:10 
000-es méretarányú szelvényekből ösz-
szerakott térképe például nagyjából öt-
venméteres lenne… 

Negyven méteres átmérW
A modern idők glóbuszai is igyekeztek 
lépést tartani a növekedéssel: 1823-ban a 
Párizsban felállított látványosság, a 
Géorama 40 láb (körülbelül 12 méter) át-

mérőjű volt. Az 1851-es londo-
ni Világkiállítás egyik neveze-
tessége James Wyld óriási föld-
gömbje, a 18 méteres angol 
Georama volt. A részletek be-
mutatása iránti igény azonban 
még elevenen élt a század vé-

gén is. A francia geográfus Elisee Reclus 
1895-ben egy gigantikus terv megvaló-
sításához keresett támogatókat. A Föld 
1:100 000-es méretarányú modelljét sze-
rette volna a következő párizsi Világki-
állításra elkészíttetni. Az elképzelés a gi-
gászi költségek miatt nem valósult meg, 
azonban 1898-ra egy ötödakkora, de 
még így is 120 láb (~40 méter) átmérőjű 
glóbuszt állítottak fel Párizsban. 

A XX. század végére a glóbuszok mé-
retének, vagyis az ábrázolás felbontásá-
nak már nem maradt fizikai akadálya. A 
számítógépes technológia megteremtet-
te a virtuális glóbuszt.  A behálózott világ-
ban megjelentek a weben publikált tér-
képes szolgáltatások, amelyek közül leg-
ismertebbek a Google Maps és a Google 
Earth (2005). Ma már otthonunkban, 
netán utazás közben szemlélhetjük akár 
az egész Földet, akár a felszín egyes rész-
leteit. A XXI. századra teljesülni látszik 
ókori elődeink álma. 

 TöröK ZsolT GyőZő
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Georáma a londoni Világkiállításon (1851)

Óriás éggömb  

az 1900-as  

párizsi 

világkiállításon

A Cassini-térkép 

lapjainak 

áttekintQje 
(1750)

Az ember és a Föld – Reclus könyvének 

címlapja (1905)

A cikk az ENSZ által támogatott és a Nem-
zetközi Térképészeti Társulás (ICA) által 
meghirdetett a Térkép Nemzetközi Éve 
(2015–2016) alkalmából jelent meg.  

További információ http://mapyear.org/
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A XX. század első felében a 
táncművészet olyan átalaku-
láson ment keresztül, amely 

magában hordozta a táncterápia kiala-
kulását: a balett és a formális táncok 
addigi szigorú szabályaival szemben 
megjelent a spontán, kreatív önkifeje-
zés és érzelemkifejezés igénye. A tán-
cosok a formai tökéletesség helyett 
sokkal inkább az emberi léttel járó 
küzdelmek, félelmek megmutatására 
koncentráltak, így egymással és a kö-
zönséggel való kapcsolat is érzelmileg 
telítetté vált.

Történet a táncosokkal
Nagy hatással volt a modern tánc fejlő-
désére Isadora Duncan ír táncosnő, aki a 
századfordulón merőben szokatlan 
módon mezítláb táncolt, spontán, ér-
zelemkifejező mozdulatokkal – mi-
vel hatalmas népszerűségre tett szert, 
technikáját sokan követték. Mary 
Wigman, az 1920-as években alkotó 
táncosnő az érzelemkifejezés mellett 
a közönséggel való kommunikációt is 
beépítette stílusába, tanítványaival 
végzett moz gás im pro vi zá ciós mun-
kája pedig már a táncterápia előfutá-
rának tekinthető. A tánc változásai a 
’20-as években hazánkban is hamar kö-
vetőkre találtak: Dienes Valéria, a mo-
dern magyar mozdulatművészet megte-
remtője ekkor hozta létre később betil-

tott módszerének elméleti – matemati-
kai megközelítésű mozdulatelemzésen 
nyugvó – alapjait. 

Az első táncterapeuták tehát táncosok 
voltak, akik fokozatosan építették be 
módszerükbe a kor pszichológiai elméle-
teit. A XX. században elsősorban a pszi-
choanalitikus elmélet és annak különféle 
iskolái voltak meghatározók: az ameri-
kai Mary Whitehouse (Mary Wigman 
tanítványaként) például a jungiánus el-
méletet fűzte össze mozdulatművészeti 
tudásával. Már ő kimondta a mozgás- és 
táncterápia egyik alapvetését, miszerint 
táncterápiával a személyiség mélyebb ré-
tegeihez lehet eljutni, racionális tudatos-
ság nélkül. Majdnem száz évvel később 
pedig már kezdjük valóban megérteni, 
mit is jelent ez. 

Mélyebb rétegek 
Valóban vannak személyiségünknek 
„mélyebb rétegei”, amiket nem ér el a 
tudatos gondolkodás? A modern analiti-
kus irányzatok és a memóriakutatások 
szerint bőven. Ezek az élmények, emlé-
kek nem azért elérhetetlenek a tudatos 
gondolkodás számára, mert elfojtjuk 
őket vagy félünk szembesülni velük, ha-
nem azért, mert memóriánkban eleve 
nonverbális, implicit módon tárolódnak. 

Memóriánk nem egy egységes kész-
ség: mind funkció, mind agyi anatómiai 
háttér tekintetében több, egymással 

együttműködő memóriarendszerről be-
szélhetünk. A köznyelvben memória 
alatt általában az úgynevezett explicit 
memóriát értjük: itt tárolódnak tudatos 
emlékeink és tárgyi tudásunk is. Olyan 
adatok és élmények tartoznak ide, ame-
lyeket direkt vagy automatikusan meg-
tanultunk (személyi adataink, a tavalyi 
nyaralás emlékei, a tej ára a kisboltban, a 
Himnusz első versszaka, a másodfokú 
egyenlet meg ol dó kép lete) és amelyeket 
akaratlagosan felidézhetünk, sőt, adott 
esetben szavakkal el tudunk magyarázni 
másoknak is. 

Egy másik fontos rendszer az úgyne-
vezett implicit memória. Itt olyan kész-
ségeket őrzünk, amelyek szavakkal 
nem, vagy kevésbé elmagyarázhatóak és 
amelyek sok gyakorlással válnak auto-
matikussá. Ilyenek a tanult mozdulatso-
rok: a zongorázás, a síelés. A megfelelő 
sítechnikát ugyan el lehet magyarázni, 
de a tanuláshoz, az implicit memóriába 
való rögzüléshez sok gyakorlás szüksé-
ges, amelynek során a megfelelő mozdu-
latok automatikussá válnak. Míg az 
explicit memória körébe tartozó tudás 
átadható úgy is, hogy egy szobában ülve 
elmondjuk, addig az implicit tudás át-
adásához ez kevés. 

A modern analitikus elméletek szerint 
későbbi kapcsolataink szempontjából 
fontos a csecsemőkor: ebben az életkor-
ban számos olyan mintázat rögzül, ame-

Pszichoterápia alatt általában beszélgetéssel történW gyógyítást értünk: két ember, terapeuta és 
páciens heti egy-két alkalommal az utóbbi lelki bajairól beszélget, és ennek hatására azok a lelki 
bajok lassanként meggyógyulnak. A pszichoterápia azonban nem csak „beszélgetWkúra” formájában 
valósulhat meg: a mozgás- és táncterápia módszere egy ettWl igencsak eltérW újítást jelent. De segít-
het holmi táncolás valós lelki, pszichiátriai vagy épp testi problémákon? A kapcsolódó kutatások és 

a modern idegtudományi elméletek szerint igen. 

L É L E K  É S  T E S T

TÁNC-
TERÁPIA

Isadora Duncan
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implicit kapcsolati tudás tapasztalatai 
nem kizárólag a csecsemőkorból szár-
maznak: a verbalitás és az explicit me-

mória megjelenése nem „törli ki” imp-
licit memóriánkat, az attól még ugyan-
úgy működik tovább. A szaknyelvben 
implicit kapcsolati tudásnak nevezzük 
azokat a berögződéseket, amelyek a 
szavak előtti életkorban ivódnak be-
lénk, további életünk során észrevétle-
nül tovább formálódnak, és amelyek 
később is meghatározzák, hogyan mű-
ködünk kapcsolatainkban. 

Egy klasszikus, régi, rém egyszerű pél-
da arra, hogy implicit emlékek hogyan 
befolyásolják az érzelmeinket, viselkedé-
sünket: Edouard Claparede svájci neuroló-
gus gombostűt tett az ujjai közé, így fo-
gott kezet Korsakoff-szindrómás bete-Korsakoff-szindrómás bete-szindrómás bete-
gével (súlyos Korsakoff-ban az explicit 
emlékezet gyakorlatilag elvész, szinte 
semmire sem emlékeznek tudatosan). Is-
mételt találkozáskor a beteg nem ismerte 
fel Claperede-t, de nem volt hajlandó ke-Claperede-t, de nem volt hajlandó ke--t, de nem volt hajlandó ke-
zet fogni vele, bár nem tudta megma-
gyarázni, hogy miért. Ha ezt az implicit 

kapcsolati emléket el akarta volna mu-
lasztani a betegnél, akkor azt kellett vol-
na tennie, hogy onnantól még sokszor 
kezet fog úgy, hogy nincs nála tű. 

A mozgás- és táncterápia folyamata 
többek között az implicit memóriára van 
hatással: ha a sérülést okozó, negatív ta-
pasztalatok helyett a személy sok egész-
séges, korrektív tapasztalatot szerez, 
azok egyre inkább beépülnek és tudatos 
felidézés nélkül is korrigálják az élményt. 
A gyakorlatban a terápiás térben a gyer-
mekkorihoz hasonló helyzetekbe is ke-
rülünk: például egyedül ülünk a terem 
közepén és úgy érezzük, nincs erőnk to-
vábbmenni. Ha gyermekkorunkban 
bármely okból elhanyagoltak vagy ma-
gunkra maradtunk, akkor ezt az érzést 
éljük át, csakhogy a csoportterápián cso-
porttagok jönnek oda hozzánk, segíte-
nek mozdulni, felemelnek, támogatnak. 
Ha ez nagyon sokszor megtörténik, az 
eredeti emlék (egyedül vagyok, úgysem 
jön senki) lassan átíródik egy egészsége-
sebb, adaptívabb reprezentációvá (egye-
dül vagyok, de számíthatok másokra is). 
Ahogy Clapedere páciense esetében sok-
sok kedves, tűszúrás nélküli kézfogás fo-
kozatosan kioltotta volna a kézfogástól 
való félelmet. 

Miért kell ehhez mozogni? 
Két viszonylag modern idegélettani fel-
fedezés támasztja alá a csoportos moz-
gás, illetve tágabban a testi aspektussal 
való pszichoterápiás munka változást se-
gítő szerepét: az egyik az érzelmek testbe 
ágyazottsága, a másik a tükörneuronok. 

Descartes nagy hatású elmélete szerint 
gondolataink, szellemünk, valamint tes-
tünk különálló rendszert alkot. Az elmé-
let mára megdőlt: érzelmeink, gondola-
taink sokkal erősebben testbe ágyazot-
tak, mint azt korábban hittük. Azaz le-

lyek később automatikusan befolyásolják 
vi sel k ed ésün ket. A memóriarendszerek 
fejlődése életünk során nem egységes: a 
csecsemők agyában az explicit memória 
anatómiai rendszerei még nem fejlődtek 
ki teljesen. Egyetlen zseniálisan okos két 
hónaposnak sem tudjuk megtanítani a 
Walesi bárdokat, nemcsak azért, mert 
nem tud beszélni, hanem azért sem, 
mert agyában a hippocampus és kapcso-
latai még fejletlenek. Így csecsemőkori 
élményeinket, vagyis a szülő-gyerek 
kapcsolat mozgásos és érzelmi oldalát az 
implicit memória rögzíti. 

Nem tudjuk felidézni, hogy babako-
runkban szüleink nyugodt időszakot él-
tek és elég jól gondoskodtak rólunk; 
vagy apánk hirtelen halála miatt anyánk 
súlyosan depressziós volt; vagy babaként 
betegség miatt sokat voltunk kórház-
ban. Ugyanakkor felnőve lehet, hogy 
bátran és szívesen keressük a kapcsolato-
kat más emberekkel, bízunk bennük, se-
gítséget kérünk; vagy épp igyekszünk 
mindent egyedül megoldani, nem za-
varjuk hangoskodással vagy viháncolás-
sal a másikat, neki is van elég baja, úgy-
sem jön ide, vagy ha jön, az szemláto-
mást nehezére esik; vagy gyakran érez-
zük magunkat minden látható ok nélkül 
elhagyatottnak és kiszolgáltatottnak. 
Mindebben semmi ezoterikus nincsen: a 
csecsemőkori élmények implicit memó-
riánkban rögzültek, ezért szavakkal nem 
megfogalmazhatóak, felnőtt viselkedé-
sünket mégis befolyásolják. 

Implicit kapcsolati tudás
Ez azt jelenti, hogy mindenkinek van 
egy olyan, a társas kapcsolatokra vonat-
kozó élménytartománya, amely implicit 
módon rögzült, nem tudatos, és nem le-
het szavakkal elérni, de tapasztalatszer-
zés, gyakorlás révén átformálható. Az 

Edouard Claparede 
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vünk lesz. Nem kell tudnunk a szomo-
rúság vagy a rosszkedv okát, elég, ha lát-
juk a hozzá tartozó mozdulatot. A jelen-
séget kinesztetikus empátiának nevezi a 
tudomány, működése pedig az úgyneve-
zett tükörneuron-rendszerhez köthető. 

A tükörneuronokat egy Rizzolatti 
nevű olasz kutató fedezte fel maj-
moknál: beazonosított egy agyi 
idegsejtcsoportot, ami akkor aktivá-
lódott, amikor a majom nyúlt a mo-
gyoróért, és akkor is, amikor a ma-
jom látta, hogy egy másik majom 
nyúl a mogyoróért. A tü kör neu ro-
nok tehát azok az idegsejtek, amik 
akkor is aktiválódnak az agyunkban, 
ha teszünk egy adott mozdulatot, 
meg akkor is, ha mástól látjuk ugyan-
azt a mozdulatot. A kutatók egy ré-
sze szerint ezek lehetnek az empátia 
alapjai, vagyis ha valakit látunk letör-
ten a földön feküdni, kicsit mi is érez-
zük ezekkel az idegsejtjeinkkel, mi-
lyen lehet letörten a földön feküdni, 
és azt is, hogy a megfigyelt testtartás-
hoz milyen érzelmek kapcsolódhat-
nak. A tükörneuron-rendszernek 
szá mos, evolúciósan előnyös funkció-
ja van, például magyarázkodás nélkül 
lehetővé teszi több személy összehan-
golt cselekvését. 

het érzelmekről beszélgetni, érzésekkel 
dolgozni a test bevonása nélkül is, csak-
hogy úgy nem lehet igazán megragadni 
az összképet. 

Az egyik legnevesebb modern érze-
lemkutató a portugál António Damásio 
idegtudósként az érzelmek neu ro bio ló-
giá jával foglalkozik. Damásio munkás-
sága nem előzmény nélküli. A XIX. szá-
zadban William James már előállt azzal a 
teóriával, miszerint bármilyen inger elő-
ször fizikai választ vált ki az emberből, 
vagyis, ha meglátunk egy mérges, hara-
pós kutyát, először gyorsabban kezd do-
bogni a szívünk, futásra készen megfe-
szülnek az izmaink és kicsit összeszorul 
a gyomrunk, majd ennek a testi álla-
potnak a tudatosítása révén/után éljük 
át az érzelmet (jelen esetben ijedtséget). 
James teóriáját a tudományos közvéle-
mény később elvetette, és Damásio volt 
az, aki az 1980-as években „leporolta” és 
továbbfejlesztette. Damásio szerint testi 
működéseink és érzéseink összefonó-
dottak, az érzelmek és az érzések tes-
tünk biológiai szabályozásának fő 
mozzanatai. Az érzelmek egyfajta hi-
dat jelentenek a testi működések és a 
gondolkodás, illetve a racionális és nem 
racionális folyamatok között. 

Első könyvének címe: Descartes tévedése. 
Damásio szerint a lélek elválasztása az 
agytól és a testtől lehetetlen ötlet, hiszen 
érzéseink részben testi állapotokat jelen-
tenek. Munkássága kezdetén Da má sio 
kutatásait megrökönyödés és saját vissza-
emlékezése szerint némi szánakozás fo-
gadta, míg ma az utóbbi évtizedek egyik 
legtöbbet idézett tudományos szerzője.

Tükörneuronok és együttérzés
Ha látunk valakit összegörnyedve sírni a 
sarokban, előfordul, hogy egy picit mi is 
elszomorodunk. Ha vidáman ugrabug-
ráló embert látunk, gyakran jobb ked-

Jelen témánk szempontjából kiemelen-
dő szerepe, hogy a tükörneuron-rend-
szer a limbikus rendszeren és az 
amygdalán keresztül kapcsolatban áll az 
implicit memória által tárolt érzelmileg 
hangsúlyos emlékek behívásával. Ez azt 
jelenti, hogy ha szomorú mozdulatot 
tesz a társam, az lejátszódik az én 
tükörneuronjaimban is, és mivel a rend-
szer kapcsolatban van az emocionális 
emlékekkel, egyből eszembe jut egy 
csomó szomorú emlék, amik nem is 
biztos, hogy tudatosulnak, de a további 
mozdulatok révén átdolgozhatóvá vál-
nak. A mozgás- és táncterápia a testtel 
való munka révén mind az érzelmek 
testbe ágyazottságát, mind a kineszteti-
kus empátia jelenségét kihasználja. A 
mozgás segítségével így olyan élmé-
nyekhez, érzésekhez, emlékekhez is 
hozzáférhet a résztvevő, amelyek sza-
vakkal nem megfogalmazhatóak.

A tapasztalatok szerint a pszichoterápiás 
változás nem egyszeri, nagy felismeré-
seknek, belátásoknak köszönhető, ha-
nem inkább fokozatos, lassú átíródás ré-
vén megy végbe. A mozgásterápia kétfé-
le területen hat: a verbális terápiákhoz ha-
sonlóan belátás révén segít átgondolni, 
megérteni, megfogalmazni, hogyan is 
működünk, és miért úgy. Emellett a sza-
vakkal ki nem fejezhető emlékek, érzé-
sek élményszerű átdolgozása, az érzések 
testi szintjének megfigyelése, az implicit 
tapasztalatok átformálása révén olyan 
módon is hat, ami a csak szóbeli terápiák-
ban alig van jelen. A terápiás változáshoz 
mindkét megközelítésre szükség van. 

És ez tényleg használ? 
Pszichoterápiás hatékonyságvizsgálatok 
nem régóta léteznek: nagyjából a hatva-
nas évektől kezdve körvonalazódott az 
az igény, hogy a gyógyszerek mintájára 

(KPVÁGÓ NAGY IMRE FELVÉTELEI)

António Damásio
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a pszichoterápiás beavatkozások haté-
konyságát is mérhetővé tegyük. Talán a 
legtöbbet kutatott ebből a szempontból a 
kognitív viselkedésterápia, ahol szinte a 
módszer bevezetésének pillanatában 
megkezdték a hatékonysággal kapcsola-
tos méréseket. A mozgás- és táncterápia 
esetén a hatékonyság tudományos igé-
nyű kutatása rövidebb időre nyúlik visz-
sza – a múlt század modern, improviza-
tív táncosai és mozgásművészei érthető 
módon nem terveztek kettősvak, 
randomizált, kontrollált kutatásokat. A 
tudományos igényű kutatást tovább ne-
hezíti, hogy „mozgás- és táncterápia” 
néven valójában számtalan, többé vagy 
kevésbé eltérő módszert foglalunk ösz-
sze, azaz több iskola létezik. Ha a 
Laban-féle mozdulatelemzésen alapuló 
módszerről vagy az integrált kif e je zés-
te rá piá ról ki is derülne, hogy igen hatá-
sos (vagy épp hatástalan) mondjuk az 
érzelmileg labilis személyiségzavar gyó-
gyítására, az nem jelenti azt, hogy a 
többi táncterápiás módszer is hasonló 
eredményességgel működik. 

A módszertani nehézségek ellenére a 
mozgás- és táncterápia hatékonyságát 
az utóbbi években több mint harminc 
kutatás és tanulmány vizsgálta. Egy 
1998-as összefoglaló tanulmány során 
13 korábbi kutatást összegeztek, ame-
lyekben összesen majdnem 500 fő 
vett részt. Eredményeik szerint moz-
gás- és táncterápia hatására a szoron-
gás és az önkép javulásának mértéke 
csaknem megegyezett azzal, amit a 
kognitív viselkedésterápia hatására 
történik (a kognitív viselkedésterápia 
pedig igen jól do kumentáltan csökkenti 
a szorongást és a depressziót). Egy újabb, 
2013-as összefoglaló tanulmány szintén 
a mozgás- és táncterápia hatásosságát 
erősíti meg. A kutatók 23 korábbi ta-
nulmány meta-analízisét végezték el. 

Eredményeik szerint a mozgás és tánc-
terápia alkalmas az életminőség javítá-
sára, a depressziós és szorongásos tüne-
tek csökkentésére, javult a résztvevők 
szubjektív jólléte és testképe is. 

Koreai kutatók a módszer élettani ha-
tását is mérték: depressziós tinédzserlá-
nyoknak csináltak táncterápiás csopor-
tot, 12 hétig heti 3×45 percben. A cso-
port végére a csoporton részt vevő lá-
nyoknak a szerotonin és dopamin 
vérszintje normalizálódott, ami a ku-
tatók szerint a vegetatív idegrendsze-
rük, vagyis a stressztengelyük norma-
lizálódott működésének köszönhető. 
Tumoros betegek körében a módszer 
jelentősen javította az életminőséget, 
csökkentette a fáradékonyságot, egy 
magas vérnyomásban szenvedő páci-
ensekkel történt vizsgálat szerint pedig 
már négy hetes táncterápia javította a 
résztvevők vérnyomását, pulzusát és 
egyéb szívműködési mutatóit. 

Összességében az eddigi kutatások az 
alábbi problémakörökben támogatják 
vagy tartják ígéretesnek a mozgás és 
táncterápia hatásosságát: hangulatzava-
rok, szorongás, krónikus fáradtság 
szindróma, önértékelési zavarok javítá-
sa, testképzavar. Nem csak zavarok 
gyógyítására alkalmas a módszer: a 
kutatások szerint a szülői készségek ja-
vítása, a segítő szakmában dolgozók 
esetében az empátia növelése vagy a 
kapcsolati készségek javítása is célja le-
het. A módszer az értelmi sérült gyer-
mekek érzelemszabályozásának és téri 
memóriájának fejlesztésére is alkalmas 
lehet, ezzel egy jelenleg is folyó hazai 
kutatás foglalkozik. Természetesen ki-
emelendő, hogy a mozgás- és táncterá-
pia hatásosságának feltétele, hogy meg-
felelő módszerben képzett szakember 
végezze a terápiát. 

POLGÁR PATRÍCIA

ÉT-ETOLÓGIA
PSZICHODINAMIKUS MOZGÁS- ÉS TÁNCTERÁPIA
A mozgás- és táncterápia sokszín`sége igen szembeötlR, azaz sokféle módszert, technikát 
ölel fel. A kutatást, fejlRdést nemzetközi egyesületek segítik, amelyek közül az amerikai (ADTA 
– American Dance Therapy Association) már 1966-ban megalakult. Táncterápia szempontjá-
ból hazánk sem marad el a nemzetközi mezRnytRl, a Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesü-
let az európai egyesületnek (EADMT – European Assotiation of Dance and Movement Therapy) 
egyik alapító tagja.

Hazánkban szakmai körökben leginkább elfogadott, a Pszichoterápiás Tanács által is akkredi-
tált módszer a Pszichodinamikus Mozgás- és Táncterápia, amely a mozgás- és táncterápia esz-
köztárát a modern pszichoanalízis módszereivel ötvözi. A pszichodimanikus módszer fR jelleg-
zetessége emellett a mozgásimprovizációt és a kapcsolati munkát bevezetR hangsúlyos testtu-
dati szakasz, amely a testre helyezett figyelem révén a verbális gondolkodást háttérbe szorítva 
az implicit emlékek hozzáférhetRségét segíti elR. Kidolgozója Merényi Márta pszichiáter. 
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A tintahalak elektromosan 
álcázzák magukat

A lábasfejűek, és ezen belül a tinta-
halak híresek álcázási és predátor-
elkerülési viselkedésükről. Puha tes-
tük, a fizikai védőeszközök hiánya 
miatt különösen sérülékenyek, ezért 
létfontosságú számukra, hogy meg-
előzzék a támadásokat. Ennek egyik 
módja a dermedés. Ragadozó köze-
ledésére a tintahal mozdulatlanná 
válik, fogókarjaival bezárja a száj-
nyílását, leáll a légzéssel. A kutatók 
sokáig úgy vélték, hogy mindez 
csak a vizuális álcázást segíti, de egy 
új tanulmány szerint van más funk-
ciója is. Amint lelassul a víz áramlása 
a kopoltyúkon, 80%-kal csökken az 

állat elektromos erőterének feszült-
sége. Ez pedig megtéveszti a raga-
dozókat. Valódi cápákat elektromos 
készülékkel tesztelve a kutatók úgy 
találták, hogy a pihenő tintahalra 
jellemző feszültség esetén a cápák 20 
centiméterről észlelték a műtintaha-
lat, és az esetek 62%-ában támadtak 
rá. A dermedt tintahalt feszültségét 
kibocsátó készüléket viszont csak 5 
centiméterrel közelebbről vették ész-
re, és jóval ritkábban, 30%-ban len-
dültek támadásba. A menekülő tin-
tahalat szimuláló készülékre viszont 
átlagosan 38 cm-ről reagáltak, és 
szinte mindig (94%-ban) utá na ló-
dul tak. Az elektromos mező meg-
változtatása mellett a szájnyílás leta-
karása azt is elősegíti, hogy meg-
szűnjenek a víz ki- és beáramlása ál-
tal keltett apró nyomáshullámok, 
amik szintén felkeltenék a ragado-
zók figyelmét. 

Kubinyi EniKő
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– A blogja címe: Compound Interest. 
Miért választotta ezt a nevet a web-
oldalának?
– Ez egy szójáték. Amellett, hogy 
egy ismert közgazdaságtani szakki-
fejezés (magyarul kamatos kamat-
nak mondjuk), egyben jelenti azt is, 
hogy ezen az oldalon a (kémiai) 
összetevőkre irányul a fő érdeklő-
dés. Tudvalevő, hogy a kémia nem 
örvend nagy népszerűségnek mos-
tanában. Ha az emberek meghallják, 
hogy egy élelmiszerben valamilyen 
„kémiai anyag” van, az számukra el-
riasztó. Meg szeretném mutatni az 
olvasóimnak a kémia jó oldalát; azo-
kat az anyagokat bemutatni, amelyek 
jobbá teszik a mindennapjainkat, 
amik azokat az ízeket és illatokat 
okozzák, amelyeket szeretünk.
– Mitől válik lenyűgözővé a kémia?
– Kémiatanárként minden bizony-
nyal valamennyire elfogult vagyok, 
de tagadhatatlanul csodálom a 
tényt, hogy szinte az összes jelensé-
get, amikbe a hétköznapok során 
belefutunk, meg tudjuk magyaráz-
ni a kémia segítségével. A konyhai 
furcsa tapasztalataink nagy részét 
megérthetjük, ha alaposan szem-

ügyre vesszük a vegyületeket, ami-
ket tartalmaznak az ételeink. És 
nem csak az ételek; az illatok, amik 
megcsapnak bennünket, az anya-
gok, amelyeket használunk, és va-
lójában az egész szervezetünk tele 
van izgalmas történetekkel, amiket 
a kémia szemüvegén keresztül tu-
dunk elolvasni.
– Miért kezdett el infografikákat 
készíteni?
– Először csak azért csináltam né-
hány posztert, hogy feldobjam ve-
lük az osztálytermet. Néhány ta-
nárbarátomat érdekelte, hogy mit 
csinálok, majd ők is kértek másola-
tot, hogy a saját óráikon használják. 
Akkor döntöttem el, hogy létreho-
zok egy weboldalt, ahol megosz-
tom ezeket az ábrákat, hogy más 
oktatók is könnyedén hozzáférhes-
senek. Fokozatosan egyre többet 
kezdtem írni azokról a kémiai kér-
désekről, amelyeket izgalmasnak 
találok, és egy-két képpel illusztrál-
ni őket. Ez lett aztán meglepően 
népszerű nem csak a pedagógusok, 
de az egész webes világ körében. 
– És manapság mi a célja ezzel a 
munkával? 

– Az infografika arra való, hogy az 
információkat egyszerű, letisztult, 
könnyen érthető nyelven mutassa be 
azok számára is, akik szöveges for-
mában kevésbé érdeklődnének az 
adott téma iránt. Annak ellenére, 
hogy a grafikáimat egyre többen né-
zik, az alapkoncepcióm egyáltalán 
nem változott: olyan posztereket ké-
szítek, amelyeket bárki szívesen néze-
get és érdekesnek, érthetőnek tart, 
miközben azok számára is hordoz ér-
dekes részleteket, akik szakértőként 
még többet szeretnének megtudni a 
különböző élelmiszerekkel kapcsola-
tos jelenségek kémiai hátteréről. 
– Tanárként mi a tapasztalata: ez 
valóban jó eszköz a diákokkal való 
munkában?
– Igen, tényleg rendszeresen haszná-
lom őket. Alapvetően minden héten 
kiteszem a teremben az aktuális 
„Heti kémia” tablót, hogy felkelt-
sem a leglelkesebb tanulóim figyel-
mét, szélesítsem az érdeklődési kö-
rüket. Vannak grafikák, amelyek 
eseményekhez kötötten válnak ak-
tuálissá. Rengeteg ünnephez kötött, 
például karácsonyi van, vagy most 
ősszel néztük annak a magyarázatát, 

Andy Brunning Cambridge-ben tanít kémiát, 

g imnazista diákjainak a tantárgy szemlélte-

téséül gyönyöre infografikákat készít. Látva 
a tablók sikerét növendékei körében, ezeket 
megosztotta tanárkollégáival is a neten. 
Szokatlanul nagy érdeklWdés fogadta, nem-
csak vegyészek és pedagógusok körében, 

de az egész világháló felfigyelt rá. Idén már könyv formájában tette közzé a grafikáinak egy 
részét a következW rendhagyó címmel: Miért válik a spárgaevés után furcsa szagúvá a vizeletünk? 

(Why does asparagus make your wee smell?). 

A LÉNYEG A 
RÉSZLETEKBEN 

REJLIK

A KARÁCSONY ILLATA EGY ANGLIAI KÉMIATANÁR FESTVPALETTÁJÁRÓL
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„brüsszeli káposzta” (Brussel sprouts) 
is mindig tálalva van) miért alakul ki 
heves vita a kelbimbóról.
– Miért, mi az oka annak, hogy sok 
ember utálja a bimbós kelt?
– Ehhez egy hosszabb történet tarto-
zik. 1931-ben a francia DuPont válla-
lat egyik dolgozója, Arthur Fox vélet-
lenül fedezett fel egy feniltiokarbamid 
(PTC) nevű vegyületet. Az érdekesség 
az volt, hogy míg a kollégája ezt ki-
fejezetten keserűnek érezte, addig 

Fox számára ez a keserűség észreve-
hetetlen volt. Fokozatosan derült ki, 
hogy ennek genetikai megalapozott-
sága van, olyannyira, hogy mielőtt a 
DNS-szűrések elterjedtek, a PTC-
érzékenység az egyik eszköze lett az 
apasági vizsgálatoknak. Eddig a 
pontig még nem beszéltem a kel-
bimbóról, ez a vegyület ugyanis 
nem található meg zöldségekben. 
Azonban a molekula egy kis része, a 
PTC-nél éppen a keserű ízért fele-
lősnek gondolt tiocianát-csoport 
megtalálható a kelbimbóban ugyan-
úgy, mint az az összes többi káposz-
tafélében. Összefüggés figyelhető 
meg azok között, akik képesek érzé-
kelni a PTC keserű ízét, és akik nem 
szeretik a bimbós kelt. Ez persze 
nem jelenti, hogy a genetika min-
dent eldönt, a környezet befolyása 
természetesen igen jelentős; ám ha 

valaki utálja a kelbimbót, ezentúl 
megpróbálhat ennek a kémiai okaira 
hivatkozni…
– Ha már karácsonyi asztalnál tar-
tunk, mit tudunk a karácsony illatáról?
– Általában a fenyőfa illata hívja elő a 
karácsonyi hangulatot. A fenyők illa-
tának a legmeghatározóbb összetevője 
a pinén, melynek két izomerét is is-
merjük: az alfa- és a béta-pinént. A 
gyantából ismert terpentinhez hason-
lítjuk az illatát, nem is csoda, hisz 
mindketten fontos összetevői annak. 
A pinének amúgy a terpének csoport-
jához tartoznak. Számos növényben 
találhatunk terpéneket; általában 
ezeknek az illata jelenti számukra a fa-
illatot. A terpének fontos szerepe, 
hogy a levegőbe kerülve a magasabb 
légköri rétegekben kis aeroszolokként 
tökéletes kondenzációs magvak, ezzel 
segítve a felhőképződést. Alacsonyab-
ban pedig, mivel nagy mennyiségben 
erősen szórják a napsugarakat, a fény 
így megrövidült hullámhossza okozza 
a „blue haze” néven ismert jelenséget: 
amikor az erdők felett kékes pára le-
beg. A harmadik fontos összetevője a 
karácsonyillatnak, a bornil-acetát, bár 
ennek a mennyisége fenyőfajonként 
jelentősen változik. Ennek az illatát 
hívjuk friss, tiszta fenyőillatnak, emi-
att ezt gyakran használják légfrissítők 
összetevőjeként is. Ez az észterek cso-
portjába tartozik, mely csoport többi 
tagjára is jellemző a kellemes illat. Vé-
gezetül hozzá kell tenni azt is, hogy 
többek között ezek az illóanyagok fe-
lelősek azért, hogy a fenyőfák és tobo-
zok rendkívül gyúlékonyak. 
– Csak kémiáról készít ilyen szemlé-
letes ábrákat? Esetleg ismer olyanokat, 
akik más tudományterületen foglal-
koznak  infografikákkal?
– Én a kémiához értek, ennél is mara-
dok. Akadnak mások, bár keveseb-
ben, mint gondolnánk. Az első ihletet 
David McCandless munkája adta, ő 
készíti az Information Is Beautiful 
weboldal grafikáit. Ő minden elkép-
zelhető témában szerkeszt ábrákat a 
tudományostól egészen London 
kávézóelnevezéseinek taxonómiájáig. 
A Tabletop Whale alkotója, Eleanor 
Lutz elsősorban biológiai témákra fó-
kuszál. Újabban a The STEM Chicks 
oldalán is jelennek meg hosszabb tu-
dományos, vagy társadalmi témájú 
infografikák.

TEGZES MÁRIA

hogy mi okozza, hogy színessé vál-
nak a falevelek. Aztán van, amelyik 
témája önmagában találja el a diákja-
im érdeklődését: a különböző mérgek-
ről szóló tablót például mindannyian 
alaposan tanulmányozták. És termé-
szetesen mindig beviszem azokat, 
amelyek az éppen soron lévő tantárgyi 
részhez kapcsolhatóak. Az egyik osz-
tályban most vettük azokat a katalizá-
ló tényezőket, amik befolyásolhatják a 
reakciók sebességét. Ez alapján megvi-

tattuk, hogyan lehet lelassítani azt a 
folyamatot, amelyik azt okozza, hogy 
könnyezünk a hagymától.
– Egyszóval a hasznos tudás átadása 
a cél…
– Nem nehéz, hiszen a kémia min-
denütt jelen való, akármit tanulunk, 
köze van a hétköznapokhoz. Ko-
molyra fordítva mondjuk úgy, hogy 
jó eszköznek találom a kémiát arra, 
hogy néhány jelenséget mélyebben 
megértsünk. Például ha megismerjük 
a csípős íz működésének mechaniz-
musát, az is világossá válik, hogy mi-
ért segít többet, ha tejet iszunk rá, 
mintha csak vizet innánk. Vagy le-
tisztázhat olyan közhiedelmeket, 
minthogy a sárgarépa valóban segít-e 
abban, hogy lássunk a sötétben. Illet-
ve arra is van válasz, mi okozza, hogy 
a karácsonyi asztal körül (melyen 
Angliában hagyomány szerint 
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M
ár bQven benne járunk Adventben, ami 
Ausztráliában hat hetet jelent, noha nin-
csen olyan szokásuk, ami jelezné az 

idQ múlását, mint nálunk az adventi koszorú. A 
kórházban, ahol dolgozom, már november kö-
zepén elkezdték kirakni a dekorációt és van-
nak, akik szintén a brit hagyományokat követ-
ve már feldíszítették a karácsonyfát. Ez nem 
feltétlenül azonos azzal a fával, amely majd 
Szenteste fogadja a házba érkezQ Santa Cla-
ust, de fontos, hogy az utolsó négy hétben kará-
csonyi pompa uralkodjon a házban. Az ausztrá-
lok egyébként nagy díszítQk, a házak hamaro-
san tetQtQl-talpig fel lesznek cirádázva, ki lesz-
nek világítva és állítólag egyes körzetekben 
versengeni fognak egymással az utcák a legdí-
szesebb környezet címért. A városunkban köz-
lekedQ 100-as buszról pedig az a hír járja, ki 
sem lehet majd látni az ablakain a rengeteg ka-
rácsonyi dísztQl. Mindenhol hóemberek, Tél-
apók, rénszarvasok köszönnek majd ránk. 

A legnépszer_bb és legrégebb óta Qrzött ha-
gyomány a „Christmas Carols by Candlelight”, 
ami azt jelenti, az emberek összegy_lnek nap-
lementekor a parkokban, a tengerparton, gyer-
tyát gyújtanak és karácsonyi dalokat énekel-
nek. Ehhez a programhoz bárki csatlakozhat, 
meg vannak hirdetve az idQpontok a helyi újsá-
gokban, a Facebookon, ki vannak plakátolva 
mindenütt. Lehet magunkkal vinni pokrócot és 
piknikkosarat és kiülni, hallgatni mások éne-
két. A legnagyobb ilyen össznépi éneklQs pik-
nik Sydneyben lesz Advent vége felé. Népsze-
r_ szokás még a Mikulás-fénykép  – gyakorla-
tilag kötelezQ, ha van az embernek saját csa-
ládja. Már hat héttel Karácsony elQtt 
elkezdQdtek ezek az események, szintén új-
ságból, plakátokról lehet róluk értesülni. Egy 
feldíszített „udvarban”, manókkal körbevéve ül 
a Mikulás a pódiumon és minden szülQ, min-
den évben elhozza a csemetéit, hogy a Miku-
lással közös képen láthassa viszont Qket a kö-

vetkezQ évben. Kígyózó sorokban várják a csa-
ládok, hogy lencsevégre kapják az ünneplQbe 
öltöztetett gyermekeiket, az unatkozók közben 
levelet írhatnak a Télapónak a helyszínen. 

November 30. Szent András napja, a kará-
csonyi puding elkezdésének hivatalos ideje. 
Ez hasonló az angolok karácsonyi 
puddingjához, de több gyümölcs van benne. 
Minden nap meg kell forgatni egy kicsit és né-
hány naponta meg kell locsolni egy kis bran-
dyvel, hogy karácsony napjára pont jól össze-
érjen, nem kevés mosolyt csalván az ünneplQ 
társaság arcára. Remélem lesz részem egy 
eredeti recept alapján készült pudingban az 
idén, mert el sem tudom képzelni, milyen lehet. 
Csupa alkohol, gondolom. 

A december nagyjából karácsonyi vacsorák-
kal telik, különösen a hónap elsQ fele, ugyanis 
itt az a jellemzQ, hogy az emberek december 
közepén elmennek szabadságra, ami több he-
tes vakációt jelent. Az iskolák az idén decem-
ber 21-tQl egészen január 26-ig, az Australia 
Day-ig tartanak zárva, a szülQk is szabadsá-
gon vannak ezalatt az idQ alatt. Nem is olyan 
meglepQ, hiszen a legtöbben utaznak, itt hatal-
mas távolságokat kell megtenni ahhoz, hogy 
minden rokont végig tudjanak látogatni. 

Karácsony elQtt néhány nappal újabb nép-
szer_ szokás veszi kezdetét: a Mikulást körbe-
hordozza az utcákon a helyi t_zoltóság. A csa-
ládok kivonulnak a ház elé integetni, a jóságos 
nagyszakállú pedig nyalókákat dobál a vidám 
gyerekseregnek, tekintet nélkül arra, hogy jók 
vagy rosszak voltak-e az idén. 

Szenteste általában sz_k körben vannak az 
ünneplQk, az asztalra fQleg hidegtálak kerül-
nek, a karácsonyi t_zdelt sonka elmaradhatat-
lan, népszer_ek a meleg krumpli- és egyéb sa-
láták. A vacsorához pezsgQ dukál, a desszert 
pedig pavlova, ami a közhiedelem-
mel ellentétben nem is orosz és nem 
is új-zélandi, hanem ausztrál kreáció. 

Vacsora után kitesznek egy pohár tejet keksszel 
a Mikulásnak és álomra hajtják a fejüket a min-
dig vidám ausztrálok. Másnap van karácsony 
napja, ami a legnagyobb ünnep Ausztráliában. 
Vannak, akik nagy brunch-okat, ünnepi reggeli-
ket tartanak ilyenkor, ami olyan lehet, mint ná-
lunk a húsvéti reggelizés. Reggeli után kibontják 
az ajándékokat, majd összegy_lik a család ap-
raja-nagyja a barbecue grill körül, általában kinn 
a parkban, vagy a tengerparton. Arra a kérdés-
re, hogy mi az igazi ausztrál karácsonyi étel, a 
legtöbben rögtön rávágják, hogy a grillezett gar-
nélarák. Emellett, majdnem kötelezQ elem az 
ünnepi sült pulyka, amit sokan fogyasztanak hi-
degen, de a zöldségeket szintén melegen tálal-
ják. Avokádó-és mangószezon van, úgyhogy 
ezeknek szintén ott a helyük az ünnepi aszta-
lon, a „nagymama trifl e”-jébe (krémes, rétege-
zett desszert) pedig eper és bogyós gyümöl-
csök kerülnek majd. 

Harmadnap Boxing Day-t ünneplik, ez az el-
nevezés a régi idQkbQl ered, amikor a brit birto-
kosok megajándékozták a beosztottjaikat ka-
rácsonyt követQen. Ez a nap már elég csende-
sen telik az elQzQekhez képest, avagy akinek 
van kedve, elmehet a „lovira”. Ausztráliában 
extrém mód népszer_ek a lóversenyek, külön 
kultúrája van a fogadók körében és a Boxing 
Day az egyik legjelentQsebb futam-nap, sokan 
ünnepelnek pezsgQvel a kezükben és vékony, 
díszes kalappal a fejükön. 

TUBOLY ESZTER

AZ ÉV LEGFURCSÁBB IDVSZAKA

KARÁCSONYVÁRÁS 
AUSZTRÁLIÁBAN

Két hónapja élek Newcastle-ben, amely SydneytWl észak-
ra, jó kétórányi autóútra található. Egy visszautasíthatat-
lan kutatói állásajánlat szólított ide. Karácsony elWtt sok 
minden, a közlekedéstWl az építészetig, a gasztronómiá-

tól az emberek külsejéig Angliára emlékeztet. 
Karácsonyi ének gyertyafénynél 

Melbourne-ben
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Jellegéből adódóan a díj nemcsak 
a két tudósnak, hanem jelképe-
sen az általuk vezetett népes ku-

tatócsoportoknak is szól, akik a japán 
Szuper-Kamiokande detektornál és a ka-
nadai Sudbury Neutrínó Obszervatóri-
umban az ezredforduló táján kimutat-
ták a neutrínók egymásba való átala-
kulását. Az ilyen jellegű, óriásdetekto-
rokkal elvégzett mérések ugyanis már 
jó ideje elképzelhetetlenek nagy lét szá-
mú, mérnökökből, kísérleti- és elméleti 
fizikusokból, továbbá számítógépes 
szakemberekből álló kutatógárda szo-
ros együttműködése nélkül.

Bár nem látjuk, és semmi más ér-
zékszervünkkel sem érzékeljük őket, 
ténylegesen neutrínók özönében élünk: 
testünk minden kis porcikáján má-
sodpercenként sokmilliárdnyi neutrí-
nó halad át észrevétlenül, a fényéhez 
közeli sebességgel. 

Hogy honnan jönnek? Egy részük 
még a Világegyetem születésekor, a 
Nagy Bummban keletkezett, de je-
lenleg is folyamatosan képződnek 
különféle kozmikus és földi folyama-
tokban, így például a csillagok (köz-
tük a minket is éltető Nap) energiáját 
termelő magfúziókban, az életük vé-
gére ért csillagok látványos szu per nó-
va rob banásaiban, a természetes ra-
dioaktív bomlásokban, vagy éppen a 
mesterséges nukleáris erőművekben. 

F I Z I K A I  N O B E L - D Í J ,  2 0 1 5

NEUTRÍNÓK: 
A RÉSZECSKEVILÁG KAMÉLEONJAI

A fény részecskéi, a fotonok után a 
neutrínók a második leggyakoribb 
részecskék az Univerzumban.

A láthatatlan tolvaj
Ehhez képest különösen meglepőnek 
tűnhet, milyen sokáig maradtak rejtve, 
még azt követően is, hogy 1931-ben 
Wolfgang Pauli (1945-ben Nobel-díjat 
kapott osztrák fizikus) elméleti megfon-
tolások alapján „kitalálta” őket. A fizi-
kusok ekkortájt szembesültek egy a ra-
dioaktív béta-bomlásokban megjelenő 
problémával: a bomlás során az elem 
atommagja egy neutron protonná ala-
kulásával magasabb rendszámú elemmé 
alakul át, amit egy elektron kisugárzása 
kísér. A folyamatban azonban sérülni 
látszott az energia- és az impulzusmo-
mentum (perdület) megmaradásának 
törvénye, mégpedig úgy, hogy mind-
kettőnek a kiinduló és a végtermékek 
közti mérlegében kisebb (az energia ese-
tében folyamatosan változó) hiány mu-
tatkozott. Márpedig a fizikusok túlnyo-
mó többsége sérthetetlennek tartotta 
ezeket a megmaradási tételeket. Látszó-
lagos sérülésük magyarázatára feltétele-
zett Pauli egy harmadik, a folyamatban 
nem észlelt „tolvaj” részecskét, amely a 
hiányzónak tűnő energiát és impulzust 
magával vitte. A folyamatban résztvevő 
többi részecske egyéb adataiból és abból, 
hogy a ködkamrában nem hagyott lát-

ható nyomot, következett, hogy a felté-
telezett részecske elektromosan semle-
ges, csak nagyon gyengén hat kölcsön 
más részecskékkel, saját perdülete (spinje) 
megegyezik az elektronéval, a nyugalmi 
tömege pedig az elektronénál jóval ki-
sebb, vagy éppen nulla lehet. A neutrínó 
nevet, amely olaszul semlegeskét (kis sem-
legest) jelent, később Enrico Fermi adta a 
részecskének, aki egyúttal a béta-bomlás 
új modelljét is megalkotta: ebben az 
elektronnal egyidejűleg mindig egy 
neutrínó (pontosabban az elektron kibo-
csátásával járó negatív béta-bomlásban 
antineutrínó, de ez konvenció kérdése) is 
keletkezik, amely azonban csak az általa 
elvitt energia és impulzus révén, közvet-
ve észlelhető. Maga Pauli is úgy vélte, 
hogy feltételezésével „rettenetes dolgot 
követett el”, mivel a neutrínók közvetlen 
kimutatása sosem lesz lehetséges. És va-
lóban jó 25 évet kellett várni, míg ez 
végülis sikerült: 1956 júniusában két 
amerikai fizikus, Frederick Reines (1995-
ben kapott Nobel-díjat) és Clyde Cowan 
táviratban értesíthették Paulit a neutrí-
nók első közvetlen kimutatásáról.

Eközben a részecskefizika elméleti 
modelljei is fejlődtek. Kiderült, hogy köl-
csönhatásaik alapján a részecskék külön-
féle családokba sorolhatók, ezen belül 
azok, amelyek az erős kölcsönhatásban 
(ez tartja együtt pl. a nukleonokban a 
kvarkokat) nem vesznek részt, a leptonok 

Az ezévi díjazottak, a japán Takaaki Kajita és a kanadai 

Arthur B. McDonald a hivatalos indoklás szerint „a 

neutrínóoszcillációk felfedezéséért” részesült a magas 

elismerésben, „amely megmutatta, hogy a neut  rí nóknak 

van tömege.” Az eredmény, amellett hogy megoldott egy 

több évtizede ismert rejtélyt, önmagán messze túlmu-

tatva egyúttal azt is bizonyította, hogy az elemi részek 

fizikájának sokak által már lezártnak tartott, rendkívül 

sikeres elmélete, a Standard Modell mégsem teljes, 

hanem további módosításokra, kiegészítésre szorul. Takaaki Kajita Arthur B. McDonald
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(2002-es Nobel-díj) vezeté-
sével működni kezdett az a 
dél-dakotai aranybányában 
megépített neut rí nó de tek tor, 
amely alkalmas volt a Napból 

érkező neutrínók észlelésére. Az első ki-
értékelések azonban megdöbbentő ered-
ményre vezettek: a jósolt neutrínók 
mintegy 70 százaléka hiányzott! Hová 
tűntek a napneutrínók? Vagy másként – 
ahogy akkoriban Marx György profesz-
szor, a neutrínók kutatásának elismert 
szaktekintélye meglehetősen provokatív 
szellemességgel megfogalmazta: „hová 
tűnt a �ap az égről?” 

Lehetséges magyarázatokban nem volt 
hiány. Felvetődött, hogy a Nap műkö-
dését leíró modell nem elég pontos vagy 
teljes. Esetleg magában a mérésben lehet 
valamilyen szisztematikus hiba. És már 
ekkor felvetődött, hogy Bruno Pon te-
cor vo korábban megfogalmazott elkép-
zelése, a neut rí nó osz cilláció (azaz a kü-
lönféle ízű neutrínók egymásba való át-
alakulása) jelentheti a megoldást. Mivel a 
Napban folyó fúziók során kizárólag 
elektron-neutrínók keletkeznek, és Da-
vis kísérlete is csak ezeknek az észlelésére 
alkalmas, amennyiben a Naptól a Földig 
tartó út során az elektron-neutrínók egy 
része más típusú neutrínóvá alakul, az 
magyarázhatja a deficitet.

Ám mindez pusztán elméleti spekulá-
ció maradt mindaddig, amíg nem épül-

tek még nagyobb és érzékenyebb, más 
típusú neutrínók kimutatására is alkal-
mas óriásdetektorok. Mélyen a felszín 
alatt, a kozmikus sugárzás egyéb részecs-
kéitől elszigetelve és a környező talajréte-
gek spontán radioaktív bomlásait is leár-
nyékolva kellett ezeket a hatalmas térfo-
gatú detektorokat megépíteni. 1996-ra 
készült el a japán Super-Kamiokande, 
Tokiótól 250 kilométerrel észak-nyugat-
ra, egy cinkbánya mélyén, majd ezt 
1999-ben követte a Sudbury Neutrínó 
Obszervatórium, amely a kanadai On-
tario tartományban, egy hajdani nikkel-
bányában kapott helyet. Az ezredforduló 
táján ezzel a két óriásdetektorral sikerült 
igazolni a neutrinók három ízének egy-
másba alakulását, a neutrínóoszcillációt. 

A légköri neutrínók 
aszimmetriája

A Super-Kamiokande gigantikus tartá-
lya 1000 méterrel a talajszint alatt 50 ezer 
tonna ultra tisztaságú vizet tartalmaz, 
amelyet több mint 11 ezer fénydetektor 
figyel minden oldalról. A vízmoleku-
lákkal ütköző elektron- vagy müon-
neutrínók rendre elektronokat, illetve 
müonokat keltenek, amelyek a vízbeli 
fénysebességnél gyorsabban száguldva 
Cserenkov-sugárzást bocsátanak ki. Ezt 
észlelik a fénydetektorok, a kutatók pe-
dig a sugárzás intenzitásából és a lefutási 
görbe alakjából meg tudják határozni az 
eredetileg azt keltő neutrínó típusát és 
beérkezésének irányát.

A Super-Kamiokande a kozmikus su-
gárzás által a légkörben létrehozott elekt-
ron- és müon-neut rí nó kat méri. Ezek 
alapvetően két irányból érkezhetnek a 

családjába tartoznak. Ennek tagjai: az 
elektromosan töltött elektron, a kozmi-
kus sugárzásban felfedezett, hozzá na-
gyon hasonló, de kissé nagyobb tömegű 
és bomlékony müon, és a még nagyobb 
tömegű, gyorsítóban előállított tau-
részecske, továbbá a töltött leptonokhoz 
kapcsolódó (a radioaktív bomlásokban 
velük párosulva keletkező) elektromosan 
semleges neutrínók (illetve azok an ti ré-
szecs kéi), amelyeket rendre elektron-, 
müon- és tau-neutrínónak (an ti ne ut  rí-
nónak) neveznek. A neutrinók három tí-
pusát a részecskefizikában elterjedt szó-
használattal a neutrínók háromféle ízének 
is nevezik.

Az egyre jobban kiépülő, és bizonyíté-
kok sokaságával megerősített Standard 
Modellben a neutrínókat egészen a 
XX. század végéig stabil, nulla nyugal-
mi tömegű részecskéknek feltételezték.

Az eltent napneutrínók
Az 1960-as évek elejére elkészült a Nap 
fúziós energiatermelését leíró elméleti 
modell, amely a folyamatlánc eredmé-
nyeként nagyszámú elektron-neutrínó 
keletkezését jósolta meg. Az évtized vé-
gére elkészült és Raymond Davis Jr. 

A Super-Kamiokande légköri neutrínókat 

detektál. Amikor egy neutrínó a tartály egyik 

vízmolekulájával ütközik, egy sebesen száguldó, 

elektromosan töltött részecske keletkezik, 

amely Cserenkov-sugárzást hoz létre. Ezt a 

fényérzékelQk észlelik. A Cserenkov-sugárzás 
intenzitásából és eloszlási görbéjének alakjából 

meghatározható az eredetileg beérkezett 

neutrínó fajtája és érkezési iránya. A Super-

Kamiokandébe a légkörbQl közvetlenül érkezett 
müon-neutrínók száma jóval meghaladta a Föld 

teljes átszelését követQen beérkezett müon-
neutrínókét, amibQl egyértelm_en arra lehetett 

következtetni, hogy az utóbbiaknak a hosszabb 

út befutása során több idejük volt más típusú 

neutrínóvá alakulni.

A Super-Kamiokande 

belsejében

Super-Kamiokande
Kamioka, Japán

kozmikus sugárzással
érkezQ neutrínók

kozmikus 
sugárzás

müon-
neutrínó

légkör árnyékoló 
kQzetréteg1000 m

40 m

közvetlenül 
a légkörbQl 
érkezQ müon-
neutrínók

Cserenkov-sugárzást 
mérQ fénydetektorok a Földön 

keresztül érkezQ 
müon-neutrínók

a  müon-neut rí nók 
jeleket adnak le a 

víztartályban 
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által kiváltott jelek összességének azo-
nosítására, anélkül, hogy megkülön-
böztetnék őket.  

Mivel a Napban csak elektron-neutrí-
nók keletkeznek, a kutatók arra számí-
tottak, hogy a kétféle módon kapott 
neutrínószám egyező lesz. Ezzel szem-
ben az elektron-neutrínók száma csak 
harmadakkorának bizonyult, mint a há-
romféle neutrínó létszámainak összege. 
Vagyis ebből itt az következett,  hogy a 
Naptól a Földig tartó 150 millió kilomé-
ternyi út megtétele során valami történt 
az elektron-neutrínókkal. Mivel pedig a 
háromféle típus összege megegyezett a 
Napból várt teljes neutrínófluxussal, im-
már kétség sem férhetett ahhoz, hogy a 
Napból érkező elektron-neutrínók lát-
szólagos hiányát a neutrínóoszcilláció 
okozza. A most Nobel-díjjal kitüntetett 
Arthur B. McDonald vezette kutatócso-
port ezt az eredményt 2001-2002-ben 
jelentette be.  

Új távlatok?
A két kísérlet (és az azóta eltelt másfél 
évtized alatt néhány további) egyértel-
műen bebizonyította, hogy a neutrínók 
valóságos át vál to zó mű vé szek, amelyek 
képesek egymásba átalakulni. A törté-
netnek azonban ezzel még nincs vége, 
ennek ugyanis messzemenő következ-
ményei vannak a Standard Modellre 

detektorba: vagy felülről, 
közvetlenül a légkörből, 
vagy alulról a teljes föld-
golyót átszelve. Mivel a 
glóbuszon való áthaladás 
a neutrínók számára alig 
jelent akadály, a kutatók 
a két ellentétes irányból 
nagyjából azonos számú neutrínó érke-
zésére számítottak. 535 napnyi megfi-
gyelési idő után elegendő adat gyűlt 
össze a kiértékeléshez. Ebből aztán ki-
derült, hogy míg az elektron-neutrí-
nók esetében valóban nem mutatható 
ki különbség, ezzel szemben a közvetle-
nül a légkörből származó müon-
neutrínók jócskán többen voltak, mint 
a földgolyón keresztül érkezők. Ez pe-
dig azt sugallta, hogy az utóbbiakkal 
történhetett valami a hosszabb út meg-
tétele során. Kézenfekvő magyarázat-
ként kínálkozott, hogy egy részük tau-
neutrínóvá alakulhatott, amelyek ki-
mutatására azonban a detektor nem 
volt alkalmas. A most Nobel-díjjal ju-
talmazott Takaaki Kajita vezette kuta-
tócsoport az eredményt 1998-ban je-
lentette be. 

 A napneutrínó-rejtély megoldása
A később üzembe állt Sudbury Neutrí-
nó Obszervatórium kifejezetten a Nap-
ból érkező neutrínók kimutatására 
épült. A talajszinttől 2 kilométeres 
mélységben, 1000 tonnányi nehézvíz-
zel feltöltött tartályt minden oldalról 
összesen 9500 fénydetektor figyeli 
meg. A tartályban végbemenő ütközé-
sek során egyfelől mód van az elektron-
neutrínók észlelésére, másfelől lehetsé-
ges a háromféle neutrínó bármelyike 

nézve, mivel a neutrínók csakis akkor 
lehetnek képesek ilyen átváltozásra, ha 
a nyugalmi tömegük nem nulla, ha-
nem bármennyire kicsiny is, de véges. 
A tömeg nélküli neutrínók koncepció-
ját tehát, amely Standard Modell egyik 
lényegi eleme, el kell vetni.  A netrínók 
tömegének nagy ságára jelenleg csak 
felső korlátok vannak, egyes becslések a 
nagyságrendjét egymilliomod elekt-
rontömegre teszik.

Másfelől viszont azt is tudjuk, hogy a 
Világegyetemben szinte elképzelhetet-
lenül nagy számú neutrínó van – vala-
mennyi galaxis összes csillaga giganti-
kus számban termeli őket. Így bár-
mennyire is parányi az egyedi neutrí-
nók tömege, összességükben kitesznek 
annyit, mint az Univerzum teljes látha-
tó tömege. Ez a kérdés azonban már a 
kozmológiában lényeges szerepet játszó 
sötét anyag máig megoldatlan rejtélyé-
hez kapcsolódik.

Mintha csak a XIX. század végi fizika 
története ismétlődne, amikor is Lord 
Kelvin egy 1900-as előadásában azt fej-
tegette, hogy a XIX. század fizikájának 
derült egén már csak két aprócska felhő 
látszik, az egyik az éter mozgása, a má-
sik az energia ekvipartíciója. Nos, e két 
aprócska felhőből nőtt ki a XX. századi 
fizika két hatalmas oszlopa, a relativitás-
elmélet és a kvantumfizika.

A részecskefizika Standard Modelljét is 
sokan már lezárt elméletnek tekintették, 
de a neutrínók tömegének megjelenése 
itt is olyan felhőcskének bizonyulhat, 
amelyről egyelőre nem látni, hová vezet. 
Csak annyi sejthető, hogy a fizika fejlő-
dése előtt újabb kapukat nyithat meg.

GAJZÁGÓ ÉVA

A Sudbury Neutrínó Obszervatórium a Napból érkezQ 
neutrínókat detektálja. A Nap magjában folyó fúziós 

folyamatokban kizárólag elektron-neutrínók keletkeznek. A 

neutrínóknak a tartály nehézvízmolekuláival való ütközései 

során keletkezQ másodlagos részecskék Cserenkov-
sugárzásának tulajdonségai mind az elektron-neutrínók 

egyedi, mind a háromféle neutrínó összesített detektálását 

lehetQvé teszi. A kísérletekbQl megállapítható volt, hogy 
miközben a beérkezett elektron-neutrínók száma a vártnál 

kevesebb, a háromféle típusból beérkezett neutrínók 

összesített száma megegyezett a várt értékkel. EbbQl pedig 
egyértelm_en arra lehetett következtetni, hogy a Napból 

induló elektron-neutrínók egy része a Földig tartó út során 

más típusú neutrínóvá alakult. 

A Sudbury Neutrínó 

Obszervatórium

A Napból érkezQ 
neutrínók

a Nap magjában
elektron-neutrínók
keletkeznek

Sudbury Neutrínó Obszervatórium (SNO)
Ontario, Kanada

árnyékoló kQzetréteg
mind az elektron egyedi-, mind 
a háromféle neutrínó bármelyi-
kének jelenléte azonosítható 
jelet ad le a nehézvíztartályban 

nehézvíz

18 m

2100 m
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Alfréd Nobel 1896. december 
10-én, San Remo városában 
halt meg, testét Stockholmban 

helyezték örök nyugalomra. 1901-ben, 
pontosan öt évvel a halála után adomá-
nyozták az első díjat, amely bár egy 
múltbeli eredményt jutalmaz, annak a 
jelenkori jelentőségét veszi alapul és a jö-
vőbe mutat: a kitüntetett eredmény ré-
vén új felfedezések születhetnek. Aziz 
Sancar, idei kémiai Nobel-díjastól idén 
alkalmam nyílt megkérdezni, hogy mit 
üzen a fiataloknak. A válasz, bár moso-
lyogva mondta, egyszerű volt és hatásos: 
„Work hard!” (Dolgozzatok kemé-
nyen!)

A Nobel Alapítvány feladata kettős. 
Egyrészt az eredeti Nobel-vagyont 
fenntartani és bővíteni kell befekteté-
sekkel és támogatók szerzésével, más-
részt közel kell hozni az emberekhez 
a díjat, a díjazott eredményeket és 
személyeket. „A lakosság szereti a No-
bel Múzeumot és büszkék a díjra, mely 
az elmúlt több mint száz évben megőriz-
te elsőségét a világon� Rengeteg adományt 
kapunk vállalatoktól, magánszemélyek-
től� Ennek megfelelően folyamatosan fej-
lesztjük is a múzeumot” – magyarázta 
Annika Pontikis, a Nobel Alapítvány 
társadalmi kapcsolatokért felelős 
megbízottja. A város közepén, Gamla 
Stan szigetének legmagasabb terén 
található apró múzeum évente  több, 
mint 500 iskolás csoportot fogad. „A 
múzeum nem tárgyakról szól, hanem tör-
ténetekről, nem emberekről, hanem ötle-
tekről, nem a tudományról, hanem a tu-
dományos felfedezésekhez vezető útról” 
– emelte ki Gustav Källstrand, a mú-
zeum munkatársa. „A Nobel héten a 

múzeum különleges szereppel b�r” – foly-
tatta Källstrand. „Itt találkoznak a – béke 
d�j kivételével � a d�jazottak egymással�” 
Nobel szellemiségéhez hozzátartozik a 
találkozás és kapcsolatépítés. William 
C. Campbell és Satoshi Ömura, az idei 
orvostudományi díj nyertesei, ugyan-
úgy, mint Arthur B. McDonald és 
Takaaki Jakita a fizikai díj nyertesei, 
megerősítették, hogy együttműködés-
re nagyon sokszor szükség van a tudo-
mányban. De nem csak tudományon 
belül kell kommunikálni: az iparral 
együtt lehet alkalmas egy felfedezés az 
emberiség javát szolgálni. 

Az idei Nobel-hétre a múzeum meg-
nyitotta időszaki kiállítását, melyben 
művészeket kértek fel, hogy interpretál-
ják a díjazott felfedezéseket, eredmé-
nyeket. A zeneszerző-, divattervező- és 
szobrász-hallgatóknak két hónapjuk 
volt befogadni, átgondolni és átadni a 

díjazott eredményeket. „Hogy’ hangzik 
a D�S?” – kérdezte Haukur Han nes 
Reynisson zeneszerző. Majd megalkot-
ta: harmonikus zongoramenetet tör 
meg diszharmonikus részlet, hogy az-
tán újra összeálljon a hangzás. „Ha 
Youyou Tu ősi k�nai gyógynövényből tudott 
modern gyógyszert csinálni, akkor mi is tu-
dunk ősi k�nai csészékből 3D-nyomtatott 
másolatokat előáll�tani�” – fejtette ki Ma-
tilda Beck man szobrász. A csészék el-
vesztették ugyan a színüket, de alakju-
kat, lényegüket megtartották. Egyfor-
ma, de másképp javított csészék mutat-
ják a kémiai No bel-díjat nyert 
DNS-hibajavítást. Az időn és téren át 
tartó utazás, a folyamatos mozgás és a 
neutrínókat láthatóvá tevő kék felvilla-
nások ihlette ruha pedig Amanda 
Borgfors nevéhez fűződik. 

„Október első hetének minden napján, 
minden egyes díj kihirdetésénél ott ültünk a 
sajtótájékoztatón, majd elkezdtünk kompo-
nálni” – mesélte Mika Pohjola, a kiállí-
tási terem hangulatáért felelős zeneszer-
zőtrió egyik tagja. Az ő feladatuk lett a 
legkomplexebb: négy hangszóróból 
háttérzenét, és minden díjhoz egyedi 
zenét komponáltak.

FERENC KATA

T U D Ó S Í T Á S  A  N O B E L - Ü N N E P S É G S O R O Z AT R Ó L

A fizikai 

Nobel-díj 

ihlette 

installáció

Egy, a tudomány iránt lelkesedW 
unokaöcs volt az, aki meggyWz-
te a családot, hogy Alfréd Nobel 

négy oldalas végrendeletét 

komolyan kell venni. Ugyanez a 

rokon tárgyalt a svéd akadémiá-

val is, hogy valóban állítsanak 

fel egy Nobel-bizottságot, aho-

gyan a végrendeletben szere-

pelt. A díjátadás ma már a svéd 

kulturális élet egyik legjelentW-
sebb, nemzetközi érdeklWdést 

kiváltó eseménye.

STOCKHOLM TELÉNEK 
LEGVILÁGOSABB HETE

(A SZERZP FELVÉTELEI)
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s el tud jutni más földrészekre is, 
ha közben senkit sem akar célirá-
nyosan a hívévé tenni, és nem ál-
lítja azt, hogy egyedüli lehetősége 
az elmélyült spiritualitásnak.
– Végül is mindegyik vallás hasonló 
erkölcsi alapokról szól, nem? 
– A hinduizmus és a buddhizmus 
mestereitől és tanítóitól olvasva cso-
dálkoztam rá, hogy egy tradicionális 
hindu családban az újszülött világra 
jöttekor egy mantrát imádkoznak, 
így tudatosítva magukban és a gyer-
mekben, hogy az emberi egy kivéte-
les létforma, tehát éljen úgy, mintha 
az lenne az egyetlen és az utolsó éle-
te, mert az emberi létformán keresz-
tül lehet csak kikerülni a szam szá rá-
ból, a lét örökös körforgásából. A ti-
beti buddhista halottaskönyv tanú-
sága szerint, ha valaki elment e vi-
lágból, a hozzátartozói még hete-
ken-hónapokon át azért imádkoz-
tak, hogy az elhunyt az emberi élet-
nek az utolsó néhány pillanatában 
olyan döntéseket hozzon a túlvilá-
gon, amivel „be tudja zárni az anya-
méhet”, hogy többé ne kelljen meg-
születnie és elérhesse a megvilágoso-
dást. Mindkét vallásban benne van 
az adott életnek a megbecsülése, 
csakúgy, mint a keresztény vallás-
ban. A vallások tehát nemegyszer 
közelebb állnak egymáshoz, mint 

azt gondolnánk, miközben a keresz-
tény hagyomány nem vallja a lélek-
vándorlás eszméjét.
– A Semmelweis Egyetemen ta-
nít, mentálhigiénés szakemberek 
és lelkigondozók képzésében vesz 
részt, és a Magyar Pszichodráma 
Egyesületnél önismereti csoportokat 
vezet. Mi volt akkora hatással önre, 
hogy a papi hivatása mellett mentál-
higiénés szakemberré vált?
– Amikor szerettem volna magamat 
jobban megérteni, hatékonyabbnak, 
boldogabbnak és egészségesebbnek 
lenni, illetve az istenkapcsolatomban 
is fejlődni, magam is jártam pszicho-
terápiára, önismereti pszichodráma  
csoportokba, pszichoanalízisre. Tehát 
közelről ismertem meg ezt a világot. 
A pappá szentelésem után kezdtem 
tapasztalni, hogy egyre több keresz-
tény fiatal és felnőtt fordult hozzám 
életvezetési kérdésekkel, többségük 
családi és társkapcsolati témában. 
Ráébredtem, hogy már maga a be-
szélgetés is külön mesterség, és az 
önképzésnél többre van szükségem. 
Ezért döntöttem úgy, hogy intézmé-
nyes formákat keresek. Azóta is fo-
lyamatosan járok szupervízióra, to-
vábbképzésekre, szemináriumokra, 
workshopokra. Mindig találkozom 
új helyzetekkel, új kérdésekkel, vagy 
kétségeim támadnak afelől, hogy 

– Miből mi jött, hogy válogatott 
atlétából pap és egyetemen tanító 
mentálhigiénés szakember lett, aki 
a buddhizmussal is foglalkozott egy 
időben?
– Vallást, keresztény hagyományo-
kat nem gyakorló családból szár-
mazom. Ebből is fakadhat, hogy 
kamaszként nagyon foglalkozta-
tott két dolog. Egyrészt az identi-
tásom, az önazonosságom keresé-
se, hogy ki vagyok én, és mit kezd-
jek azzal a családi örökséggel, hogy 
a szüleim elváltak, s hogy apukám 
harmadik és anyukám második 
házasságából születtem. Másrészt, 
hogy van-e  mélyebb, lényegibb, 
meghatározó forrás, mint az öna-
zonosságomat természetesen meg-
határozó család. Így jutottam el a 
spiritualitáshoz. Miután nem volt 
számomra elérhető keresztény vi-
lág körülöttem, a buddhizmusra 
találtam rá, ami nagyon vonzó lett 
számomra, és máig sok kincset őr-
zök belőle. Például azt a belső fel-
szólítottságot, hogy „ne árts”, ma 
is komolyan veszem. A buddhiz-
mus nem egy térítő vallás, ellentét-
ben azzal, ahogy azt az iszlámra és 
a kereszténységre szokták monda-
ni. Így az első közelebbi élményem 
egy vallással kapcsolatban az volt, 
hogy akkor is hordozhat értékeket, 

I N T E R J Ú  P Á L  F E R E N C C E L

A LÉLEK KUTATÓJA
Karácsonyi számunkban rendhagyó interjúalany-

nyal beszélgettünk rovatunkban. Pál Ferenc (köz-

ismertebb nevén Pál Feri) áttételesen mondható 

„a lélek kutatójának” – római katolikus papként 

is, illetve a Semmelweis Egyetemen oktató men-

tálhigiénés szakemberként is. Fiatalokat célzó 

elWadásai egyre népszerebbé váltak az elmúlt 
évek folyamán – ezeket jelenleg a Dürer 
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Nem tartom kiábrándítónak azt, 
ami felé az emberiség halad, hanem 
azt gondolom, hogy olyan területe-
ken szükséges most fejlődnünk és 
változnunk, amelyre eddig nem volt 
se szükségünk, se időnk, se energi-
ánk, a feltételekről nem is beszélve.
– A karácsony kapcsán rendre rá-
kérdeznek öntől arra, hogy vajon 
miért „üresedett ki a karácsony”, s 
ön rendre azt válaszolja, hogy az 
ünnep attól ünnep, ha az ember an-
nak tartja.
– Nem a karácsony kopott meg, ha-
nem azoknak az embereknek vált 
üressé az ünnep, akiknek hiányzik 
valami vagy valaki, és a karácsony 
ezt a tényt tükörként tárja elé. Az 
ünnepeink olyanok, amilyenek mi 
vagyunk. Ha megvan bennünk a 
várakozás és nyitottak vagyunk, ak-
kor megérinthet bennünket a kará-
csony lényege és érzékenyebbé vál-
hatunk a bennünk születő jóra.

VERESS KATA

helyzetben. A XX. század 
elején még téma volt az, 
hogy legyen-e a nőknek 
választójoga vagy sem, és a 
háború után még kérdés 
volt, hogy egy néger em-
ber együtt utazhat-e a bu-
szon egy fehér emberrel. 
100 év alatt elmélyült az 
egyes ember tisztelete, ér-
tékességének belátása. Ma 
talán az az egyik legfonto-
sabb kérdés, hogy a méltó-
ságára talált személy meg-
marad-e önmagában ön-
magának, vagy azt meg-
őrizve akar-e másokhoz 
tartozni.
– Annak ellenére, hogy sok 
korlát leomlott, és rengeteg 
régi szabály, elvárás és szo-
kás elévült?
– Kifelé vívtunk meg har-
cokat a demokráciáért, a 
polgári értékekért, a val-
lás- és szólásszabadságért, 
emberi jogokért. Most a 
belső szabadságért küz-
dünk és még csak az elején 
járunk. Hiába mondjuk, 
hogy minden ember rela-
tív szabadsággal rendelke-
ző autonóm lény. Az utób-
bi száz évben az egyes em-
ber nagy személyiségfejlődésen ment 
át, és ez az útkeresés tele van gyön-
geséggel, elakadással és sebzettség-
gel, annak a felismerésével, hogy be-
lül nem vagyunk elég szabadok. 

valamit jobban, értőbben tehettem 
volna. Egy véget nem érő tanulási 
folyamatban élek.
– Ezeken a workshopokon, szemi-
náriumokon biztosan bemutatnak 
olyan kutatási eredményeket, ame-
lyek még nem kerültek be a köztu-
datba. Mondana ezekre pár példát, 
amik a „legforróbb” területnek tűn-
nek, amelyek megváltoztathatják 
majd a jelenlegi tudásunkat, gya-
korlatunkat?
– Egyrészt a közgondolkodásban 
sok minden nem eresztett még mély 
gyökeret abból, ami a szakma szá-
mára világos és egyértelmű, például 
a korai kötődés fontossága. Másrészt 
örömmel tapasztalom, hogy a spiri-
tualitás mint erőforrás és érték egyre 
inkább elfogadottá válik a segítő 
kapcsolatban, vagy a csoportok éle-
tében.
– Főként a nyugati világban sokan 
panaszkodnak az emberi kapcsola-
tok megromlására, nehezebben ta-
lálják önmagukat és a helyüket a 
világban. Ön szerint honnan hová 
tart az emberiség?
– Régen alapvetően közösségek, in-
tézmények, nemzetek tagjaiként, 
azok keretein és szabályain belül él-
tünk, és élet-halál kérdése volt, hogy 
egy törzs, falu vagy intézmény ne 
közösítsen ki, mert az a szociális ha-
lált jelentette volna. Ma sokkal la-
zábban kapcsolódunk a közösségek-
hez, a társas identitással szemben az 
individualitás került előtérbe. Az 
emberiség még soha nem volt ilyen 
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drkutatók könyve

Történelmi esztendő a magyar űrtevékenység számá-
ra 2015. Idén lett ugyanis hazánk az Európai Űrügy-
nökség (ESA) teljes jogú tagja, ami nemcsak óriási 
lehetőséget jelent a magyar űripar számára, hanem a 
következő évtizedek tudományos kutatásait is meg-
határozhatja. Ez jó alkalom arra is, hogy visszate-
kintsünk a magyar űrkutatás kezdeteire az Elek 
László beszélgetéseit tartalmazó kötettel, amelyben a 
magyar űrkutatás megteremtői: Almár Iván, Apáthy 
István, Bencze Pál, Ferencz Csaba, Gschwindt András, 
Horváth András, Ill Márton, Illés Erzsébet, Kántor Csa-
ba és Tänczer Tibor szólal meg. Az interjúalanyok 

között van csillagász, fi-
zikus, villamosmérnök, 
geofizikus és meteoroló-
gus is. A szakemberek 
fele a műholdak optikai 
megfigyelésével kezdte 
pályáját. 

A kötet főszereplői is-
mertek lehetnek az Élet 
és Tudomány olvasói szá-
mára, hiszen szinte mind-
egyikük megjelent szer-
zőként is e lap hasábjain. 
A Kozmikus krónika ro-
vatot Almár Iván és 
Horváth András állította 

össze, de külön-külön is rengeteg írással jelentkeztek. 
Apáthy István érdeklődését �z űrhajózás című könyv 
indította el, mely az Élet és Tudomány kiskönyvtár-
sorozatának első köteteként 1956-ban(!) jelent meg. 
Nemcsak a Halley-üstököst 1986-ban megközelítő 
VEGA-szondák készítésében vett részt, hanem évti-
zedekkel később a Rosetta szonda sikereinek is egyik 
letéteményese volt. Gschwindt András neve pedig a 
Masat-1 repülése idején jelent meg újra a magyar sajtó-
ban és az ÉT-ben. Szerencsére majdnem mindenkiről 
elmondható, hogy ma is aktívan részt vesz különböző 
kutatásokban, az oktatásban és az ismeretterjesztésben.

A beszélgetések ötletét Almár Iván vetette fel azzal, 
hogy meg kellene örökíteni a hazai űrkutatás kezdete-
iről azok emlékeit, akik részt vettek benne és még köz-
tünk vannak. Felvetés olyannyira időszerű volt, hogy 
Gál Gyula űrjogásszal már nem sikerülhetett a szemé-
lyes találkozás, így róla a függelékben emlékezik meg a 
kiadvány. Sajnos 2015 májusa óta Ill Mártonnal sem le-
het újabb interjút készíteni.

A szereplők pályája, munkakörülményei, tevékenysége 
és eredményei révén a kutatások társadalmi feltételeit, 
lehetőségeit is megismerhetjük. Ne feledjük: „kalandos” 
évtizedek voltak ezek azok számára, akik nem csupán a 
baráti országok szakembereivel működtek együtt nem-
zetközi programokban. 

A könyvben formailag az 1957 és 1980 közötti idő-
szakról van szó, de ahogy nem lehet pontosan a Szput-
nyik-1 indításához kötni a kezdeteket, úgy Farkas 

Bertalan repülése sem a végszó. Készül ugyanis a kö-
vetkező, az 1980 és 1992 közötti időszak kötete 15 
szakemberrel történő beszélgetés alapján. A megjele-
nés 2016-ban várható, ami egyébként a kiadó, vagyis 
a MANT megalakulásának 30. és jogelődje, a Köz-
ponti Asztronautikai Szakosztály létrejöttnek 60. év-
fordulója. (Tudomány születik – Elek László beszélgeté-
sei a magyar űrkutatás megteremtőivel, 1957�1980� Bu-
dapest, Magyar �sztronautikai Társaság, 2014, 240 ol-
dal, 2900 forint)

TRUPKA ZOLTÁN

A történelem útjai

A történésznek „sine ira et studio” (harag és elfogult-
ság) nélkül kell vizsgálnia a múltat és legjobb tudása 
szerint kell kutatási eredményeiről számot adnia. A 
VERITAS Történetkutató Intézet azzal a céllal 
kezdte meg működését, hogy fiatal szakmai erők 
bevonásával elsődleges források felhasználásán ala-
puló, modern történetelméleti irányzatok ismereté-
ben kialakított kutatási szemléletmóddal, a magyar 
történelmi tudat torzulásainak korrekciójával tárja 
fel az elmúlt mintegy másfél évszázad magyar törté-
nelmét. 

Az idén tavasszal megjelent évkönyv az első jelen-
tősebb, nyomtatásban megjelent kiadványuk, mely a 
kiegyezéstől az Antall József, majd a Boros Péter ve-
zette kormányok működésének végéig tekinti át a 
magyar múltat. A tanulmányok többségét az Intézet 
munkatársai írták, de külső szerzők tollából is olvas-
hatók írások. A kötet 16 tanulmányt tartalmaz, ezek 
közül az első kilenc foglalkozik 1945 előtti esemé-
nyekkel, ezen belül négy a kiegyezés és az első világ-
háború kitöréséig tartó időszakot, öt az 1918 és 1945 
közötti periódust öleli fel. A további hét írás a máso-
dik világháború lezárásától 1994-ig tartó időinter-
vallum egy-egy szeletét tárgyalja. A tanulmányok 
sorában helyet kaptak hadtörténeti írások (a Monar-
chia keleti fronton vívott háborújának első hat hetét 
bemutató tanulmány stb.), művelődéstörténeti ta-
nulmányok (a Tanácsköztársaság toborzópropagan-
dáját vizsgáló írás a röplapok tükrében stb.), egyház-
történeti írások (az állam és az egyház viszonyát 
meg a református felekezeti öntudat XIX. századi 
problémáit elemző értekezés stb.), valamint politikus 
portrék – újszerű megvilágításban. A szerzők között 
korábban lapunkban szintén publikáló történészne-
vek is jelen vannak, például Anka Lászlóé, aki írásá-
ban Apponyi Albert gróf jászberényi kultuszát vizs-
gálja a kezdetektől napjainkig. 

A tanulmányok végén angol és német nyelvű rezümék 
is olvashatók, így nemcsak a magyar történészek, illetve 
történelem iránt fogékony olvasók, hanem a nemzetközi 
kutatók, érdeklődők számára is elérhető a kiadvány. 
(VERIT�S Évkönyv� 2015� Budapest, VERIT�S Törté-
netkutató Intézet és a Magyar �apló közös kiadása, 444 ol-
dal, 3500 forint)

PAPP CSILLA

KÖNYVSAROK
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SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

A z egészségnevelés több tudo-
mányterületet ölel fel: or-
vostudományt, pedagógiát, 

pszichológiát, neveléstudományt és 
szociológiát. Az egészségnevelés fel-
adatköre (tartalma) így lényegesen 
kitágul: figyelembe veszi az ember 
biológiai állapotát (testi, szervezeti 
egészségét) csakúgy, mint a lelki 
(szellemi, érzelmi, törekvéses) tulaj-
donságait és a társadalmi együttélés-
ből adódó szociális státuszát (anya-
gi-gazdasági helyzetét, családi har-
móniáját, társadalmi beilleszkedési 
zavarait) és ezek együttes ha tás-
rend szerében ítéli meg tennivalóit. 
A tudatos egészségnevelés célja, 
hogy az egészség kulturális szintjé-
nek emelésével, az életmód formá-
lásával elősegítse egyrészt az egész-
ség kialakítását, megtartását, a be-
tegségek megelőzését, másrészt 
hogy a betegek egészségi állapota 
mielőbb helyreálljon.

Feladata az emberek tudatos és fe-
lelősségteljes magatartásának kiala-
kítására irányuló sokoldalú nevelő-
tevékenység. Ez magában foglalja az 
ismeretek átadását, az egészségi jár-
tasságok, készségek, valamint szo-
kások kialakítását. Fontos elérni, 
hogy az egyén interiorizálja, magáé-
vá tegye mindezeket.

Ezek a célok a primer-, a szekun-
der-, és a tercier prevencióban vál-
nak elérhetővé. A primer prevenció, 
az elsődleges megelőzés az egészsé-
ges emberekre irányul, a károsító té-
nyezővel való találkozást előzzük 
meg (ismeretterjesztő előadás, szűrő-
vizsgálatok, anya-gyermekvédelem, 
foglalkoztatás-egészségügy stb.). A 
szekunder prevenció az egészsége-

sekre, a kockázati helyzetekben le-
vőkre és a betegekre irányul (men-
tálhigiénés klub, kismamagondozás 
stb.). A tercier prevenció pedig a 
kompenzált állapotú, egyensúlyban 
levő idült betegekkel, az utógondo-
zottakkal, és a rehabilitáci-
óra szorulókkal foglalkozik 
(gondozóhálózatok).

Az egészségnevelés mint 
tudományág komplex jelle-
gű, az orvostudomány és a 
társadalomtudományok köl-
csönhatásában alkot új tudo-
mányterületet. Gyakorlata 
elméleti-tudományos tevé-
kenységre épül, gyűjti, ku-
tatja, rendszerezi az egészség 
megvédésére, fejlesztésére, 
visszaszerzésére vonatkozó 
nevelési, magatartástudo-
mányi ismereteket, ezekből gyakor-
lati következtetéseket von le, s azo-
kat a gyakorlat próbájának veti alá.

Módszereiben jelen kell lennie az 
egészség állapotáról, a társadalom 
és az egészség viszonyáról szóló in-
formációgyűjtésnek. Biztosítani 
kell az információfeldolgozás, a 
feldolgozott információk alapján 
történő döntéshozatal, a döntés 
alapján eltervezett egyéni és kö-
zösségi cselekvések végrehajtása 
módszereinek a bemutatását. Az 
egészségnevelés eredményességé-
hez az szükséges, hogy ezeket a 
módszereket a diákok minél több-
ször, valós globális és helyi problé-
mákkal, értékekkel kapcsolatban 
maguk alkalmazzák. 

Ajánlott módszerek az egészség-
nevelés számára: interjúk, felméré-
sek készítése az iskola közvetlen 

partnerei és az egészség viszonyá-
ról; serdülőkori önismereti csoport-
foglalkozások, kortárssegítők kép-
zése; problémamegoldó gyakorla-
tok, értékeléssel; interaktív, sajátél-
ményen alapuló szituációs játékok; 

részvétel a helyi egészségvédelmi 
programokon; sport, kirándulás, 
egész ség nap(ok) rendszeres szervezé-
se; az iskolai egészségügyi szolgálat 
tevékenységének elősegítése; érvelés-
technikai gyakorlatok (hatékony 
kommunikáció elsajátítása); környe-
zetvédelmi tevékenységek kialakítása 
(madárvédelem, faültetés); a szabad-
idő hasznos, értelmes eltöltésére irá-
nyuló programok szervezése; az 
egészséges életmódra nevelés tantár-
gyakban történő meg jelenítése.

A témában a Semmelweis Egyetem 
Egészségtudományi Kara az Eduvital 
Nonprofit Egészségnevelési Társa-
sággal közösen immár hetedik sze-
meszterben szervezi meg Vas utcai 
délutánok címmel előadássorozatát, 
amelyet a hallgatók egyetemi tan-
tárgyként vehetnek fel.

BÁRSONY MÁRIA

AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS 
JELENTVSÉGE

A WHO meghatározása szerint az egészségnevelés tudatosan létrehozott tanulási lehetWségek ösz-
szessége, melyek segítik az egyént és a közösséget egészségük elWmozdításában tudásuk bWvítésé-

vel, életmódjuk, magatartásuk alakításával.



Nyelv és Élet
Szerkeszti: 

GRÉTSY LÁSZLÓ

E 
cikkem megírásakor még nincs 
számottevő hó az utcákon. Az 
illetékeseknek még nem kell 

jégdaraboknak, hótömböknek eset-
leges lezuhanására „Vigyázat, om-
lásveszély” táblákkal figyelmeztet-
niük az arra járókat. A házfelújítá-
sok helyén, történetesen az én belvá-
rosi lakásom környékén levő egy-két 
régi házon azonban most is vannak 
„Omlásveszély” feliratú táblák, s 
nem is ok nélkül, mert nem egy he-
lyen dől(het) le egy-egy falmarad-
vány, vakolatdarab az ott dolgozó 
munkások minden igyekezete elle-
nére is. E figyelmeztető táblák láttán 
fogant meg bennem az az ötlet, 
hogy én az omlásveszély szót képle-
tesen megfejelem egy r betűvel, s a 
következőkben néhány olyan szót, 
kifejezést mutatok be olvasóinknak, 
amelyek újabb nyelvhasználatunk-
ban hajlamosak valamilyen el- vagy 
megromlásra, félresiklásra. Azt re-
mélem, hogy ha egy efféle figye-
lemfelhívás még idejében érkezik, a 
romlási folyamat megállítható. 

Fasírtban van. Egyre gyakrabban 
találkozunk e formával, olyannyira 
hogy a Magyar értelmező kéziszótár új 
kiadása – az előző kiadás még nem! 
– már fel is veszi, igaz, tréfás minősí-
téssel ezt a változatot, mégpedig 
’haragban, rossz viszonyban van ve-
le’ értelmezéssel.  Ha továbbra is 
egyre terjed, lelke rajta, de én azért 
nem állhatom meg, hogy meg ne je-
gyezzem: ez valójában egy szóté-
vesztéses forma. A helyes – vagy 
mondjuk így, szabályos – változat 
ez: faséban van(nak), azaz haragban. 
Szemléltetésül idézek is egy példát 
egyik szólásszótárunkból: „mi szük-
sége van a kormánynak arra, hogy 
faséban legyen az igazságszolgáltatás-
sal?” Csakhogy ennek nem a ’darált 
vagy vagdalt hús’ jelentésű, ausztriai 
német eredetű fasírt szóhoz van kö-
ze, hanem a ’bosszús, haragos, mér-
ges’ jelentésű francia fâché mellék-
névhez, még ha ez is a bécsi németen 
keresztül jutott is el hozzánk főnévi 
fasé formában. A szótévesztésnek bi-

zonyára az az oka, hogy a fasé szót 
kevesebben ismerik a fasírtnál, mivel 
önmagában nemigen, inkább csak a 
faséban van(nak) kifejezésben él. De 
azért jó lenne, ha mégis megmarad-
na így, romlatlan formájában!

Vica versa. Talán mondanom sem 
kell, ez a forma is hibás. Helyesen: 
vice versa. Jelentése: ’és viszont, köl-
csönösen’. Ebben a latin eredetű ki-
fejezésben a ’váltakozás, felváltás, 
helyettesítés’ jelentésű vicis és a ’for-
dít, megfordít’ értelmű vertere ige 
rejtőzik. A vice úgynevezett ablati-
vusi alak, magyarul inkább határo-
zói esetnek nevezhetnénk. A vicis 
egyébként is hiányos ragozású szó, 
vica alakja egyáltalán nincs. Nem 
kétséges, hogy a latin nyelv háttérbe 
szorulása miatt terjed a vica versa 
alak, mégis azt javaslom: lehetőleg 
ne éljünk evvel a megromlott for-
mával! 

Kiebrudál� Ez az újsütetű alak, 
amely sejtésem szerint az elherdál-, 
elsomfordál-féle igék önkéntelen 
utánzásaként született meg, szintén 
a romlás jeleit hordozza magán. A 
helyes változat: kiebrudal. Előtagja a 
’kifelé’ jelentésű ki- igekötő, utó-
tagja pedig az önállóan nem élő, 
’kidob’ jelentésű ebrudal ige. A kieb-
rudal forma a XIX. század első felé-

ben alakult ki, míg korábban, már 
a XVI–XVII. században ez az „ért-
hetőbb” változat élt: ebrúdon kivet.  
Az ebrúd mindkét változatban való-
színűleg arra a botra, dorongra 
utal, amellyel egykor a konyhába 
behúzódó kutyát a falusi legények 
kivetették, mégpedig oly módon, 
hogy közülük ketten a póznát vagy 
dorongot keresztbe tartották, majd 
a konyhából kikergetett kutyát, 
amikor az át akart ugrani rajta, a 
dorong hirtelen felrántásával az ud-
varra vagy akár a kerítésen túlra 
penderítették. Elismerem, nem va-
lami állatbarát cselekedet volt ez, de 
régente a kutyákra, főleg a falkák-
ban gazdátlanul kószáló kutyákra – 
egy másik szólásunkkal élve – bi-
zony „rájárt a rúd”. Száz szónak is 
egy a vége – nem pedig egy szónak 
is száz a vége, ahogy újabban nem-
egyszer hallani! –, bár a  kutyákra 
már nem jelent veszélyt ez a szólás, 
mert ma már csak átvitt értelemben 
él, de személyt ma is lehet kiebrudal-
ni, azaz megalázó módon eltávolí-
tani. Ugye figyelték: kiebrudalni, 
nem pedig kiebrudálni, mert ez 
utóbbi forma téves társításon alapu-
ló, romlott, de terjedése ellenére ta-
lán még megállítható változat.

GRÉTSY LÁSZLÓ

Az ebrúd nem ilyen

ROMLÁSVESZÉLY
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KERESZTREJTVÉNY

Ha karácsonyi óriás keresztrejtvény, akkor az Alexandra Kiadótól az 
év természetfotóit bemutató idei, 2015-ös album a tét, vagyis a tava-
lyi esztendQhöz hasonlóan ezúttal is a magyar természetfotósok szí-
ne-javát felsorakoztató ez évi gyönyör_ albummal szeretnénk jutal-
mazni a megfejtést beküldQk között az 5 szerencsés nyertest. 

A döntQbe – és persze az albumba – jutott felvételeken látható 
állatok és növények szereplQjévé váltak e mostani keresztrejtvé-
nyünknek is. Mivel a fotópá-
lyázat összesen 14 kategóri-
át hirdetett meg, kategórián-
ként egy-egy fajnevet kérünk 
beküldeni, összesen tizen-
négyet: a vízszintes 1., 7., 
49., 59., 87., 97., illetve a 
függQleges 1., 12., 19., 23., 
32., 75., 77., 94. szám alatt. 
Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: 2016. 
január 5-e. Beküldési cím: 
Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 
47. vagy eltud@eletes tudo-
many.hu. 

VÍZSZINTES: 17. Étterem-
ben lehet ilyen felár. 18. 
De ciméter, röv. 20. Gyógy-
ragasz. 21. Tova. 22. Perzsa 
uralkodói cím. 24. Fészkes 
virágzatú, szúrós szántóföldi 
gyom. 26. A Jeli Arborétum 
közelében lakik. 27. Burgen-
landi település a Soproni-
hegységben. 29. Pozsgás 
level_, heverQ szárú növény. 
31. ... Homo; Munkácsy 
Mi hály egyik híres festmé-
nye. 33. Dönt a bíró. 34. Tit-
kon figyel. 35. Ózd telepü-
lésrésze. 36. A cirkónium 
vegyjele. 37. Dán biokémi-
kus, a K-vitamin egyik felfe-
dezQje (Henrik). 38. Becé-
zett Éliás. 39. KikötQgát. 40. Bizony, Qsi szóval. 41. NQi név, spa-
nyol eredetijének jelentése: galamb. 43. Az illetQvel. 44. Eme. 45. 
Az Attilával rokon férfinév. 47. Strategic ballistic missile (hadásza-
ti ballisztikus rakéta), röv. 51. HalevQ madár. 52. Nettinek is becé-
zik. 54. Bolygó közepe! 55. Én, olaszul. 56. Ereszt a végén! 57. 
Zenei nyitány! 58. Nincs testvére. 61. Uruguayi városi gerilla. 64. 
Dadaista költQ, képzQm_vész (Jean). 66. SzélsQséges iszlám cso-
port tagja. 67. Különösen elQkelQ. 68. A Heléna és a Helga német 
becézQjébQl származó nQi név (a LÉHA anagrammája). 69. Télen 
hulló kásás csapadék. 71. Numerical (számítógépi billenty_), röv. 
72. Község a Tápióvidéken. 73. Sz_r dísze. 74. Tárcaközi bizott-
ság, röv. 76. ... királya; Édouard Lalo operája. 77. Fejet mellre hajt, 
ritka szóval. 79. Rovartan(i), szakkönyvbeli rövidítéssel. 80. A 
túlsó partra jut. 81. Növényi kezdemény. 82. Földre zúdulás edény-

bQl. 85. USA-beli szabvány. 86. ... Maggiore; Olaszország máso-
dik legnagyobb tava. 88. ... Roy; Walter Scott regénye. 90. Magyar 
és belga autók jele. 91. Dalban elmondó. 93. CsQvég! 95. Nagy 
szalmarakás. 98. Kosárlabdában bravúros mozdulattal két pontot 
szerzQ.

FÜGGQLEGES: 2. Vakbuzgó, fanatikus ember. 3. Dátumrag, az 
-én párja. 4. Hézag. 5. Mosogató, fürdQkád tartozéka. 6. Ajándé-
koz. 8. Vízben tempózik. 9. Mr....; Rowan Atkinson szerepe. 10. 
Országos Bírói Tanács, röv. 11. Saint, röv. 13. Kolostorlakó nQ. 14. 
Név, angolul. 15. Központi Sportiskola, röv. 16. A távolabbi. 25. 

Siklós határai! 28. Leleplezett hírszerzQ ellen folytatott eljárás. 30. 
Dómjáról híres francia város. 31. Svájci születés_ polihisztor 
(Leonhard, 1707–1783). 35. S_r_ babétel. 36. Dunántúli dombvi-
dékrQl való. 38. Elemózsia. 39. Bravúros csatárteljesítmény a foci-
ban. 40. Hogyishívják. 42. Szolgaiság. 44. Néhány. 46. Név, elne-
vezés. 48. Magyar Nyelv (folyóirat), röv. 50. Vizet mind az állatok-
nak ad, régies szóval. 53. Egykori rádiómárka. 58. Jó tulajdonság. 
60. A felette ellentéte. 62. PetQfi Irodalmi Múzeum, röv. 63. Ameny-
nyi. 65. Helyettesít. 70. Dorozsmás keszeg. 72. Tengeri tehén. 78. 
Amint, amikor, költQi szóval. 81. Tápláló leves. 82. Mértékegysé-
gek nevében ezerszerest jelent. 83. Kezdeti öröm! 84. Hosszú 
ideig. 86. Willy ...; USA-beli csillagász, _rszakíró (LEY). 87. Vasúti 
katonai parancsnokság, röv. 89. A kecske hímje. 91. A mangán 
vegyjele. 92. ElQadó, röv. 96. SzobabelsQ!
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A sötét anyag nyomában 
az Atomki

Világszínvonalú Tandetron típusú 
gyorsítóval gazdagodott az MTA 

Atommagkutató Intézete, az 
Atomki. A kisméretű, kétmillió vol-
tos berendezés előnye, hogy a 
gyorsítófeszültséget nem mechani-
kus úton, hanem elektronikusan, a 
legmodernebb módszerekkel állítja 
elő, így a gyorsított töltött részecs-
kék energiájának és intenzitásának 
bizonytalansága a korábbiaknál sok-
kal kisebb.  A gyorsítóval a legmo-
dernebb eszközöket felhasználva 
végzendő alkalmazott kutatások 
mellett magfizikai, nukleáris asztro-
fizikai és még részecskefizikai kísér-
leteket is terveznek.

Ezzel csökkenthetőek a káros mel-
lékhatások és növelhető a kezelés 
hatékonysága. Annak érdekében 
tehát, hogy a régió betegei is a leg-
hatékonyabb körülmények között 
gyógyulhassanak, beszereztek egy 
nagyteljesítményű duálenergiás li-
neáris gyorsítót, amely 
képvezérelt, így na-
gyon pontos célzásra 
alkalmas eszköz. Le-
hetővé teszi például a 
koponyán és az agyon 
belüli pontos tájéko-
zódást, rendelkezik a 
besugárzási mező valós 
időben történő képi el-
lenőrzését szolgáló esz-
közzel, ezáltal nagydó-
zisú, mindig a megfele-
lő helyen és mértékben 
alkalmazott besugár-
zásra képes. Továbbá a 

Sugárterápiás fejlesztések 
Szegeden

A Szegedi Tudományegyetem 
Szent-Györgyi Albert Klinikai 

Központjában elérhetővé válnak a 
legkorszerűbb daganatdiagnosztikai 
eszközök a régióban élők számára. 

Pávics László, a Nukleáris Medi-
ci na Intézet tanszékvezetője el-
mondta, hogy az új osztályon folyó 
sugárterápiás ellátást szolgálják azok 
a berendezések, amelyeket a projekt 
keretében szereztek be. A területen 
folyó tudományos kutatásoknak kö-
szönhetően a daganatkezelési pro-
tokollok és ezek hátterét biztosító 
technika folyamatosan fejlődik és 
megújul. Ma már olyan korszerű 
gépek is léteznek, amelyek a sugár-
zást teljesen pontosan a daganatra 
irányítják, és a besugárzás mennyi-
ségét is tökéletesen lehet szabályozni. 

légzéskapuzás által vezérelt besugár-
zás minimálisra csökkenti a hibale-
hetőséget.

A szintén új HDR afterloading 
készülék lényege, hogy a kezelendő 
testüregbe, vagy magába a daga-
natba, esetleg a műtéttel eltávolított 

Az alkalmazott kutatások egyik fon-
tos eszköze a nanonyaláb: a részecské-
ket egy mikron alá, néhányszáz na-
nométer méretűre sikerül fókuszálni, 
és anyagösszetétel vizsgálatokat vé-
gezni ilyen felbontással. Egy hasonló 
nanonyaláb kifejlesztésében vett részt 
Rajta István Szingapúrban, ezért itt ő 
irányítja a nanonyaláb fejlesztést. Az 
Egyesült Államokból hazatért Szilasi 
Szabolcs tapasztalatait felhasználva ipari 
együttműködések kiépítését is megcé-
lozzák.

A Tandetron gyorsító másik fő al-
kalmazási területe nukleáris asztro-
fizikai természetű lesz, az elemek 
keletkezésének megértéséhez már 
el is kezdték a különböző magre-
akció-vizsgálatokat. Az ilyen típu-
sú kísérletek azért végezhetők el az 
Atomkiban most telepítetthez hason-
ló kis gyorsítókkal is, mert a nemré-
giben kifejlesztett nagyfelbontású, 
nagy hatásfokú detektálási technikák 
nagy pontosságú észleléseket tesz-
nek lehetővé. A legnagyobb kihívást 
a gyorsítóval kapcsolatban azonban 
kétségkívül a sötétanyag-kutatások-
ba történő bekapcsolódás jelenti. A 
bolygók mozgását, a világegyetem 
gyorsuló tágulását nem lehet megma-
gyarázni a látható anyag tömegével. A 
galaxisok mozgása, sebessége alapján 

azt feltételezik, hogy a látható anyag 
mellett létezik olyan anyag is, ami nem 
bocsát ki fényt, ez a sötét anyag. Az 
elmélet szerint létezik sötét energia 
is, amit antigravitációként írhatunk 
le, ám a látható és a láthatatlan világ 
közötti kapcsolatot egyelőre nem ta-
lálják. Azt feltételezik, hogy a sötét 
anyagot és a sötét energiát a látható 
anyag és energia szuperszimmetri-
kus párjai alkotják, úgy hogy a szu-
perszimmetria sérül. A Világegye-
tem gyorsuló tágulása ugyanis arra 
utal, hogy az Univerzumot sokkal 
nagyobb arányban alkotja sötét anyag 
és sötét energia, mint fényt kibocsátó 
anyagi, illetve látható világban ható 
energia.

A szuperszimmetria, a sötét anyag 
a sötét energia mibenléte és a látható 
világgal való kölcsönhatása most a fi-
zika egyik legjelentősebb, legizgalma-
sabb kérdése, ezért a világ összes nagy 
laboratóriumában a legmodernebb 
gyorsítók segítségével keresik azt a ré-
szecskét, ami összekötheti a két világot. 
Ennek a részecskének a megtalálására 
tesznek kísérletet az Atomkiban is.

A CERN-ben a szuperszimmetriára és 
a sötét anyagra vonatkozóan még csak na-
gyon kevés k�sérleti adatot sikerült gyűjteni� 
Elindult viszont egy olyan irányzat, ami 
kistömegű részecskéket próbál keresni, ami 

A Varian TrueBeam STx duálenergiás lineáris gyorsító



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/51–52  1655

daganat helyére vékony csöveket 
vezetnek, melyeket egy számítógép 
által vezérelt berendezéshez csat-
lakoztatnak. Ez a berendezés ren-
delkezik olyan egységekkel, ame-
lyek összehangolják a működését a 
CT-vel és az MR-rel, valamint van 
benne egy besugárzástervező rend-
szer is.

Kahán Zsuzsanna, az On ko te-
rá pi ás Klinika vezetője elmondta, 
hogy a Patológiai Intézet moleku-
láris patológiai laboratóriuma egy új 
8-kapillárisos genetikai analizátort, 
valamint a daganatok meghatározá-
sában nélkülözhetetlen im mun festő 
automatát szerzett be. E berende-
zések által a molekuláris daganat-
diagnosztika képessé válik az egyes 
daganattípusok pontosabb leírására, 
amely elősegíti a személyre szabott, 
ezáltal hatékonyabb kezelést.

KURUCZ ZSUZSA 

Q-szén: a szén újabb fázisa

Amerikai kutatók a szén egy új 
szilárd fázisát hozták létre labo-

ratóriumban, amelyet Q-szénnek 
neveztek el. Az új változatból szoba- Az új változatból szoba-z új változatból szoba- szoba-szoba-
hőmérsékleten és normál légköri 
nyomáson a gyémántéval rokon 
szerkezeteket is előállítottak.

A szén szilárd allotrop módosulatai 
alapvetően csak a szénatomok kap-
csolódási módjában, a kristályrács 
szerkezetében különböznek egymás-
tól. Ilyen például a már régóta ismert 
grafit és a gyémánt, amelyeknél 
azonban ezek a szerkezeti eltérések 
messzemenően eltérő fizikai tulaj-
donságokra vezetnek, például míg 
a gyémánt az egyik legkeményebb 
anyag, addig a grafit a legpuhábbak 
közé tartozik. „Mi most egy harmadik 
szilárd változatot hoztunk létre, amely 
mindkettőtől különbözik – nyilat-
kozta  a kutatócsoportot vezető Jay 
Narayan, az Észak-Karolinai Állami 
Egyetem anyagtudomány profesz-
szora, a felfedezést ismertető, a Jour-
nal of Applied Physics-ben és a Journal 
APL Materials-ben megjelent cikkek 
vezető szerzője. – Ez a módosulat, ha 
természetes formában létezik, esetleg 
egyes bolygók magjában fordulhat elő.”

A Q-szén tulajdonságait még csak 
most kezdték tanulmányozni, de 
annyi máris kiderült, hogy köztük 
egészen különlegesek is vannak, 
ilyen például a ferromágnesség, amit 
eddig a szén egyetlen szilárd módo-
sulatánál sem tapasztaltak. Emellett 
a  Q-szén a gyémántnál is kemé- Q-szén a gyémántnál is kemé-szén a gyémántnál is kemé-
nyebb, és viszonylag kevés energia 
hatására is fényleni kezd. Narayan 
szerint szilárdsága, és az elektromos 
kilépési munka rendkívül alacsony 
értéke kíválóan alkalmassá teszi 
például elektronikus kejelzők kiépí-
tésére. Emellett gyémántszerkezetű 
kristályok is nagyon egyszerű mó-
don, normál hőmérsékleten és lég-
köri nyomáson készíthatők belőle.

Maga a Q-szén előállítása sem 
igényel csúcstechnológiájú beren-
dezéseket vagy különleges körül-
ményeket. A kiindulő anyag egy 
szubsztrátum, amely lehet zafír, 
kvarc vagy valamilyen polimer, 
amelyet amorf szénnel vonnak be. 
Ezt a mintát aztán egyetlen, mint-
egy 200 nanoszekundumig tartó 
lézerimpulzussal sugározzák be, 
amelynek hatására a szénbevonat 
közel 4000 kelvinre hevül fel, majd 

ezt követően gyorsan hűlni kezd. A 
végeredmény egy szénfilm, amely-
nek vastagsága 20 és 500 nanomé-20 és 500 nanomé- és 500 nanomé-
ter közötti lehet – ez a szubsztrá-
tum anyagával és a lézerimpulzus 
időtartamával szabályozható, amely 
a lehűlés sebességén keresztül be-
folyásolja a folyamatot. „Így képe-
sek vagyunk a Q-szénben gyémánt 
nano- vagy mikrotűket, nanopontokat 
vagy nagy felületű gyémántfilmet is 
létrehozni, amelyek aztán különféle 
ipari folyamatokban vagy elektronikus 
eszközökben felhasználhatók – mond-
ta �arayan� � �z �gy előáll�tható gyé- �arayan� � �z �gy előáll�tható gyé- � �z �gy előáll�tható gyé-
mántszerkezetek nem polikristályosak, 
hanem egykristály-szerkezetűek, ezért 
tulajdonságaikban is azokhoz hason-
lóak� És rendk�vül egyszerűen, olcsón, 
mindössze a szemműtékeknél alkalma-
zotthoz hasonló lézerrel előáll�thatók, 
szobahőmérsékleten és normál légköri 
nyomáson.” 

(EurekAlert!)

épp az ellentettje a CERN-beli irányzat-
nak, és �géretesnek tűnnek ezek a kutatá-
sok – mutatott rá Krasznahorkay Attila 
az Atomki Magfizikai Főosztályának 
vezetője.

Az Atomkiban több mint fél évszá-
zada építenek gyorsítókat. Többek kö-
zött olyan Van de Graaff típusú gyor-
sítót is létrehoztak már az intézet mun-
katársai, mint a most üzembe helyezett 
Tandetron. Ezeken az évtizedek óta 
meglévő berendezéseken kezdték el 
Krasznahorkay Attila kísérleti fizi-
kus vezetésével azt az EU és OTKA 
által támogatott, a világ élvonalába 
tartozó, jelentős eredménnyel kecs-
etető kutatást is, ami új részecskék 
felfedezését célozza. 

Berillium-8 atommag 18,15 MeV-
os állapotának gerjesztésekor olyan 
jelenséget tapasztaltak, ami semmi-
lyen magfizikai jelenséggel nem ma-
gyarázható. Ennek alapján azt felté-
telezik, hogy új részecskére bukkan-
tak. Egyebek között ennek a nagyon 
jelentős részecskefizikai kutatásnak 
a magasabb szinten történő folyta-
tását is lehetővé teszi az új gyorsító.

Egy proton befogásakor elég nagy ener-
gia – kb. 18 millió elektronvolt – szaba-
dul fel akkor, ha egymillió elektronvol-
tos protonnal bombázunk egy lítium-7 
atommagot� Ez lehetőséget ad arra, hogy 
új, kis tömegű részecskéket is előáll�t-
sunk, és tanulmányozzunk – emelte ki 
Krasznahorkay Attila.

DOMBI MARGIT

Nagy felbontású pásztázó 

elektronmikroszkópos (SEM) felvételek 

Q-szénben kialakítható szerkezetekrQl:
nano- és mikrogyémántok keveréke (a); 

mikrogyémántokkal bevont felület (b); 

mikrogyémánt kristálygócok kialakulása 

nanogyémántszálak mentén (c)

a

b

5 たm

3 たm

3 たm

c
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Probiotikum  
az autizmus ellen?

Ha autizmus spektrum zavar tü net-
együttest (ASD) mutató egereket 

Bacterioides fragilis baktériumot tartalma-
zó táplálékkal etetünk, a bélflóra meg-
változtatása mellett az autizmussal kap-
csolatos tünetek is javulnak a pasadénai 
California Institute of Technology 
(Caltech) kutatói szerint. „Az autizmus 
néhány formájának az oka a bélrendszerből 
származhat és nem az agyból” – mondja 
Sarkis Mazmanian, a kutatás vezetője – 
azonban ez egy különleges, új koncepció, ami 
még többszörös igazolásra vár”. 

Az autizmus és az ASD általánosan 
használt fogalmak arra az emberi tü-
netcsoportra, ami idegrendszeri fejlő-
dési rendellenességekkel jellemezhető, 
tipikusan magában foglalva az aka-
dályozott szociális interakciót, a kom-
munikációt és sok esetben jellegzetes 
ismétlődő viselkedési formákat.

Abból a célból, hogy ezt a rendelle-
nes emberi állapotot egerekben lét-
rehozzák, a Caltech kutatói olyan 
immunstimuláns anyaggal oltottak be 
terhes egereket ami vírusfertőzéshez 
hasonló immunválaszt vált ki a kísér-
leti állatokban. Az ilyen egerek utódja-
iban ASD-szerű tünetek jelentkeztek, 
jelentős áteresztő bél szindrómával, bél-
flóra eltérésekkel és ennek megfelelő 
anyagcseretermékekkel együtt. 

Az utóbbi eltérések szükségszerűen 
emésztési problémákhoz vezetnek, 
amelyek az áteresztő bél szindrómával 
együtt általánosan jellemzőek az autis-
ta gyermekekre is, szintén jellemzően 
eltérő bél mikroflórával.

Mazmanian és munkatársai már tud-
ták, hogy az áteresztő bél szindróma si-
keresen kezelhető normális viselkedésű 
egerekben a B. fragilis segítségével. Az 
érdekelte őket, hogy milyen hatással 
lesz ez a kezelés az ASD tünetegyüttest 
mutató egerekre, pontosabban lesz-e 
hatása a probiotikus kezelésnek az au-
tizmussal kapcsolatos tünetekre?

A B. fragilis-t tartalmazó táppal 
etetett egerek esetében nemcsak az 
emésztési problémák javultak, hanem 
az egerek viselkedése is normalizáló-
dott: csökkentek a szorongással kap-
csolatos reakcióik, szociális viselkedé-
sük, társas kommunikációjuk javult 
Mazmanian szerint. A hasonlóan, de 
B. fragilis nélkül  táplált ASD-s kontrol 

csoport viselkedése nem változott po-
zitív irányban.

A kutatók szerint az áteresztő bél 
szindróma kezelése leállítja a bakteriális 
eredetű metabolitok vérbe történő beju-
tását, és ez lehet a pozitív változás oka. 

Különösen a 4-etilfenil-szulfát kon-
centrációja mutatott jelentős eltérést: 
az ASD-s egerek vérében mért kon-
centráció 46-szorosa volt a normál vi-
selkedésű egerek esetében mértnek. Sőt, 
a tapasztalatok szerint, ha egereket ezzel 
az anyaggal kezelnek, a szorongó állapot 
mesterségesen kiváltható. Az így kiala-
kított viselkedési zavar B. fragilis segítsé-
gével normalizálható. 

Feltűnő, hogy az autista gyerekek egy 
részénél egy hasonló vegyület (4-metil-
fenol-szulfát) vizeletben mérhető kon-
centrációja nagyon magas.

A kutatói közösségek által óriási jelen-
tőségűnek mondott felfedezés ráirányít-
ja a figyelmet az áteresztő bél szindróma 
kezelésével kapcsolatos kutatásokra.

A B. fragilis mint probiotikum alkal-
mazásával kapcsolatos kísérletek még 
korai fázisban vannak, ez a baktéri-
um nincs forgalomban, és még nem 
engedélyezett emberi alkalmazásra. 
„Annak ellenére, hogy az autista gyerekek 
szülei kétségbeesetten várnak a megoldásra 
– mondja Mazmanian – nem értékel-
hetjük túl az eredményeinket, hogy hamis 
reményeket keltsünk.”

BALOGH ISTVÁN

Él-e még vadon  
a dél-kínai tigris? 

Több mint három évtizede nem lát-
tak vadon élő dél-kínai tigrist 

(Panthera tigris amoyensis) a feltételezett 
kínai élőhelyén, és ha még 20 évig 
egyetlen példány sem mutatja meg 
magát, kihalttá nyilvánítják a súlyosan 
veszélyeztetett fajt – közölték kínai 
szakemberek.

Vang Csin-csün zoológus elmond-
ta, hogy ismereteik szerint ennek 
az alfajnak a világon mindössze 
131 egyede található, de vala-
mennyien fogságban, állatkertekben 
vagy vadasparkokban élnek. A leg-
utóbbi felmérés szerint a kelet-ázsiai 
ország 15 állatkertjében 111 egyed él, 
további 20-nak Dél-Afrika termé-
szetvédelmi területei adnak otthont. 
Az Afrikában élő populációt 5 kínai 
állatkerti példányból szaporították, 
2003-ban érkeztek a fekete konti-
nensre.

A legtöbb dél-kínai tigrist, 8 hí-
met és 16 nőstényt a kelet-kínai 
Csianghszi tartomány székvárosában 
lévő állatkertben tartják. Az állatok 
hat egykor befogott tigris leszárma-
zottjai. A helyi szakemberek külön 
csoportot hoztak létre annak meg-
állapítására, hogy a párzás megfele-
lő egyedek között történjen, vagyis, 
hogy beltenyészet következtében ne 
szülessenek utódok rendellenességgel.

A Kínában őshonos ragadozó ki-
látásait nem ítélik meg derűlátóan 
a szakemberek, úgy vélik, még ha 
akad is egy-egy példány belőlük, a 
faj túlélésére a vadonban nem sok 
az esély. A „vad gének” hiányában 
előbb-utóbb szaporításuk lehetőségei 
is kimerülnek. Jelenleg egyetlen fog-
ságban élő állat sem lenne képes vadá-
szatból fenntartani önmagát.

A dél-kínai tigrisnek az 1970-es 
években veszett nyoma az erdőkben 
emberi beavatkozás – a környezet 
rombolása és törvénytelen vadásza-

tuk – miatt. A hatóságoknak időn-
ként ugyan tudomásukra jutott, 
hogy némelyek tigrisbőrrel és cson-
tokkal kereskedtek, de ezzel nem 
látták bizonyítottnak, hogy a faj a 
vadonban is él. Egy állatvédő szerve-
zet Dél-Afrikában megpróbálkozott 
öt állatkerti tigris visszaszoktatásával 
a természetbe, ám Kínában egyelőre 
hasonló kísérletekre még nem szán-
ták rá magukat a szakemberek.

(www.greenfo.hu)  

Felvételünkön egy rokon alfaj, a szegedi 

vadaspark szibériai tigrise látható



A tudás illúziója

Az emberek mindig is megosztották egymással a tu-
dás tárolásának feladatát. Egy közösség tagjai – le-
gyen szó házaspárokról vagy nagyobb csoportokról – 
tudják egymásról, hogy ki minek a szakértője, mi az, 
amit a másik nagy valószínűséggel fejben tart. Telje-
sen fölösleges erőfeszítés volna, ha mindenki meg-
próbálna mindenre emlékezni; a megosztott emléke-
zet, vagy a lélektanban három évtizede meghonoso-
dott kifejezéssel élve: transzaktív memória sokkal 
gazdaságosabb, célszerűbb megoldás. Nem kell min-
dent észben tartanunk, elég ha azt tudjuk, milyen 
forrásból juthatunk hozzá egy-egy információhoz.

Az utóbbi egy-két évtizedben megjelent az életünk-
ben egy új, minden addiginál hatékonyabb transzaktív 
partner: az internet. Ma már nem egyszerűen min-
dennapi kapcsolatban, hanem szinte szimbiózisban 
élünk a számítógépekkel, az internettel, és a különféle 
mobileszközök jóvoltából szinte bárhol, bármikor hoz-
záférhetünk a világhálón tárolt mérhetetlenül sok in-
formációhoz. Vajon ez a mindig rendelkezésünkre álló 
„külső memóriatároló” megváltoztatja-e az önma-
gunkról, a saját szellemi tel je sí tő ké pes sé günk ről alko-
tott képünket?

A Yale Egyetem három kutatója – Matthew Fisher, 
Mariel K. Goddu és Frank C. Keil – egy kísérlet során 
arra kérte a résztvevőket, hogy próbáljanak választ ad-
ni efféle kérdésekre: Miért vannak szökőévek? Miért 
vannak holdfázisok? Miért van több nő, mint férfi? 
Hogyan készül az üveg? A személyek egy részét arra 
biztatták, hogy a válaszok megadásához keressenek in-
formációkat az interneten, a többieket viszont arra 
kérték, NE nézzenek utána a világhálón az adott té-
máknak, és mindenre a saját, meglévő tudásuk alapján 
válaszoljanak.

Ezt követően a kutatók egy sor újabb kérdést tettek 
föl, mégpedig olyanokat, amelyek a korábbiaktól telje-
sen független területeket érintettek, például: Miért tört 
ki az amerikai polgárháború? Hogyan alakulnak ki a 
tornádók? Mi a glutén? Honnan tudják a tudósok, 
hogy a világegyetem tágul? Ezekre a kérdésekre a 
résztvevőknek már nem kellett felelniük, csak azt kel-
lett megbecsülniük, hogy mennyire tudnának jó vá-
laszt adni rájuk.

Az eredmények érdekes képet mutattak: akik a kísér-
let első szakaszában az internet segítségével dolgoztak, 
sokkal jobb teljesítményt jósoltak maguknak, mint 
azok, akik korábban csak saját ismereteik alapján vála-

szoltak. Vagyis az internet információit igénybe vevők 
okosabbnak érezték magukat, a saját tudásukra vonat-
kozó becslésük a többiekénél lényegesen magasabb 
szintet jelzett.

A jelenség magyarázata talán a forráskonfúzió jelen-
ségében rejlik: a mindennapi életben gyakran nem tud-
juk felidézni, hogy egy bizonyos információnak ho-
gyan jutottunk a birtokába. Olvastuk valahol? A tévé-
ben mondták? Valaki mesélte? Lehet, hogy az emberek 
ugyanígy nem tudják visszakövetni, hogy az általuk 
felhasznált információ a netről származik-e, vagy már 
eleve a fejükben volt. A gépekkel való együttélésben 
egyre inkább elmosódik a határ az egyéni tudás és a 
közösségi tudás között, az egyén egyre nehezebben 
tudja felbecsülni saját „unplugged” tudását. Jellemző 
azonban, hogy rendszerint a saját javunkra tévedünk, 
és a sok, könnyen elérhető információt arra használjuk 
fel, hogy önértékelésünket javítva nagyobb tudásúnak 
állítsuk be önmagunkat önmagunk előtt, mint amilye-
nek valójában vagyunk.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Kor-különbség (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

Búcsúzunk A fény évétől. Egy kis kiállítással 
lepjük meg magunk, magunk. Lencsék, 

prizmák, optikai rácsok szerte a természetben. 
Némiképp Öveges professzor szemlélete ez, aki 
120 éve született. Korszakot meghatározó stílu-
sához színekben pompázó képeink között a két 
szerény megjelenésű fotó áll legközelebb. Mind-
kettőn vízhullámok modellezik a fényteret; egyi-
ken interferenciákat láthatunk, a másikon, hogy 

mi történik, mikor az áramlat akadályba ütkö-
zik. Ilyen képeket minden korok embere látott, 
mégis inkább csak a XX. században váltak tudo-
mányos szemléletmód illusztrációivá. Segít, 
hogy a pillanatot, ha akarjuk „megállítjuk”, ha 
akarjuk „kinyújtjuk”, mert a XVII. század végén 
már tudtuk, hogy a fényhez idő is tartozik. Egy-
szer talán lesz Idő éve is.

H. J.

3

1. Birikiné Nyéki Andrea (Tarnaörs, birikineandi@gmail.com) 

– FénylegyezQ – A Tarna-parti reggeli kocogás közben a  napfelkelte 
mindig nagyon szép

2. Ferencz Gabriella (Pécs, galagonya.bokor@gmail.com) – Csillámszalag 

4. Horváth Miklós (Butyka, hmika@vilaglex.hu ) – Cseppben a csepp 3. Heimuth Kriszta (Budapest, heimuth.kriszta@gmail.com) – Vörös és fekete
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5. Tardos Zoltán (Budapest, tz.tyh@t-online.hu) – Interferenciák – A nyaralásunkon épp vihar készülQdött a tó fölött.  
A kevés fény miatt vakuval kísérleteztem, hogyan jön ki jobban a víz fodrainak rajzolata. A vaku fényét  

viszont a hullámok a partmenti sekélyvíz fenekére fókuszálták A ritka, de nagyméret_ esQcseppek keltette koncentrikus hullámgy_r_k 
keresztezQdéseiben interferenciaképek rajzolódtak ki. (Mozaikpadlóra emlékeztet).

6. Talabér Csaba  (Sárvár, csacsa0319@gmail.com) – Hullámtanulmány – A Rába Sárvár melletti szakaszán  
fotózgattam hosszú záridQvel, amely a statikus részeket kiemeli, míg a mozgó vizet elmossa. Így az áramlásban képzQdQ állóhullámok 

kirajzolódnak.

5

6
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zések néha kalandos menetéről, rendhagyó módon a tárlat 
bevezeti a raktárakba a látogatókat, megmutatja a restau-
rálás körülményeit, és mesél arról az összetett munkafo-
lyamatról, melynek eredményeként a feldolgozott anyag 
a kutató, illetve a látogató elé kerül.

A termek egyes falai látványtárakká változnak, másutt 
egy-egy fontosabb hagyaték vagy műtárgy saját történeté-
nek elmondásán túl az irodalomtörténeti jelentőségét is ki-
emelik. A különleges kiállítás 2016. január 16-ig tekint-
hető meg.

A huszadik századi magyar foto-
gráfia egyik legfontosabb alkotója, 
a három éve elhunyt Hemző Károly 
életműtárlata nyílt meg a Magyar 
Nemzeti Múzeumban. A Szabad 

szemmel című kiállítás bemutatja az utóbbi évtizedek-
ben gasztrofotósként mil-
liók által kedvelt művészt, 
mint eredeti sport- és vá-
rosfotóst, vérbeli ripor-
tert, lírai tájképábrázolót, 
és mint a lovas képek 
megújítóját is.

A március 15-ig látható tárlat Hemző Károly több száz 
fényképével, dokumentumok tucatjaival nemcsak élet-
művét mutatja be, hanem az elmúlt hatvan évet is meg-
idézi gazdag multimédiás, interaktív vetítésekkel. 

Goldmark Károly pályáját felidéző kiál-
lítás nyílt Emlékek életemből cím-
mel a zeneszerző halálának 100. évfor-
dulója alkalmából a Széchényi Könyv-
tár Zeneműtárában. A kiállítás a Ze-
neműtár egykori osztályvezetőjére, 

Kecskeméti Istvánra is emlékezik, aki személyesen végez-
te el a Goldmark-hagyaték feldolgozását, az eredeti kéz-
irat alapján 1980-ban maga fordította magyarra és adta 
közre a zeneszerző emlékiratait is.

A keszthelyi születésű és Németkeresztúron nevelke-
dett Goldmark Károly Bécsben való letelepedését köve-
tően jutott pályája csúcsára: itt komponálta hat operáját 
(köztük a világsikert hozó Sába királynőjét), máig gyak-
ran hallható hegedűversenyét vagy az idősebb generáci-
ók körében „Falusi lakodalom” alcímmel még mindig 
közismert Első szimfóniáját. Magyar gyökereit azonban 
sosem tagadta meg. Ennek köszönhető, hogy éppen 100 
esztendeje bekövetkezett halálát követően hagyatékát a 
magyar állam vásárolta meg, és e gazdag anyagot ma is 
az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárában őr-
zik. A gyűjtemény legértékesebb része a zeneszerző 
csaknem teljes életművének eredeti lejegyzéseit felölelő 
kéziratanyag, amely nem csupán a darabok leghitele-
sebb formáját őrizte meg számunkra, hanem egyszer-

A Néprajzi Múzeum betlehe-
mes kollekciója az ország leg-
nagyobb gyűjteménye, amelyet 
egy nagyszabású kiállítás kere-
tében először mutatnak be az 

érdeklődőknek Betlehem – a nagy dolgok a jászolnál 
történnek címmel. Több mint száz éves tárgyak, archív 
fotókon megelevenedő népszokások, a restaurálási mun-
ka kulisszatitkai, betlehem- és kultúrtörténet, a magyar 
népi mellett olasz, francia, guatemalai és más, távoli né-
pektől származó betlehemek.

A magyar népszokásokból ismert betlehem jelentős tör-
téneti múlttal rendelkező ünnepi tárgy, amely sokáig a 
karácsony legfontosabb, jelképes értékű kelléke volt. A 
betlehemes játék előadására verbuválódott szereplők vit-
ték házról-házra. Hordozható, rendszerint fából épített, 
színes papírral borított alkotmány, amely templomot, is-
tállót ritkán barlangot ábrázol.

A kiállítás a múzeum gyűjteményében található, évtize-
des restaurálási munkával felújított betlehemekkel, a hoz-
zájuk kapcsolódó népszokásokkal és tárgyi kellékeivel 
foglalkozik. Térben, időben széles kitekintést nyújt: egyes 
vidékekre, településekre és korokra jellemző betlehemes 
tárgyakkal és a hozzájuk kapcsolódó népszokásokkal is-
merkedhetünk meg.

Egyszerre láthatók a korabeli fotográfiák és élőben a raj-
tuk szereplő tárgyak, például a 116 éves, Nagykanizsáról 
származó betlehem, amelynek elveszett tornyáról, kétsze-
ri restaurálásáról is mesél a kiállítás. A bemutató másik ér-
dekes színfoltja a hatalmas szatmárcsekei betlehem világí-
tó ablakaival. Különleges értéket képviselnek a papírbetle-
hemek között a ’30-as évekből származó magyaros motí-
vumokkal ellátott betlehemek is, de hogy miért, az a 
2016. szeptember 4-ig látható kiállításon derül ki. 

Írók. Jól ismerjük őket tanulmánya-
inkból, színházból, filmekből, olvas-
mányainkból és még számos egyéb 
forrásból. De kik voltak ők valójá-
ban, milyenek lehettek, hogy éltek a 
hétköznapokban? A Petőfi Irodalmi 
Múzeum legújabb, Ez bejött! című 
kiállításán végigsétálva a látogatók 
bekukucskálhatnak mindennapi éle-
tükbe, hogy az intézmény által az el-

múlt évtizedekben gyűjtött szerzemények által közelebb 
kerüljenek hozzájuk.

A tárlat bemutató jellege teljesen újszerű: nem csupán 
számvetés a múzeum gyarapodásának legfőbb eredmé-
nyeiről, hanem egyúttal arra is felhívja a figyelmet, hogy 
a közönség elé kerülő, vizuálisan megkomponált kiállítá-
sok válogatott anyaga mögött milyen hatalmas gyűjte-
mény húzódik meg. Vagyis a falak közt zajló muzeológiai 
háttérmunka kerül most előtérbe. Szó esik a szerzeménye-

ÉT-IRÁNYTd 

Karácsonyra készülve

Goldmark 100

Hétköznapi írók

Sporttól a gasztronómiáig

ÉT-IRÁNYTd 
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Bánsághy Nóra rovata

smind (a fennmaradt vázlatfüzetekkel együtt) fényt vet 
Goldmark munkamódszerére is. A hagyaték azonban 
számos másfajta dokumentumot is magában foglal: csa-
ládi vonatkozású fényképeket, különféle hivatalos do-
kumentumokat, az idős zeneszerző előtt tisztelgő dísz-
okleveleket, számos levelet, valamint egy-egy számára 
különösen fontos hangverseny plakátját vagy műsorlap-
ját is. A rendkívüli tárlat 2016. március 5-ig várja az 
érdeklődőket.

Bor, sör, gyógyító likőrök, fű-
szerek és gyógynövények, böjti 
finomságok… Nem mindenna-
pi gasztronómiai kiállítást látha-

tunk Szerzetesek asztalánál címmel a Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban: az ünnepi ké-
szülődés heteire időzített tárlat a kolostorok étkezési kul-
túrájába avat be minket.

A kora középkor óta szigorú szabályok szerint, egészsé-
gesen étkeznek a szerzetesek. Szabályaik nemcsak a test, 
hanem a szellem és a lélek épségét is szolgálják. Készítenek 
bort, sört és gyógyító likőröket, kertjeikben a zöldségek és 
gyümölcsök mellett megterem sokféle fűszer- és gyógy-
növény, asztalukra olykor ünnepi finomságok, olykor – 
gyakrabban – böjti eledelek kerülnek. A szakács testvérek 
az idők során nem csak a kis közösségre, hanem szegé-
nyek és betegek ezreire is főztek. A kiállításra látogatók 
belekóstolhatnak régi és mai kolostorok ízeibe, és megis-
merhetik azokat a hazai szerzetesrendeket, amelyeknek 
szerepük volt étkezési kultúránk fejlődésében. A kiállítás 
2016. május 1-ig tart nyitva. 

Shanghai két arca címmel 
nyílt kiállítás a KOGART Ti-
hanyban. A 2016. január 14-
ig látható tárlat az 1920-1960 
közötti Kínába vezeti a láto-

gatót, ahol két alkotó, a „Janus-arcú” ( Jin Shiseng fotó-
művész) és az „Elveszett” (Tan Huamu festőművész) mű-
vein keresztül fedezhetjük fel a kora modern kínai 
nagyváros mindennapjait.

A fotóművészet és a festészet mint műfaj a XX. század el-
ső felében eltérő utakon haladt a modernitás irányába. Így 
volt ez Kínában is, ahol a modern nagyváros mindkét mű-
vészeti ág fejlődésének helyszínévé vált, sajátos tereivel és 
életmódjával inspirációként szolgálva a művészek számára.

Két fiatal tehetség kezdte bontogatni szárnyait az 1930-
as években: egyikük Kína déli, a másik az északi részéről 
származott. A most látható kiállítás Tan Huamu akvarell- 
és Jin Shisheng fotóművészetébe enged betekintést az 
1920-as és 1960-as évek közötti időszakból. Egymásról mit 
sem tudva, Jin Shisheng – a „Janus-arcú” – és Tan Huamu 
– az „Elveszett” –, ugyanazt az életet és ugyanazokat az 
embereket ábrázolták a maguk eszközeivel, ugyanabban a 

történelmi időszakban járultak hozzá egy társadalom-
kép és művészeti stílus kialakulásához. Élete későbbi 
szakaszában azonban mindkét művésznek mellőzött-
ségben volt része, hosszú időre a feledés homályába 
vesztek.

Az I. világháború volt az 
első modern háború. Ab-

ban az értelemben is, hogy nem csupán a hadseregeknek 
kellett megküzdeni egymással, hanem a hadviselő felek 
igyekeztek az egész társadalmukat mozgósítani a győze-
lem érdekében. Ezért a háború Magyarország számára 
sem csak a hadköteles korú férfiak részvételével zajlott, 
hanem részt vett benne az akkori országban élt mintegy 
11 millió nő is.

Ha a fegyveres harcokban – néhány érdekes, de nagyon 
csekély számú kivételtől eltekintve – csak a férfiak vettek 
is részt, a nőkre is fontos feladatok hárultak. A férfiak lel-
kesítése, a sebesültek ápolása a hagyományos elvárások 
közé tartozott, de ezt most kiegészítette, hogy a millió-
számra a frontra került férfiak helyét is zömmel a nőknek 
kellett betölteni a gazdaságban. Az elhúzódó háborúban a 
termelés fenntartásának nagy szerepe volt, és mivel a 
megtermelt javakból elsősorban a harcoló hadseregek ré-
szesültek, a hátországban maradtak ellátása egyre rom-
lott. Ennek kárvallottjai közé tartoztak a sok esetben csa-
ládfenntartói szerepre kényszerült nők is. A hátország la-
kói azonban nem csak materiális értelemben nélkülöztek.

A nők háborús áldozathozatala ugyan egészen más jel-
legű volt, mint a hazájukért véráldozatot hozó férfiaké, 
de a háború jellegéből fakadóan szintén nélkülözhetet-
lennek bizonyult. A Balassi Intézet (N)ők is hősök – 
Magyar női sorsok az I. világháborúban kiállítása 
az ő küzdelmes helytállásukat mutatja be néhány jellem-
ző részlet, számos, korábban sosem láthatott archív fel-
vétel és megannyi tárgy segítségével. A tárlat 2016. 
március 8-ig látható.

A francia l'École des loisirs ki-
adó 50 éve jelentet meg mese-
könyveket sok-sok gyerek örö-
mére az egész világon. A kerek 
évforduló alkalmából a buda-

pesti Francia Intézet kiállítást szervez Kedvenc francia 
mesehőseink címmel 2016. február 10-ig a kiadó 
leghíresebb mesekönyveinek illusztrációiból.

A 20 illusztrációból álló kamarakiállítás elsősorban 
5–11 éves korú gyerekeknek szól. Bár az illusztrációkat 
eredetileg tartalmazó könyvek nem feltétlenül olvasha-
tók magyar fordításban, a kiegészítő pedagógiai dosszié 
segítségével a kiállítás a szövegek és történetek alapos is-
merete nélkül is élvezhetővé tehető bármely gyerekcso-
port számára. A pedagógiai dossziét az Intézet termé-
szetesen a kísérők rendelkezésére bocsátja.

A fQzés templomai

EltérQ utakon

Otthonmaradottak

MesehQsök
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Ezüstérmes pulyka
A baromfiágazat külkereskedelme két meghatározó ter-
mékcsoport forgalmából áll, az élő baromfiakéból és a 
baromfihúséból. Az elmúlt években mindkét termék-
csoport külkereskedelmi forgalmát aktívum jellemezte. 
A baromfiak külkereskedelmén belül a baromfihús ex-
portja kiemelkedő értékű, 2014-ben 516 millió euró volt. 

Az élő baromfiak exportja 2014-ben 79 millió eurót, 
importja pedig 44 millió eurót tett ki. A 2010-es évek 
többségében mindkét irányban nőtt a kereskedelem: az 
export euróértéke 2010 és 2014 között 2,0-szeresére, 
az importé pedig 2,5-szeresére. 2014-ben az élőba-
romfi-export értékének legnagyobb részét, közel hat-
tizedét a naposcsibék (a tyúkfaj legfeljebb 185 gramm 
súlyú egyedeinek) forgalma je-
lentette. 2014-ben 69 millió na-
poscsibét szállítottunk külpia-
cokra. Értékadatokból számítva 
tavaly az élőbaromfi-export leg-
nagyobb része (23%-a) Romániá-
ba irányult, az első tíz exportcél-
országunk között leginkább ke-
let-, vagy kelet-közép-európai or-
szágok találhatóak.

2014-ben az élőbaromfi-behozatal 
legnagyobb részét (55%-át) a 
tyúkfaj nem naposcsibének számí-
tó – legalább 186 gramm tömegű 
– egyedei jelentették, amelyekből 
11 millió darabot importáltunk. 
Ami az élőbaromfi-behozatalunk 
országos megoszlását illeti: a forgalom ezen irányában is 
Románia vezeti a rangsort, részesedése 45%-os volt. Im-
portban ugyanakkor – az exporthoz képest – lényegesen 
több régi uniós (EU-15) tagország szerepel a tíz legfon-
tosabb partnerország között, mint például Ausztria, Né-
metország, Franciaország, az Egyesült Királyság és 
Olaszország.

A baromfihús exportja 2014-ben 516 millió eurót, im-
portja 75 millió eurót tett ki. A forgalom értéke mindkét 
irányban emelkedett a 2010-es évek többségében, a 
2014. évi szint a kivitelben 37, a behozatalban pedig 
82%-kal haladta meg a négy évvel korábbit. A baromfi-
hús külkereskedelmében rendre számottevő aktívum 
keletkezik, amelynek összege 2014-ben 440 millió euró 
volt, 104 millió euróval több a 2010. évinél.

2014-ben a baromfihúsexportunk legnagyobb részét, ér-
tékadatból számítva lényegében harmadát, mennyiség 
szerint pedig mintegy felét a tyúkhúsexport jelentette. 

E részarányok közötti különbség arra vezethető vissza, 
hogy a tyúkfaj kisebb élősúlyú a többi baromfifajhoz ké-
pest, felnevelésük pedig rövidebb ideig tart. A gyorsabb 
felnevelés alacsonyabb termelési költségekkel jár, ami az 
alacsonyabb felvásárlási, valamint export-egységárak-
ban egyaránt tükröződik. Ha pedig a tyúkhús olcsóbb, 
mint a többi baromfi, akkor a forgalom értékéből kisebb 
arányban részesedik, mint a mennyiségéből.

Említést érdemel, hogy a tyúkhúsnak a kivitelben elért 
részesedése számottevően elmarad mind a tyúkfajnak a 
baromfiállományban elért arányától (2014 végén 77%), 
mind a vágóállat-termelésben tapasztalható részesedésé-
től (59%). E jelenség azzal magyarázható, hogy a 
baromfiak közül a tyúkokat tartják a legnagyobb arány-

ban a belföldi igények kielégítése céljából, míg a nála 
drágább, más baromfifajokból készített húsok esetében 
relatíve könnyebben kigazdálkodhatóak a külkereske-
delmi ügyletekkel járó költségek. A baromfihús-kivitel 
legfontosabb célországa Ausztria, amelyet Németország 
és Románia követett a 2014. évi rangsorban. A tíz leg-
fontosabb exportpiac között számos fejlett ország talál-
ható.

A baromfihúsimportunk legnagyobb része tyúkhúsból 
áll, ami 2014-ben a 47 millió eurós forgalmú behozatal 
63%-át jelentette. A legfontosabb partnerországnak a 
behozatalban is Ausztria bizonyult.

A baromfiakhoz kapcsolódó termékek közül megem-
líthető még a toll és a tojás  külkereskedelme. 2014-ben 
tollból 70 millió eurót tett ki a kivitel és 32 millió eurót 
a külkereskedelmi többlet, míg tojásból 46 millió eurót 
az export és 12 millió eurót az aktívum.

HERZOG TAMÁS

Termék
Nettó 

tömeg, 
tonna

A nettó 
tömeg meg-
oszlása, %

Érték, millió 
euró

Az érték 
megoszlása, 

%

Egységár, 
euró/kilo-

gramm

Baromfihús 
összesen

212 172 100,0 515,9 100,0 2,43

ebbQl: 
Tyúkhús 102 782 48,4 169,0 32,8 1,64

Pulykahús 41 040 19,3 123,5 23,9 3,01

Kacsahús 41 237 19,4 120,6 23,4 2,92

Lúdhús 18 271 8,6 81,1 15,7 4,44

Gyöngytyúkhús 5 0,0 0,0 0,0 4,68

A baromfi húsexport fQbb jellemzQi, 2014



É L E T  É S  TU D O M Á N Y   201 5/51 –52  1663

KÖVETKEZV SZÁMUNKBÓL

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTQ TÁRSULAT HETILAPJA 

FQszerkesztQ: Gózon Ákos • SzerkesztQség: 1088 Budapest, Bródy S. u. 16. • Titkársági telefon: 327-8950; 
Fax: 327-8969. • E-mail: eltud@eletestudomany.hu • Postacím: 1428 Budapest, Pf. 47 • Honlap: http://
www.eletestudomany.hu • Lapunk megtalálható a Facebookon is • Kiadja: Tudományos IsmeretterjesztQ 
Társulat • FelelQs kiadó: Bojárszkyné Piróth Eszter, a TIT Szövetségi Iroda igazgatója • Postacím: 1431 
Budapest, Pf. 176 • Nyomás: Ipress Center Central Europe Zrt. • FelelQs vezetQ: Lakatos Viktor igazgatósági 

tag • Index: 25 245 • ISSN 0013-6077 (nyomtatott) • ISSN 1418-1665 (online) • MagyarBrands 2014 és Magyar 
Örökség-díjas hetilap • Tudományos Tanácsadó Testület: Almár Iván, Antalóczy Zoltán, Bendzsel Miklós, Bod Péter 
Ákos, Botos Katalin, Csányi Vilmos, Csépe Valéria, Falus András, Forgács Iván, Freund Tamás, Grétsy László, Hámori 
József, Herczeg János, Horváth Tibor, Juhász Árpád, Kerner István, Kroó Norbert, Makara B. Gábor, Marosi ErnQ, Pléh 
Csaba, Sólyom László, Szabó Miklós, Szentgyörgyi Zsuzsanna, Szörényi László, Takács László, Tátrai Zsuzsanna, 
Vámos Tibor, Varga Benedek, Vásárhelyi Tamás • RovatvezetQk: Albert Valéria (földtudományok, mezQgazdaság), 
Papp Csilla (történelem, néprajz, régészet), Pásztor Balázs (kémia, fizika, informatika) • OlvasószerkesztQ: Tegzes 
Mária • TervezQszerkesztQ: Zsigmondné Balázs Ildikó • Grafikus: Lévárt Tamás • SzerkesztQségi irodavezetQ: 
Horváth Krisztina • Minden jog fenntartva! • A meg nem rendelt fényképekért  és kézira tok ért nem vállalunk 
felelQsséget. • ElQfizethetQ a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál a 06-80-444-444-es zöldszámon, faxon: 
06-1-303-3440, e-mailben: hirlapelofizetes@posta.hu, va la mint levélben: MP Zrt. Hírlap Üzletág, Bu dapest 1008), 
továbbá személyesen a pos tahelyeken és a kézbesítQnél. • Megvásárolható a LAPKER árusítóhelyein. Lapunk 
korábbi számai megvásárol ha tók a szerkesztQségben is. Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem Qrzünk meg. 

Lepje meg szeretteit 
Élet és Tudomány elRfi zetéssel, 

valamint 
ajándék belépRjeggyel a TIT 

Uránia Csillagvizsgálóba 
vagy a TIT Budapesti 

Planetáriumba!

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

PUB-I 114496PUB-I 117209

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, az NKFIH,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az Országos Tudományos Alapprogramok - OTKA támogatásával jelenik meg.

LEGYEN ÖN IS 
AZ ÉT SZÁZAK KÖZÖTT!

Keressük az ÉT Százakat, azaz száz 
leggyorsabb elRfi zetRnket!

Azok az Olvasóink, akik december 
15-ig elRfi zetnek az Élet és Tudo-
mányra, az Akadémiai Kiadó 5000 
Ft-os vásárlási utalványát kaphatják 
meg. 
– Kik kapnak 5000 Ft-os könyvutal-

ványt?

– Azok az Olvasóink, akik 2016-ra 
elRfi zetnek az Élet és Tudományra, s 
az elRfi zetésükrRl az elsR száz egyi-
keként értesítik szerkesztRségün-
ket.
– Hogyan értesíthetnek minket az 

elQfi zetésükrQl?
– E-mailen: az eltud@eletestudomany.
hu címre kérjük elküldeni a befi zetési 
igazolás szkennelt vagy fotómásola-
tát, amelyen jól láthatóan olvasható a 
befi zetR neve, a befi zetés dátuma, jog-
címe és összege.
– Ki kerülhet az ÉT Százak közé?
– Csak az értesítR e-mail dátuma 
számít, a századik jelentkezRnk után 
automatikusan lezárjuk az elRfi zetRi 
akciónkat.
– Hogyan kaphatják meg Olvasóink 

az 5000 Ft-os könyvutalványt?

– Válasz e-mail formájában küldjük 
el Olvasóinknak arra az e-mail címre, 
ahonnan a befi zetési azonosító érke-
zett.
– Hogyan váltható be az 5000 Ft-os 

könyvutalvány?

– Az Akadémiai Kiadó web áru házá-
ban, a kuponon jelzett módon, 2015. 
december 31-ig.

A játékon azok is indulhatnak, akik 
jelen felhívásunk közzététele elRtt 
már elRfi zettek 2016-ra az Élet és Tu-
dományra.

Várjuk az ÉT Százak jelentkezését! 
Verseny indul!!!

Portré narancsfával
Napjainkban a narancs a téli hónapok, a karácso-
nyi ünnepkör elengedhetetlen gyümölcse. Nem 
mindig volt ez így. A XVII–XVIII. században csak 
kevesen engedhették meg maguknak ezt a lu-
xust. A kastélykertekben külön üvegházakat épí-
tettek a narancsfák nevelésére, teleltetésére, eze-
ket orangerie-nek hívták, nyáron pedig a fákat ki-
helyezték az üvegházak elé szabályos rendben.

Hangkarakter-kutatás
Fiatal mérnök áll az út szélén, kezében számláló és 
notesz, mellette állványra szerelt mikrofon. Sze-
mélygépkocsi, személygépkocsi, motor, személy-
gépkocsi, kamion, kamion, személygépkocsi – jegy-
zi egyre fáradtabban. A forgalomszámlálás napi öt 
órát vesz igénybe: a megoldás egy valós idej_, 
forrásszelektív zajmérést és térképezést végzQ, 
mesterséges intelligencia alapú rendszer lehet.

Oltásellenesség pro és kontra
A védQoltásoktól való ódzkodás világjelenség, pár-
tolói fQként a kanyaró, a mumpsz és a rubeola ellen 
adott MMR-védQoltást hozták összefüggésbe az 
autizmussal. Az elmúlt években számos vizsgálat 
bebizonyította, hogy e félelmeknek nincs tudomá-
nyos alapja, többek között az is amelyet az egyik 
legnagyobb oltásellenes szervezet fi nanszírozott.

KITAIBEL

E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny 
anyagát adó cikke: Égi istenek szent fája



Digitális változatban: Dimag.hu

D
ig

it
ál

is
 v

ál
to

za
tb

an
: 

di
m

ag
.h

u


	1601jav
	1602jav
	1603-1605jav
	1606-1608jav
	1609-1611jav
	1612-1613jav
	1614-1616jav
	1617jav
	1618-1621jav
	1622-1625jav
	1626-1628jav
	1629-1631jav
	1632-1635jav
	1636-1639jav
	1640-1642jav
	1643jav
	1644-1647jav
	1648-1649jav
	1650-1651jav
	1652-1653jav
	1654-1656jav
	1657jav
	1658-1659jav
	1660-1663jav
	1664jav

