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Mikroluidikai kísérlet

Szintetikus „sejt”

tes eredményekkel felparaméterezett numerikus szimulációnk alapján
alacsony ribozimkoncentrációból
indulva a kompartmentalizált rendszerben a paraziták rovására nő az
enzim koncentrációja. Ezzel az eredménnyel visszamentünk a kísérletes
csoporthoz, akik egy hasonló elrendezéssel bizonyították, hogy tényleges túlélésről van szó. A kísérletek
drágák, az elméleti munka kevésbé,
s így annak meg kellett előznie az
újabb kísérleteket. A paraziták és az
enzimek együttélésének magyarázata teljesen ránk hárult. Megmutattuk, hogy nem a leggyorsabban
másolódó parazita él együtt az enzimmel, hanem egy „puha parazita”,
ami csak kicsit másolódik gyorsabban az enzimnél. Így nem özönli el a
„sejtet”, ami így a következő generációhoz hozzájárul, segítve a parazita
terjedését. A kompartmentalizált
rendszer szekvenálása után derült ki,
hogy pontosan ez játszódik le a cseppekben. Az enzimhez képest nem
sokkal rövidebb és így nem sokkal
gyorsabban másolódó szekvenciák
dominálták a parazita frakciót. A
jól kevert rendszerben egy az eredeti
enzimhez képest harmad akkora nagyon gyorsan másolódó szekvencia
terjedt el.

a hasznos molekulák szelektív fennmaradását a parazita molekulák jelenlétében is.
Az élet keletkezésének megoldatlan problémái között több
az „ökológiai”, azaz molekulák
együttműködéséről,
együttéléséről és kompetíciójáról szóló Szathmáry Eörs korábban kimutatta,
hogy az enzimek (replikátorok)
kompartmentbe (lipid membránba) zárása szükséges az információ
fenntartásához. Ennek hiányában a
paraziták – azon molekulák, amelyek részesülnek az enzimek termékeiből, de maguk nem járulnak
hozzá az anyagcseréhez – gyorsan
elözönlik a rendszert.
Ezen elméleti eredménynek kísérletes alátámasztását mutatják
be a kutatók tanulmányukban. A
Neurospora Varkud szatellita RNS
enzim (VS ribozim) – amivel a kutatók korábban is behatóan foglalkoz-

val lehetőség van ezen cseppek előállítására, elkülönült kezelésére, sőt
a bennük levő anyagkoncentráció
alapján a szelektálásra is. Amennyiben a cseppek közül azokat választjuk a következő generáció alapjának, amelyekben kellő mennyiségű szubsztrát átalakult (tehát elég
működőképes enzim van benne)
úgy az enzim stabilan fennmarad a
populációban.
„Bár a tanulmány egyik erőssége a
technikai megvalósítás, az elméleti munka nélkül fontos részleteket nem tudtunk volna tisztázni” – mondta Kun
Ádám, a közlemény megosztott első
szerzője. – Egyrészről a 10 átoltás
során való fennmaradás nem bizonyítja a hosszú távú túlélését a
ribozimpopulációnak. Elméleti kutatásban ekkor azt vizsgálhatjuk,
hogy más kezdeti koncentrációból
indítva a populációt az egyensúlyi
koncentrációhoz tart-e. A kísérleÉLET
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Szilícium-szén kötésre
képes baktérium

Élő organizmusok is rávehetők
arra, hogy szilícium-szén kötéseket hozzanak létre – bizonyította elsőként a California
Institute of Technology (USA)
kutatócsoportja. Eddig csak vegyészek voltak erre képesek, de az
új kutatás keretében kitenyésztettek
egy bakteriális fehérjét, mely természetes módon végzi el az eddig csak
mesterségesen kivitelezhető eljárást.
A felfedezés több iparágra is hatással
lesz. Az eredményről a Science folyóiratban számoltak be.
Szilícium-szén kötéseket, más néven organoszilíciumot tartalmazó
alkotórészek megtalálhatók gyógyszeripari termékekben, mezőgazdasági kemikáliákban, festékekben, számítógép- és televízióképernyőkben.
Ezeket jelenleg szintetikusan állítják
elő, mivel a szilícium-szén kötés a
természetben nem található meg.
Az új kutatás azonban megmutatta,
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Az élet keletkezésével kapcsolatos új eredményeiket jelentették meg a Science folyóiratban
az ELTE Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai
Tanszékének, valamint az MTAELTE Elméleti Biológiai és Evolúciós Ökológiai Kutatócsoportnak
és ELTE-MTA-MTM Ökológiai
Kutatócsoportnak a munkatársai.
Szathmáry Eörs akadémikus, Kun
Ádám tudományos főmunkatárs
és Szilágyi András tudományos főmunkatárs a párizsi École Supérieure
de Physique et de Chimie Industrielles
biokémikusaival kimutatták, hogy a
kompartmentalizáció lehetővé teszi

tak – egy módosulatának RNS-t
hasítása volt az a funkció, aminek
megőrzését tesztelték. Először egy
nagyobb reakcióelegyben másolódhatott a VS ribozim. A másolás
nem volt teljesen pontos és így mutáns szekvenciák keletkeznek. Ezek
a mutánsok általában rövidebbek, s
így gyorsabban másolhatók. Ezek a
parazita szekvenciák olyannyira elszaporodtak, hogy kiszorították az
enzimet. Az elmélet alapján a kutatók ezt az eredményt várták: a nagy
rendszerben – szelekció lehetősége
híján – az értékes információ nem
tud fennmaradni.
Az enzim kompartmenten belüli
viselkedését egy olajban úszó, apró
– 12 pikoliteres – vízcseppben vizsgálták. Mikrofluidika alkalmazásá-

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

BIOLÓGIA

Új elmélet az élet
keletkezésér l
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hogy a biológiát is segítségül hívhatAz irányított evolúciós módszert a következő generációkban életre kelti
juk az előállításhoz, így környezet- évek óta használják ahhoz, hogy ezeket a tulajdonságokat. Mi ugyanezt
kímélőbb és gazdaságosabb eljárást háztartási termékekhez, például csináljuk, csak fehérjékkel” – mondta
kapunk.
mosószerekhez, új enzimeket ál- Arnold.
„Elhatároztuk, hogy rávesszük a ter- lítsanak elő, valamint „zöldebb”,
Egy Izlandon, meleg tavaszokon
mészetet arra, amit csak a kémikusok fenntarthatóbb módszerként al- növő baktériumból eredő fehérje
tudtak megcsinálni, és kiderült, hogy a kalmazzák gyógyszeripari termé- bizonyult ideális jelöltnek a kísérlettermészet jobban csinálja” – mondta kek, mezőgazdasági vegyszerek és hez. Ez a fehérje, a citokróm C norFrances Arnold, a California Institu- üzemanyagok előállításához.
mál esetben elektronokat szállít más
te of Technology munkafehérjéknek, de a kutatók
társa, az új kutatás fő közmegfigyelték, hogy olyan
reműködője.
enzimként is működik, mely
A kutatás abban is első,
szilícium-szén kötéseket hoz
hogy megmutatta, van terlétre alacsony szinten. A kumészetes útja annak, hogy
tatók ennek a fehérjének a
az élet építőköveinek számíDNS-kódjából mutációkat
tó szénalapú molekulákba
hoztak létre egy olyan terüdolgozzanak bele szilíciuleten, amely a fehérje vasmot. A kutatókat régóta értartalmú részét határozza
dekli, vajon az élet a Földön
meg, melyről azt gondolták,
ki tudott volna-e fejlődni
hogy a szilícium-szén köszilícium alapon is. A szén
tésformáló tevékenységéért
és a szilícium kémiailag hafelelős. Következő lépésként
sonló. A szén és a szilícium
ezeket a mutáns enzimeket
is négy atomos kötésbe kétesztelték, hogy vajon jobpes kapcsolódni, így alkalban képesek-e létrehozni
masak arra, hogy az élethez
organoszilíciumot, mint az
A széleskör en használt szilikon tömít anyagok többnyire
szükséges hosszú molekulák,
elődeik.
organoszilícium vegyületekb l állnak
például fehérjék és DNS-ek,
Mindössze három kör
alkotói legyenek. Ráadásul
után létrehoztak egy ena szilícium az oxigén után a
zimet, amely tizenötször
második leggyakoribb elem
hatékonyabban volt képes
a bolygónkon.
szilícium-szén kötés létre„Nem ismerünk olyan élőlényt,
hozására, mint a legjobb,
mely képes volna szilícium-szén
kémikusok által feltalált kakötést létrehozni, pedig a szilítalizátor. Mi több, az enzim
cium bőségesen megtalálható a
magasan szelektív, ami azt
környezetünkben kőzetekben”
jelenti, hogy kevesebb nem– mondta Jennifer Kan, az új
kívánatos mellékterméket
tanulmány vezető szerzője.
hoz létre, melyet kémiailag
A kutatók az Arnold által
el kellene választani.
az 1990-es évek elején kifej„Ez a vas alapú, genetikailag
lesztett irányított evolúciós
kódolt katalizátor nem mérgemódszert alkalmazták, melyző, olcsóbb és könnyebb módonek során új és jobb enzimesítani a többi, kémiai szintéket hoztak létre laboratórizisben használatos katalizáumban mesterséges szelekció
torhoz képest. Az új reakció
A citokróm C oxidáz enzim
útján, hasonlóan ahhoz, ahogy
szobahőmérsékleten, és vízben
a nemesítők kitenyésztik a kukoricát,
Az új kutatásban nem csupán az is lezajlik” – mondta Kan.
a szarvasmarhát vagy a macskát. Az volt a cél, hogy fejlesszék egy enA szilícium-szén kötést létrehozó
irányított evolúciós eljárás egy olyan zim biológiai funkcióit, hanem az is, szintetikus módszer gyakran értékes
enzimmel kezdődik, amelyet a kuta- hogy elérjék, hogy olyasmit csinál- fémeket és mérgező oldószereket
tók fel akarnak fejleszteni. Az enzim jon, amit azelőtt nem tett. A kutatók használ, és további feldolgozásra van
DNS-kódolása többé-kevésbé vélet- első lépése az volt, hogy a megfelelő szükség a melléktermékek eltávolílenszerű módon mutálódik, és az így jelöltet megtalálják, egy olyan enzi- tásához – ez mind költségessé teszi
létrejövő enzimeket a kívánt tulaj- met, amelyben benne rejlik a lehető- az eljárást.
donságra tesztelik. Ezután a legjob- ség, hogy képes lesz a szilícium-szén
Ami azt a kérdést illeti, vajon az
ban teljesítő enzim újra mutálódik, és kötéseket létrehozni.
élet kifejlődhet-e úgy, hogy terméaz eljárás addig ismétlődik, amíg egy
„Olyan ez, mintha egy versenylovat te- szetes úton használ szilíciumot, az
olyan enzimet sikerül létrehozni, nyésztenénk. Egy jó tenyésztő felismeri csupán a természeten múlik. „Ez a
mely sokkal jobban teljesít a kiindu- a lóban rejlő örökletes tulajdonságokat, kutatás megmutatta, hogy a természet
lási enzimnél.
melyek alapján versenylóvá válhat, és mennyire gyorsan képes alkalmazkod1636
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Miért vagyunk
csiklandósak?

Minden érzékelési forma közül talán a csiklandósság az
egyik legrejtélyesebb. Ha jobban belegondolunk a csiklandósság mibenlétébe, kérdések
egész sora merül fel bennünk.
Miért nevetünk, ha valaki megcsiklandoz bennünket? Miért
van az, hogy egyes testrészeink
csiklandósabbak, mint más testrészeink? Miért hangulatfüggő a
csiklandozásra adott válasz? Különbözik-e a csiklandozásra adott
nevetésreakció a humor keltette nevetéstől? Miért nem tudjuk
megcsiklandozni saját magunkat?
Ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket
képesek legyünk megválaszolni,
alaposan meg kell értenünk a csiklandozás neurológiai összefüggéseit. Minthogy ez a kérdéskör tulajdonképpen mindenkit érint, nem
is csoda hát, hogy a csiklandósságérzet tárgykörét igencsak régóta
fejtegetik a tudósok, köztük például Arisztotelész és Charles Robert
Darwin is.
Egy új kutatás, melyet Shimpei
Ishiyama és Michael Brecht publikáltak a Science folyóiratban, a
csiklandósság neurobiológiai hátterének felderítését célozta meg. A
vizsgálat alanyai a tudományban
széles körben alkalmazott kísérleti patkányok voltak. Az e témával
kapcsolatos korábbi munkák már
kimutatták, hogy a patkányok körülbelül 50 kHz-es ultraszonikus
„nevetés”-sel reagálnak, ha valaki megcsiklandozza a testüket. A
jelen kutatásban szereplő egyedek
is lelkesen „válaszoltak” a csiklandozásra, számos különböző
hangtípussal. A vizsgálatok során
kiderült, hogy a patkányok a hasi
részükön és a talpukon a legcsiklandósabbak. A kísérleti állatok a
csiklandozás után gyakran produkáltak egyfajta kéretlen „öröm-

szomatoszenzoros kéregtörzsre kifejtett hatására az állatok ugyanolyan nevetéssel reagáltak, mintha
maguk a kutatók csiklandozták
volna őket, holott e kísérletek során
azok nem is értek hozzájuk. Ezek
az eredmények egyértelműen azt
bizonyítják, hogy a szóban forgó
agyi régió felelős a csiklandósság
érzetének kialakulásáért.
„Az adataink azt mutatják, hogy
megtaláltuk a patkányok agyának
csiklandós pontját” – mondta Michael Brecht. – „Lenyűgözőnek találom a játékra és a csiklandozásra
adott agyi válaszok hasonlatosságát.
Lehetséges, hogy a csiklandósság az
agy részéről egyfajta jutalom, amely

Változó
hangszín

„Trillázó”

Kombinált

Változó hangszín
„Trillázó”
Kombinált
Egyéb, kevert, vegyes hangok

A csiklandozott patkányok válaszreakciói.
A kísérleti állatok többféle hangválaszt is adtak a csiklandozásra
(ISHIYAMA & BRECHT, 2016 NYOMÁN)

vázlatos leképeződését, és kezeli
a testet érő külső stimulációkat. A
szomatoszenzoros kéreg törzsében
a kutatók olyan sejteket találtak,
melyek a többinél erősebb válaszokat adnak a csiklandozásra. Érdekes
módon a csiklandozásra adott agyi
válaszokhoz hasonló reakciókat
figyeltek meg az állatokon játék
közben, akkor is, ha hozzájuk sem
értek. Ha a patkányokat valamilyen olyan külső behatásnak tették
ki, melytől nyugtalanná váltak, a
vizsgálati egyedek csiklandóssága
csökkent, minek következtében a
szomatoszenzoros kéreg sejtjeinek
csiklandozásra mutatott aktivitása
is lanyhult, sőt elnyomta a jellegzetes, nevetés-szerű hangválaszokat
is. Figyelemre méltó ugyanakkor,
hogy az elektromos stimulációk
ÉLET

ÉS

az egyedek közti kapcsolatteremtésben kap fontos szerepet.” A csiklandósságot tehát dopaminergikus
mechanizmusok irányítják. Vajon
a szervezet ezen önjutalmazása
biztosítja az egyedek folyamatos
kapcsolatfenntartásra való igényét,
ezzel segítve a közösségi (például
szülő-utód) kapcsolatok kiépülését
és megerősödését, és a potenciális
szaporodó partnerek egymásra találását?
Brechték eredményei rávilágítanak
a szomatoszenzoros kéreg, a csiklandósság és a játék idegrendszeri öszszefüggésére, valamint arra, hogy a
szóban forgó agyi régiónak fontos
szerepe van a szociális információ
osztályozásában és érzelmi értékelésében.
SZABÓ M ÁRTON
TUDOMÁNY



20 1 6 /5 2–5 3



1637

KÉZB L

ugrálást”, amely egy kifejezetten
pozitív élethelyzetekhez kapcsolt
viselkedésforma számos emlősfaj
esetében. Ugyancsak megfigyelték, hogy a patkányok játszótársként kezelték a kutatók kezét, és
játékosan kergették is azt, miközben az előbbiehez hasonló hangokat adtak ki. Lehet, hogy a csiklandósság az agy egyfajta jutalma
az egyedek közti interakcióért cserébe?
A kutatók a továbbiakban a patkányok agyának csiklandozásra adott
válaszait, pontosabban az állatok
szomatoszenzoros kéregállományát
vették tüzetes vizsgálat alá. Ez az
agyi régió tartalmazza a teljes test

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

ni az új kihívásokhoz. A sejt DNSkódolt katalitikus berendezése gyorsan
megtanulta, hogyan ösztönözzön új kémiai reakciókat, amikor elláttuk a reagensekkel és a meg felelő ösztönzőerővel
a mesterséges szelekció formájában. Ha
akarta volna, a természet maga is megtehette volna ezt” – mondta Arnold.

DIOSZKORIDÉSZ KÓDEXÉT L A FELH KÖN TÉRDEL

SZENTEKIG

EGY PADLÁSON FELEDETT
OLAJFESTMÉNY
Ez év októberét l a Belvárosi Pesti Ferences-templom szentélyének oldalfalán látható az az oltárkép, amelyet egy teljes tanéven
át restauráltak a Magyar Képz m vészeti Egyetem hallgatói. Hiába
keresnénk a festményr l korábbi méltatásokat, vagy akár csak
említéseket is Budapest m emlékeinek jegyzékében vagy a barokk
festészetr l szóló kézikönyvekben, mindössze a Ferences-templom
XIX. századi krónikásai emlékeztek meg eddig a képr l pár soros,
kézzel írt feljegyzéseikben.

A

z oltárkép több mint fél évszázadig elfeledve és rossz állapotban hevert a templom
padlásán. A mostani restaurálás
után vált csak nyilvánvalóvá, hogy
a magyarországi egyházi és állami
gyűjtemények, múzeumok anyagát
figyelembe véve is kiemelkedő művészeti értékekkel bíró műtárgy került elő az ismeretlenségből, óriási
meglepetést okozva nemcsak a
nagyközönség, de a művészettörténészek számára is. Görbe Katalin, a
Magyar Képzőművészeti Egyetem
Restaurátor Tanszékének tanára
volt az, aki a kép rossz állapota ellenére meglátta benne a művészeti értéket és Heitler András tanszékvezetővel együtt egy éven át irányították
a festmény restaurálását.
Ennek a beavatkozásnak köszönhetően tárult fel a földi világ horizontjától kezdve a felhőkön térdelő szentek körén át az Atyaisten ragyogó égi
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birodalmáig tartó monumentális égi
jelenés. A kép ragyogó színvilága, az
égbolt erőteljes, a római barokk templomboltozatokat idéző térszerkezete, a
donátor meghitt jelenléte, a gyógynövényes könyv és a selymek, kelmék velencei festészetet idéző eleganciája
olyan művészi színvonalat mutatnak,
hogy kétség nem fér hozzá: különleges
remekművel találkozhatunk.
A festmény fő alakja Mária, a
Mennybe felvett Istenanya, aki fogadja
a hozzá forduló szentek kéréseit: baloldalon a hermelin béléses, ragyogó brokát köpenyben térdelő orvosszent
Szent Pantaleon, aki jobbjával mutatja
be Máriának a donátort, baljában vörös bőrtokot tart, melyben a sebészeti
kézi műszerek nyomai ma is jól kivehetők. Szent Pantaleon a IV. században
Rómában működő orvos volt, a tizennégy segítőszent egyike. Felette, egy
felsőbb égi szférában, Mária közvetlen közelében Szent Jeromos látható
attribútumával, az oroszlánnal és bíborosi kalapjával, vele szemben pedig
Szent Ferenc széttárt karokkal fordul
Mária felé. Mellettük kétoldalt, a
festmény jobb és bal oldalán egy-egy
liliomot tartva a domonkos rend két
szentje, Szent Domonkos és Sienai
Szent Katalin keresztbe tett kézzel tekintenek az égi jelenet felé. Felettük
Keresztelő és Evangélista Szent János
fogják közre a kép felső harmadában
aranyló háttér előtt a felhőkön megjelenő Szentháromságot. Krisztus az
ábrázolás központjában lévő Földgöm-
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böt tartja az Atyaistennel együtt, felettük a Szentlélek galamb képében lebeg, akinek a sugarai az egész képre
kiterjednek. Az oltárkép egyik fő motívuma az a figyelemfelkeltő gesztus,
ahogy a segítő orvosszent a közbenjáró
Mária és a Szentháromság figyelmébe
ajánlja a kép megfestésének idején
még a mulandó, földi világhoz tartozó
donátort. Igen jól átgondolt és kialakított teológiai rendszer ez, amelynek
megalkotója nyilvánvalóan egy hittudományban jártas tudós tanácsadó
vagy egyházi személy lehetett. Ez a
feszes, dogmatikus tartalom azonban
kiegészül egy olyan motívummal,
amelynek megjelenítésére nincs még
egy példa az európai festészet történetében: Dioszkoridész gyógynövényeket bemutató kódexének egy
XVI. századi fordítása is szerepel az oltárképen. Ez az, amitől a festmény jelentése jóval túlmutat az ellenreformáció idején megszokott egyházi tematikán: az orvosszent a donátor mellé helyezett botanikai témájú könyvre
hívja fel a figyelmet, miközben a
közbenjáró Máriához fordul.
Iránymutató orchidea

A nyitott könyv jobb oldali lapján jól kivehető az I. században élt görög orvos,
botanikus neve: Dioscorides. Az alatta lévő két virág egyszerű vázlatrajznak tűnik, azonban a kutatás során hamar kiderült, hogy pontos másolatai azoknak
az orchideák családjába tartozó növényeknek, amelyek Pietro Andrea

Az 1562-es cseh és a későbbi latin
nyelvű kötet fametszetes illusztrációi Giorgio Liberale rajzai alapján
készültek. Jellemző részleteikkel,
aprólékosan kidolgozva mutatják
be a gyógynövényeket a gyökerüktől kezdve a leveleken, virágokon
át a termésekig. Az eredeti, faragott fadúcok egy része ma is megvan, könyvtörténeti ritkaságokként őrzik őket főként amerikai
gyűjteményekben, mint például
a Folger Shakespeare Library és
a Harvard Egyetem Houghton
Könyvtárának kincsei között.

Mattioli (1501–1578) fordításában, az
1560-as években több kiadásban is
megjelent Dioszkoridész kötet
egyik illusztrációján szerepelnek.
Mattioli a XVI. század egyik
legismertebb orvosa, természettudósa volt, Itália több egyetemén is tanult, 1555-től élt Prágában, a Habsburg család udvari
orvosaként. I. Ferdinánd császárt
Magyarországra is elkísérte a török elleni harcok idején. Tudományos tevékenységének nagy részét a Dioszkoridész kiadásoknak
szentelte, amelyből az első fordítása
1544-ben, Velencében jelent meg illusztrációk nélkül, olasz (toszkán)
nyelven, majd latin (1554), francia
(1561) és német (1563) nyelvű bővített és fametszet technikával készült,

A donátor rejtélye

Andrea Mattioli természettudós és orvos,
a Doszkoridész kötet fordítója

cseh nyelvű kiadás évszáma a Pesti
Ferences-templom oltárképe
szempontjából terminus post quemként értelmezendő, ugyanis a fest-

Az oltárképen szerepl
Dioszkoridész kódex

kisméretű növényi ábrákkal illusztrált kiadások is nyomdába
kerültek. 1562-ben jelentette meg először
Mattioli azt a típusú
kötetet, amelyben a
gyógynövény már
nemcsak szöveg
közti apró ábraként, hanem az
egész oldalt kitöltve jelenik meg a lapon – ez a kötet egy cseh
nyelvű kiadvány volt. A korábbi 12×6
centiméteres ábrákat 22×16 centiméteresre növelte, ami nyilvánvalóan a metsző számára is nagyobb lehetőséget jelentett elegánsabb és részletesebb illusztrációk elkészítésében. Ugyanebben a formátumban latinul csak pár évvel később,
1565-ben jelent meg a kötet. Az 1562-es

Illusztráció a kódexb l

mény pontos keletkezési idejét nem ismerjük, viszont Mattioli Dioszkoridész
fordításának éppen az a kiadása látható rajta, amelyen az orchidea az egész
lapot kitölti. Nyilvánvaló, hogy a cseh
nyelvű kiadás megjelenése után festhették meg a képet.
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A festmény megrendelője a kép
jobb alsó részén látható, mellén keresztbe tett kézzel tekint Máriára,
aki a kép középpontjában, felhőkön ül, és kitárt karral közbenjáróként fordul az Ég felé. A kép megrendelőjének félalakos megjelenítése a festmény alsó részén jellegzetes példája a XVI–XVII. századi itáliai
donátor-ábrázolásoknak, például
Jacopo Tintoretto vagy Paolo Veronese
festményein is többször találkozhatunk hasonló megoldással. A donátor
azonosítása azonban már nehéz kérdéseket vethet fel, amelyek a festmény
megrendelési körülményeivel kapcsolatos dokumentumok hiányában többnyire megválaszolatlanul maradnak.
A Ferences-templom oltárképén látható, elegáns fekete
ruhát viselő donátor
kilétéről is egyelőre
csak feltevéseink lehetnek. Az előtte
fekvő kötet alapján
nyilvánvalóan olyan
személyről lehet szó,
aki szoros kapcsolatban lehetett Mattioli
Dioszkoridész fordításával. Ennek a műnek az 1554-től, különféle európai nyelveken megjelenő
több mint hatvan kiadását Vincenzo
Valgrisi (1510 körül–1573) velencei
nyomdász adta ki, aki saját bevallása
szerint is nagy dicsőséget és óriási vagyont szerzett családjának ezzel a
megbízatással. A nyomdász 1564-ig
már összesen hozzávetőleg 32 000
TUDOMÁNY
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példányt adott el a kötetből, ami még
a modern kor könyvpiacával
összevetve is igen tekintélyes menynyiségnek számít. Nem lenne meglepő, ha Valgrisi éppen egy oltárkép
megrendelésével akarta volna kifejezni háláját.
Mattioli Dioszkoridész fordítása nem
hiányozhatott a kor egyetlen főúri, humanista vagy egyházi könyvgyűjteményéből sem. Már az 1550-es évektől a
következő évszázadokban is számos kiegészítés, kommentár, illetve Mattioli
fordításain alapuló újabb botanikai témájú kötetek jelentek meg, melyeket
jól ismertek és használtak az orvosok
Európa-szerte, így Magyarországon is.
Közülük Szegedi (Fraxinus) Körös
Gáspár (1530 előtt–1563), a Nádasdycsalád orvosa például levelezett is
Mattiolival, sőt egyes kutatók szerint
barátok is voltak. Beythe András
(1564–1601 után) főként Mattioli szö-

Dioszkoridész m vének fordításait
Vincenzo Valgrisi velencei nyomdász adta ki

vegének szó szerinti átvételével adta ki a
Füveskönyvet 1595-ben Németújváron.
Purkircher György (1530–1578) a Padovában, Párizsban és Wittenbergben
tanult pozsonyi orvos pedig Itáliából
hozott gyógynövények magjaiból alakította ki háza körül orvos-botanikai
kertjét. Közülük talán mégis Zsámboky
(Sambucus) Jánost (1531-1593) hozhatnánk leginkább kapcsolatba az oltárképpel szoros itáliai, humanista ismeretségi köre és a bécsi udvarban betöltött szerepe miatt. Zsámboky talán a
legnagyobb magyar filológus polihisztor volt, Bécsben a császári udvar orvosa, aki a korabeli Európa egyik legnagyobb magánkönyvtárával rendelkezett. Mattioli művéből két példányt
őrzött, és egy azt meghaladni vágyó
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A Luby család ajándékozásának tényét a Ferences krónika rzi

újabb Dioszkoridész kiadást tervezett,
amin tizennégy éven át dolgozott. Bár
Zsámbokynak több mint ötven
nyomtatott műve jelent meg – közülük
tizennégyet éppen Christopher Plantin
adott ki –, a Dioszkoridész fordítása
sajnos csak részlegesen valósult meg.
A festmény felbukkanásakor a hátoldalán egy név és egy évszám volt olvasható:
Jacopo Palma 1564. Ez a
felirat azonban nem az
eredeti vászonra, hanem
az azt megtámasztó
dublírvászonra volt felírva, tehát egy restaurálás
során kerülhetett oda. A
festmény 2015-16-os feltárása után nyilvánvalóvá
vált, hogy nem a velencei
Jacopo Palma il Giovane,
hanem egy kortársa műhelyében készült a festmény, amelyen – a figurák megfestésének stílusa alapján –
két vagy akár három festő is dolgozhatott.
Inventárium és Ferences
krónika

A képen a figurák laza kapcsolatából
felépülő, könnyednek tűnő elrendezés
valójában egy nagyon gondosan megszerkesztett, feszes és szigorú teológiai
tartalommal bíró oltárképet alkot. Az
égi jelenet lépcsősen a felhőkre szerkesztett kompozíciója a szentek hierarchikus elrendezésével, gesztusaikkal,
attribútumaikkal egyértelműen az
egyházi itáliai festészetnek a manierizmus utáni ellenreformáció hatásáról
árulkodnak. A képet stílusjegyei alapján az 1600 körüli években festették,
amely véleménnyel több neves magyar és külföldi szakértő is egyetért.
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Egy olyan közép- vagy észak-itáliai
festő műhelyében készült, akire leginkább Federico Barocci vagy Aurelio
Lomi festészete lehetett hatással.
Az oltárkép történetéről kevés ismeretünk van. Két levéltári dokumentumban találhatunk róla rövid
említést, mindkettő 1868-ból való.
Az egyik kézzel írt, latin nyelvű szöveg a templomnak ebből az évből
való inventáriuma, amely a Magyar
Nemzeti Levéltárban őrzött ferences
dokumentumok közül került elő:
„Szent Márton helyére fel lett helyezve
a legnevezetesebb Boldogságos Szűz
Máriának, mint Szent Ferenc
harmadrendje patrónájának a képe,
amelyet Jacopo Palma festett az 1564.
évben, éppen 304 éves kép 8000 forint
értékben, e képet a tekintetes Luby bárói
család adományozta.” A Luby család
ajándékozásának tényét megerősíti a
templom 1854 és 1884 között vezetett
Ferences krónikában fennmaradt feljegyzése is, melyből megtudjuk, hogy
a festményt ekkor kifüggesztették a
szentélyben, a papi szék felett. Mivel a
papi széket általában az oltár evangéliumi, vagyis északi oldalára tették,
feltehetőleg a festményt is erre az oldalra helyezték.
A Luby család ezekben az évtizedekben főként Szatmár megyében
és Pesten élt. Tagjai közül közéleti
szereplése miatt főként Luby Zsigmondot (1819–1887), vármegyei
főjegyzőt és Deák-párt híveként mint
királyi tanácsost ismerték a kortársak.
Elképzelhető, hogy a festmény adományozása összeköthető testvére, János
súlyos betegségével, aki ebben az évben a Pesti Ferencesekhez tartozó Rókus kórházban hunyt el hosszú gyógykezelés után.
F EHÉR ILDIKÓ

F É L I C I E D E FA U V E A U É S A M A G YA R S Z E N T E K

KÖZÉPKORI KIRÁLYOK
SZOBRÁSZA
A forradalom tíz éve után a francia társadalom Bonaparte Napóleon
politikája, és rend rminisztere, Joseph Fouché vasszigora hatására látszatra megbékélt. Azonban sem a forradalmi terror, sem
pedig a Vendée teljes lakossága elleni írtóhadjárat nem felejt dött, nem felejt dhetett el. Emlékiratok százai készültek sz k családi körök, majd az íróasztal-fiókok számára, melyek meg rizték
Vendée királyh ségének eszményét. E korszak neves francia szobrászn je a magyar múlt iránt is fogékonynak bizonyult.

Louvre (FORRÁS: WIKIPEDIA)

A

császár bukása, majd sikertelen visszatérési kísérlete
(1815. március–június) után
a Napóleon által fölemelt Joseph
Fouché segítségével végbement a
második restauráció. XVIII. Lajos
visszatért Párizsba, s folytatta uralkodását 1824-ben bekövetkezett
haláláig. Őt öccse, X. Károly követte, aki az alkotmányt megszüntetni akaró államcsínye miatt megbukott, mert kitört a júliusi forradalom Párizsban. Igaz, csak három
napig tartott (1830. július 27–29),
ám e rövid időszak is elég volt a
harcos antiklerikalizmus jelentkezéséhez. A párizsi érsekség, a papnevelő intézet épületeit, sőt a NotreDame székesegyház sekrestyéjét is
földúlták a forradalmárok, kálváriák keresztjeit ledöntötték, mintha a
forradalmi terror éledt volna újra. Az
egyháziak iránti gyűlölet nem kevés
polgártársnál, főként a nosztalgiázó
öregeknél mélyen gyökerezett, amire
bizonyság, hogy 1831-ben a SaintGermain l’Auxerrois templom is áldozata lett az eszeveszett pusztításnak. A kereszténység minden külső
megnyilvánulásának el kell tűnnie –
szónokolták a lázítók.
A háromnapos, dicsőségesnek nevezett forradalom elmúltával Orleans-i Fülöp fia, Lajos Fülöp lett
előbb a királyság helytartója, majd
uralkodója, s vele elkezdődött a
„polgárkirályság”. A teljes béke

A m vészn portréja – Ary Scheffer (1829),

egy másik Félicie, Berry hercegné,
született Félicie de La Rochejaquelein,
akinek néhány évvel később a szobrásznő Vendée-ben harcostársa lett.
B séges ihlet

Félicie de Fauveau által készített
arany hercegn i nyakék a vendée-i történeti
múzeumból (1831)

nem állt helyre, mert egyesek a forradalom radikális, nyaktilós (guillotine) változatát szerették volna
visszahozni, míg mások egyfajta
eszményi királyság után vágyakoztak, amely kevésbé XIV. Lajos
(1643–1715), mint inkább a
Capeting-házból származó Szent
IX. Lajos (1226-1270) uralkodása
idején valósult meg. Ezen utóbbiak
közé tartozott egy fiatal szobrászművész, Félicie de Fauveau, aki nő
létére ezt a férfierőt igénylő hivatást választotta. A szobrásznő az
1827-es párizsi szalonon állította ki
első, önálló alkotásait, melyekkel
ezüstérmet szerzett és a királyi ösztöndíjat elnyerve 600 aranyfrankot
kapott. Ekkor figyelt fel rá és kezdte egyengetni művészi pályafutását
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Félicie de Fauveau 1801-ben született
egy észak-itáliai városban, ahol a forradalom miatt emigrált szülei tartózkodtak, és 1886-ban halt meg Firenzében,
több mint fél évszázadnyi száműzetés
után. Itt a klarissza apácák elhagyatott
kolostorának egy részét bérelte anyjával
és öccsével együtt, műtermében fogadva az akkori Európa koronás főit, az
arisztokrácia színe-javát. Megrendelésekben, s ami fontosabb, művészi ihletben soha nem szűkölködött. A gazdag
Fauveau polgárcsaládot XV. Lajos (1715–
1774) emelte nemesi rangra 1740-ben, s
mint újnemes, az egész familia sokkal
jobban ragaszkodott a társadalmi kiváltságokhoz, mint a legősibb francia
arisztokrata dinasztiák XVIII. századi
leszármazottai, akik közül jónéhányan
felvilágosultak, s szorgalmasan készítették elő, majd valósították meg a
nagy társadalmi változást az addig vertikális berendezkedés horizontálissá tételével. Félicie a 206-ban vértanúvá lett
Felicitas nevet kapta a keresztségben és
családjában felnövekedve a királypártiságot szívta magába. Apja fiatalon, 45
évesen, 1826-ban meghalt, így az addig
kedvtelésből művészkedő leány hivatásszerű, keze munkájából élő családfenntartóvá lett.
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Puskapor a szoborban

A sikeres szobrásznő a kor háborgó társadalmának változásaitól remélte a királypártiak számára kedvező fordulatot. A lyoni selyemszövő munkások
1831-es felkelése után természetesnek
tűnt, hogy a legkirálypártibb vidék,
Vendée is föllázadjon és a párizsi művésznő hasonnevű pártfogója vendée-i
kastélyába utazzon, elősegítendő egy
új, szerintük törvényesebb uralkodó
megérkezését, trónra kerültét. A szobrásznő Párizsból Vendée-be szállíttatta
nagyméretű gipsz öntvényeit, melyek
belsejét a fővárosban maradt anyja puskaporral megtöltetett, hogy a felkelők
lőfegyvereiket használni tudják. A barátnője által kiadott parancsokat semmitmondó levelek százainak sorai közé
citromlével írta, s küldte szét a vidékre,
a kastély női személyzetének segítségével. A polgárkirály megyei prefektusai
azonban nem nézték tétlenül a rendszer elleni nyílt lázadást és de Fauveau
kisasszonyt letartóztatták, börtönbe
vetették, szabályszerű pert folytattak
ellene, majd száműzetésbe küldték.
Családja követte Firenzébe, ahol öccse
ötvös tudásának is hasznát vette a szobrásznő. A napi gondokon túlmenően
ábrándozhatott Félicie védőszentjétől
ihletve a korai keresztények hősies magatartásán, vagy a középkorban megvalósult, Szent Lajos király által megtestesített keresztény lovageszményen,
amely ápolására XI. Lajos (1461–1483)
megalapította 1469-ben Szent Mihály
arkangyal lovagrendjét. A kardját
Mont Saint Michel fölött villogtató égi
seregek vezére, Franciaország fő patrónusainak egyike volt. Ám a rövid vendée-i tartózkodása során szerzett, közvetlen ismeretei is bőségesen szolgáltattak témát töprengéseihez. A száműzetésben tovább érlelte az eszményi
keresztény királlyal, királysággal
kapcsolatos gondolatait, elképzeléseit.
Miért Vendée lakossága volt a leghűségesebb a királyhoz, az uralkodóházhoz, egyáltalán a régi rendszerhez? A
kérdés megválaszolásához ismerni kell
a négy megyére oszló, 7700 települést
magában foglaló, nagyjából tízezer
négyzetkilométer területű Vendée forradalombeli történelmét. A konvent a
papság polgári alkotmányának itteni
bevezetésével súlyosan sértette a katolikus valláshoz mélyen ragaszkodó hívek
szabadságjogait. Ők az „Emberi és polgári jogok” közül a vallásgyakorlásra
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vonatkozó 10. pontot úgy értelmezték,
hogy jogukban áll megőrizni a plébániai beosztást és papjaikat. A nyílt felkelést azonban nem ez robbantotta ki.
1792. április 20-án a nemzetgyűlés elfogadta XVI. Lajos király (1774–1792)
javaslatát és hadat üzent II. Lipót császárnak (1790–1792). Valójában a forradalmat akarták átterjeszteni Európa
többi országaira. A hadszíntereken elszenvedett veszteségekre és a nyílt za-

jei az őshonos, itteni, vagyis Vendée-i
arisztokrata családokból kerültek ki,
például Henri és Louis de La
Rochejaquelein. Kezdetben nem volt
komoly fegyverzetük, de a köztársaság
katonai alakulatainak lefegyverzésével
mind komolyabb haderővé váltak a lázadók. A konventben egyre nyíltabban
hangoztatták a szónokok, hogy Vendée-t meg kell teljesen tisztítani a lakosságtól, különbségtétel nélkül, mind a

Szent László

vargásokra a katonaság létszámának
emelésével keresték az orvosságot. A
városi hatóságok kapták feladatul a
katonaköteles férfiak összeírását. Az
itteniek ez ellen lázadtak fel szinte
napok alatt, a forradalom hatalmi
szimbólumait (zászlók, dobok, katonai összeírások) megsemmisítették
és visszaállították a régi rendet. A lakosság három csoportra oszlott. Az
első nem harcolt, hanem a mezőgazdasági, ipari termelést folytatta. A
másik két csoport a fegyvert ragadók közül került ki. A második a helyi, településekre alapozó védelmet
szolgálta, a szélmalmoknak nagy
szerep jutott a hírek továbbításában
a vitorlák titkos nyelvezetének
igénybevételével. A harmadik csoport pedig az 1793. augusztus 7-én
megalakult királyi katolikus hadsereg katonaságát adta. A hadsereg tiszt-
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forradalom pártján állóktól, mind a királypártiaktól. „Vendée rákos seb, amely
fölfalja a francia köztársaság szívét” –
hangoztatták a szónokok, és 1793. augusztus 1-jén a konvent Vendée teljes
elpusztítását rendelte el. Erdők, vetések,
háziállatok, házak, falvak, városok, a
lakosság, senki, semmi nem kerülhette
el a forradalom haragját.
Politika, hit, becsület

Vendée nevét hivatalosan Vengée-re
(bosszú) változtatták és hatalmas haderő vonult a helyszínre, hogy mindent
és mindenkit elpusztítson. Eleinte a
„nemzet borotváját”, a guillotine-t alkalmazták, de túl lassú volt a 815 ezer
főnyi lakosság esetében. Ezért áttértek
a vízbefullasztásra. Két főt kötöztek
össze, és úgy dobták őket a vízbe, ezt a
módszert „polgári házasságnak” nevezték. Nagyüzemi módnak tekinthe-

tő a csoportos vízbefojtás, amikor hajókat töltöttek meg az elfogott helybeliekkel és azokat a folyó közepén, vagy
torkolatában elsüllyesztették. A konvent által küldött katonák népünnepélynek tekintették a vérengzéseket. A
gyermekek sem maradhattak életben,
egy kivégzésére váró 10 éves kisleány a
hóhértól azt kérdezte: amit csinálsz velem, fájni fog? Ezt az esetet hiteles szemés fültanú vallotta később. Az irtóhad-

ket, nem akadt olyan család, akinek egy
vagy több tagja nem esett volna áldozatul a népirtásnak. Ezért talált a királypárti Félicie de Fauveau kedvező terepre Vendée-ben. A hatóságok érthető
módon nem nézték jó szemmel a nők
cselszövéseit és a szobrásznőt 1831-ben
bebörtönözték, kihallgatták, lefolytatták ellene a pert és száműzték.
A kérdésre (mi az ön politikája?) adott
válasza rá jellemzően így hangzott:

mára az ilyen témájú alkotások hitvallás
számba mentek. Hit a királyság intézményében, hit az életszentségben, hit a
lovagság eszményében. Szent Mihály
arkangyalt szintén szívesen ábrázolta,
először a börtöncellája falán faszén segítségével készített róla rajzot, amit kiszabadulva néhány példányos metszetben és
vésetben barátainak ajándékozott. Szent
Mihályt a francia királyi palástba öltöztette és a lelkek fogadójaként, egyik kezében mérleggel, a másikban karddal, a
királyság védelmezőjeként ábrázolta.
Szent István, Szent László

Szent István (LEGEZA LÁSZLÓ FELVÉTELEI)

járatban résztvevők minden emberi
képzelőerőt felülmúló gonoszságokat
követtek el, például cserzett emberi
bőrből készítettek lovaglónadrágokat. A lakosságból legalább 117 ezren
nem élték túl a genocídiumot.
A kommunizmus ősatyja, Gracchus
Babeuf populicídiumnak nevezte a
történteket. Átlag minden ötödik épület megsemmisült, egész falvakat, településeket gyújtottak fel, az 1793-as esztendő végére befejeződött az irtó hadjárat. A történteknek híre ment és olyan
döbbenetet váltottak ki más vidékeken
és magában Párizsban, hogy két katonatiszt ellen pert indítottak, megállapítandó a felelősséget. A konventben
ugyanazok követelték az emberi jogok
tiszteletben tartását, mint akik Vendée
felperzselése mellett kardoskodtak.
Vendée népe szűk negyven év elmúltával is emlékezetében őrizte a történte-

„Az én politikám hűség az ügyhöz, amit
szeretek. Ne tévessze össze a politikát a hittel és a becsülettel.” Visszatért Itáliába,
pontosabban Firenzébe költözött és keze munkájával, öccse segédletével tartotta el anyját és két nőtestvérét. Megrendelésekben nem volt hiány, Félicie
műterme, Firenze nevezetességének
számított, az előkelő idegen átutazók
áhítattal csodálták alkotásait és még
jobban az alkotójukat. Ő azokat a témákat kedvelte, amelyek kapcsolatban
álltak az „üggyel”, amelyhez őt „örök
hűség” kötötte.
Szent Lajos király alakjával üvegablakokat készített, majd 1841-ben az általa „Monseigneurnek” nevezett uralkodót márványba faragta De La
Rochejaquelein grófnő kérésére a
Seine-et-Marne megye Fleury helységében álló kastélya díszéül. (Jelenleg
Usséban van e szobor.) A művésznő száÉLET
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Amikor a két magyar királyról készítette
a kicsiny méretű szobrokat, az eszményi,
szent királyok iránti rajongása ihlette alkotásra. Feltehetően magyar megrendelő
számára készítette el Szent István és Szent
László alakjait, melyeket Henry nevű öcscse látott el gazdagon díszített kerettel. A
szobrásznő komoly hagiográfiai ismeretekkel rendelkezett, ugyanis a két magyar király legnevezetesebb tettét jelenítette meg. István esetében a helyszínt is
azonosította. Az Alba Regia felirat Székesfehérvárra, pontosabban a Mennybe
fölvett Szűz Máriának szentelt királyi bazilikára utal. Szent István korona-ország
felajánlása a Boldogságos Szűznek első
az ilyetén felajánlások sorozatában,
százötven évvel később a francia király
tette ugyanezt. A dárdájával vizet fakasztó Szent László alakja a pusztában
kősziklából vizet fakasztó Mózest tudhatja ősképének. A haza atlétájának az
idealizált arca egy fiatal ember vonásait
mutatja, ami természetes. Ám Szent
István is fiatal emberként került ábrázolásra, noha az öreg, megtört Szent
Istvánnak tulajdonították a krónikások
az ország-korona felajánlást.
A fiatal arcvonású, első szent király
mintha imádságaiban többször vagy
gyakran felajánlotta volna a koronát?
A szent királyságban komolyan hívő,
eszméiért börtönt és száműzetést vállaló Félicie de Fauveau ezt akarta sugallni? Az itáliai reneszánsz által eszköztárában, kifejezéskészségében tovább
gazdagodott művésznő (akit a köztársaságpárti Alexandre Dumas kétszer is
fölkeresett) magával vitte a titkát firenzei sírjába. Alkotásait magángyűjtemények őrizték meg, alakja feledésbe
merült. Az idő ködfátylán keresztül
mégis átdereng eme rendkívüli művészlélek életműve, eszmeisége.
TÖRÖK JÓZSEF
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ARANY JÁNOS SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJA ELÉ

DE MI HÍJA
LÁTSZIK
A MÉLYL
TENGERNEK
Arany Jánost egy életen át gyötörte egy rémkép: hogy
elrontja életét, rossz úton jár, más pályát kellett volna
választania. Hogyan tudott mégis költ ként, gondolkodóként egészet alkotni? Milyen hagyományokat és
hogyan újított meg?

A

rany János 1848-ban csatlakozott a szalontai nemzetőrséghez. Arad alá vezényelték őket, és az ottani ostrom
során – mint egy Petőfinek írott
leveléből tudhatjuk – többször életveszélyes helyzetekbe is került.
Költőként is próbálta lelkesíteni az
ország népét, mégpedig népen értve itt természetesen a köznépet, a
parasztságot, vagyis a nemrég fölszabadult jobbágyokat. Tudjuk,
hogy Vas Gerebennel együtt egy
darabig a Nép Barátja című, Kos-

suth által kezdeményezett, a Központi Bizottmány által kiadott újságnak volt a szerkesztője. Losonczi István című (az alcímben „népies krónikának” nevezett) elbeszélő
költeménye a lap tizedik számában jelent meg. Későbbi, kötetbeli
megjelenésekor, utólag is csak
annyit változtatott rajta, hogy elhagyta az egyik szóhoz eredetileg alábiggyesztett magyarázó
lábjegyzetet. Ez a „mélylő” szó
volt. Az egész strófa, amely Losonczi vitézségét ecseteli, aki re-

Arany János szül háza Nagyszalontán
(GÓZON ÁKOS FELVÉTELE)
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gei hősként pusztította a Temesvárt ostromló török hatalmas seregét, így hangzik:
„Gyakran kicsapott ő a tenger nép közé,
S minden kiütéskor ezrivel öldösé:
De mi híja látszik a mélylő tengernek,
Ha egy-egy vödörrel belőle kimernek!”
A lábjegyzet így hangzott: „Egész
mélylő (mélő, mílő) nyár; mélylő vagy
mílő tenger. Népies.” Ez a megjegyzés nem csupán azért érdekes, mert
segíteni akarta mind a dunántúli,
mind a tiszai nyelvjárást anyanyelvként beszélő olvasó- vagy
hallgatóközönséget, ugyanis, mint
tudjuk, gyakran a falusi jegyzők
olvasták fel az új lapszámot, és
ezért tünteti fel a mély szó ejtésvariánsait, hanem azért is, mert számít a műveltebb olvasóra, aki talán
egy pillanatra meghökken, és elgondolkozik a hasonlaton. Valóban, ez a hasonlat bármennyire népiesnek álcázza magát, középkorias. Arany ugyanis kezdettől fogva
a ma és már akkor is két értelemben használt romantikus szót és fogalmat úgy használta, hogy az
megfeleljen egyrészt a „középkori” jelentésnek (szemben az ókorival azonosnak tekintett klasszikus-

sal), másrészt pedig úgy, hogy azt
jelentse, hogy „modern”, szemben
az ókort feltámasztó klasszicizmussal, amelyet meg akar a maga programszerű és Petőfivel egyeztetett
népiességével haladni. Ezért ő, aki
éjjel-nappal olvasott (noha még
húszéves sem volt, amikor már
tönkrement a szeme), megengedte
magának azt a játékot, hogy vegyítsen egy heroikus-históriás énekre
emlékeztető, tehát tinódiasan archaizáló költeményben kissé szokatlan elemet, azaz egy késő középkori
legenda egy híres epizódját és egy
közismert, ám erotikus vonatkozásai miatt ugyancsak megpurgáltan
oktatott világhírű és Magyarországon is elterjedt antik klasszikus,
Ovidius egy toposzát.
Az első: egy Párizsból származó, jelenleg Prágában őrzött
XIII. századi, prédikációkat tartalmazó, miniatúrákkal díszített
kódex. Az egyik prédikáció
Szent Ágostonról szól, és elmeséli, hogy a szent, nem sokkal azután, hogy manicheusból megtért kereszténynek, elhatározta,
hogy ír egy könyvet a Szentháromságról. Atyai barátja, Szent
Ambrus püspök figyelmeztette
ugyan, hogy nagy fába vágta a
fejszéjét, de ő nem adta fel elgondolását. Ekkor el is vonult egy
csendes tengerpartra, a mai
Civitavecchia közelében. Egyszerre csak észrevett egy kisfiút,
aki szorgosan lapátolta ki a homokot egy gödörből a parton. Megkérdezte, hogy mit csinál, mire az
mondta, hogy gödröt ás, hogy átmerje belé a tengert. „De hisz akkor
azzal sosem fogsz végezni” – mondta
az írói terveket forgató Ágoston.
Mire a gyermek ránézett, azt mondta, hogy „Előbb leszek kész vele, mint
te azzal, amit most meg akarsz írni” –
és eltűnt. (Vagy a kis Jézus volt,
vagy egy angyal.) Ágoston vissza is
rettent a nagy tettől, de később,
öregkorában mégis megírta, és így
végül Afrikában fejezte be a De
Trinitate (A Szentháromságról) szóló
híres értekezését.
A második: Ovidius Amores (Szerelmek) című kötetében a II. könyv
10. elégiáját „Szerelmi halál” néven
emlegeti az utókor. Nem éppen szűzies, hiszen a költő elutasítja barátai

állítását, akik szerint egyszerre csak
egy nőt lehet szeretni; a szó minden
értelmében. Mondják is neki, hogy
minek szaporítani a számukat, hiszen „Fára minek levelet halmoznod,
csillagot égre, / És tengerbe minek hordani egyre vizet?” (Gaál László ford.).
Ovidius viszont eszmeileg is vállalja a nehéz feladatot, és képesnek
tartja rá magát alkatilag is. Ha reggelre belehal, legfeljebb majd azt
mondják róla: „Életed is szép volt, és a
halálod is az!”
Arany tulajdonképpen a legszigorúbb iskolás klasszicizmus alapján
járt el, amikor képzeletbeli (vagy valaha a valóságban is létezett) jegyzetfüzetébe a paradoxon, az oximoron
vagy más címszó alá, amely a lehe-

Ovidius Amores (Szerelmek)

tetlenséget fejezi ki a retorikában
begyűjtött egy ókori pajzánságáról
közismert klasszikus idézetet és egy
jámbor középkori legendát. Mindkettő a tenger végtelenségéről szól.
A tenger fogalmát írja körül úgy,
hogy a szót magát ki sem ejti, abban
a versében, amit a legszebb példaként szoktak mindig idézni Arany
költészetfelfogására. Ez a Dante című, 1852-ben írott vers, amely, mint
tudjuk, így kezdődik: „Állottam vizének mélységei fölött…”; az pedig,
hogy tengerről van szó ennek a víznek az esetében, azt egy egyértelmű
szakrális-biblikus célzás erősíti meg,
amikor a leviathánra céloz: „Az Úr
lelke terült a víznek föléje.” Ezért joggal tételezhetjük fel azt is, hogy a
Losonczi István fentebb idézett részletének kidolgozásánál az epikus hős
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isteni segítséggel vállalt gigantikus
harca és a költészet között akar párhuzamot teremteni, mert hiszen a
költő maga úgy harcol a nyelvvel,
mint az a bizonyos kisgyermek a
tengerrel.
Arany maga folyamatosan töredékesnek látta életművét, irodalmon
kívülálló,
kishíján
elkallódott
féltehetségnek saját magát. Ezt nem
csak azért írta le időnként, hogy
Tompát vigasztalja, aki kisebbrendűségi érzését állandóan mormogással jelezte a vájtfülű Aranynak,
egyetlen barátjának, hanem azért is,
mert komolyan gondolta, hogy történhetett volna vele az, ami azzal a
gyerekkel, akit Kósza Bandinak nevez egyik töredékében, vagy az, ami
Bolond Istókkal, akinek születésétől egy pillanata sem volt olyan,
amelyben joggal érezhette volna
magát otthon. Noha Istók időnként látszólag jól érezte magát,
de ezt nem valamiféle otthonosság okozta, hanem annak felismerése, hogy otthonosság nincsen, ő mint porszem otthon sosem lehet, de lebeghet a végtelenségben.
„»Elég! elég!« kiált az olvasó,
»Mit érdekel s kit, e könyvek molya?
Az ilyenektől könyvtár, folyosó
Hemzseg, kiállhatatlan egész faja;
Mozgó halálfej, létrataposó
Gép, a betű lelketlen szípolya;
Képzelme alacsony, kedélye száraz,
Érzése nincsen, vagy rideg, sivár az.«”
(Bolond Istók, II. ének, 39. versszak)
Miután hódolt az értelmes, és a
nemzeti hagyományokhoz, vagyis a
nem olvasáshoz hűen ragaszkodó olvasóközönség előtt, persze csúnyán
be is csapja a jobb sorsa érdemes és néha nemcsak kalendáriumot vásárló
népréteget, hiszen ez és a következő
négy versszak Milton-parafrázis, ráadásul olyan, hogy ha egy angol költő
írta volna, akkor tán még ma is kötelező olvasmány lenne esetleg az egész
angolszász világban. Nálunk elvileg
Aranyt a legnagyobb klasszikusok
egyikének tekintik, de nemigen olvassák. Ha olvasnák, akkor viszont
rájöhetnének arra, hogy ebben a szakaszban Arany ugyanolyan fekete
mágiával keveri a legmélyebb, lélektanilag megalapozott szubjektivizmust a newtoni-miltoni veretű
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fizikoteológiával, esetlegességet az
örök végzéssel, az úgynevezett irodalmat az úgynevezett élettel, ahogyan az epizód záróstrófája mondja:
„De jut, s halálig jutni fog eszébe
Egy földi elveszett paradicsom:
Az élet első tíz-tizenhat éve,
Midőn látása még nem vala rom;
Honnan – »tudásnak a gyümölcsit« éve,
(Apró betűket) s éve nagy-mohon –
Kiűzte a fény kardos angyala:
S a kéj, mit a látás nyújt, elhala.”
(Bolond Istók, II. ének, 43. versszak)
Legelső műve lehetett volna egy
Shakespeare-fordítás, a János király.
Ezt azonban sosem adta ki, egyrészt nem volt vele megelégedve,
másrészt nem látott semmi esélyt
arra, hogy megjelenjék, mert egy
írónő, Lemouton Emília megelőzte, aki leszerződött Shakespeare
összes műveinek lefordítására. De
érdekes módon nem hagyta nyugodni ez az elvetélt terv, és idős korában azért is lefordította. A dráma
talán Shakespare legkülönösebb és
legcinikusabb műve, legalábbis a kiPet fi rajza
a Csonka
toronyról
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rálydrámák közül. Régen még azzal
is meggyanúsították, hogy nem is
Shakespeare írta, csak a társulatánál hevert egy hasonló tárgyú darab. (Arany
életében magyar színpadra nem is került; később is igen ritkán játszották;
újabb időkben igazi sikert csak a Dürrenmatt-féle átdolgozás jelentett.)
Pedig tökéletesen alkalmas arra,
hogy rendezetten és töményen bevezessen minket abba a káoszba, amely
Shakespeare-nél egy pillanat alatt
kozmosszá változik, illetve abba a
kozmoszba, amely káoszba hull szét.
Halljuk például, hogyan búcsúztatja
Oroszlánszívű Richárd fattyú fia
Arthur királyfit, akit nagybátyja, János először meg akart öletni, majd a
börtönből való szökés közben szörnyethalt. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy ez a fattyú, aki most beszél, apai részről bátyja az elhunytnak. Így szól a kiszemelt gyilkosnak,
Hubertnak, aki végülis megkímélte
a gyermeket:
„Menj, fogd öledbe, s vidd el. –
Kábult vagyok, s út-vesztve bújdosom
E zord világ vészes tüskéi közt.
Mily könnyen elbirod nagy Angliát!
Mert e hazából élet, jog, igazság
E morzsa felség eltűntén, együtt
Felszálla mennybe; itt más nem maradt,
Csupán civódni, dúlni, tépni foggal
E büszke állam gazdátlan ügyét.
Most e királyság puszta koncain
Bősz háború dühös taréja berzeng
S a béke lágy szemébe kurrogat,
Külső hadak, benső békétlenek
Egy útba vágnak; s roppant zűrzavar
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Les, mint a hollók egy esett baromra,
Egy kicsikart trónt, mely bukóban áll. –
Boldog, kinek palástja és öve
Kibírja e vészt.”
( János király, IV. felv., 3. szín,
Arany János ford.)
Emlékezzünk csak arra, hogy valaha régen – mármint a János királyfordítás időpontjához képest régen –
miképpen fejeződik be a Toldi estéje,
a halottas menettel?
„Még sincs semmi lárma. Hallgatva
kisérik
Mostan vissza Toldit Rákos mezejéig;
Megáll a koporsó a Rákoshoz érve
S átteszik azt másik, födeles szekérre.
Egyszersmind az égő fáklyák kialusznak,
Csupán négy világol, mintegy kalauznak,
Mely a Nagyfaluba vivő úton halad,
Míg a nép sötéttől megborítva marad.”
(Toldi estéje, 6. ének, 36-37. versszak)
Hiába bénította és riogatta egy életen át az a rémkép, hogy elrontotta
életét, rossz úton jár, más pályát kellett volna választania. A töredékekből
ugyanis éppen ez az állandó belső
űzöttség hatalmas erővel egészet tudott alkotni. Egészet abban az értelemben, hogy egyszerre feleljen meg
a saját nemzete, a saját nyelve elháríthatatlan kihívásának és az egész elmúlt és jelen világirodalom feltételeinek. Kétszáz év után frissebb, mint
valaha. Valahogyan úgy futotta meg
pályáját, mint az Ottlik által a kőszegi
házról idézett Szent Pál-levél versenyfutója („Annakokáért tehát nem
azé, a ki akarja, sem nem azé, a ki fut,
hanem a könyörülő Istené”). Joga volt
tehát így búcsúznia a Toldi-trilógia
végén:
„Egyéb dolgairól hű Toldi Miklósnak
Nem érzem magamat énekkel adósnak,
Könyvbe’ sem olvastam, nem is tudakoztam;
Csak ez egy munkámmal igazán tartoztam.
DALIÁS IDŐKről mit még barna
hajjal
Kezdtem, s félbe’ hagyék küzdve kórral,
bajjal.
Most mikor agg lettem, hajam is fehérül:
Ímhol a bús ének TOLDI
SZERELMÉrül.”
SZÖRÉNYI LÁSZLÓ
(2017/1. számunkban Arany János
és a parodisztikus hagyomány összefüggéseiről közöljük Tarjányi Eszter
írását – a Szerk.)

TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

NIGÉRIAI BETLEHEM

B

etlehemeket Afrika-szerte készítenek a keresztény
lakosság és a külföldi turisták számára is. A jelenetekbe beépülnek az afrikai emberek, életképek, természetvilág és a helyi kultúrák jellegzetes tárgyai: így például
az alakok sziluettjei megnyúlhatnak, ágyékköt t viselhetnek, a
szamarat és a szarvasmarhát felválthatja a helyi állattenyésztés alapját képez kecske vagy a púpos zebu ﬁgurája, a környezeti elemek között felt nhet a jellegzetes formájú baobabfa.
A Kisjézust kerek, fonott kosárban, valamint születés helyszíneként a klasszikus afrikai hajlékot, a kúpos szalmatetej kerek kunyhót is láthatjuk. Az alakok között megjelenhetnek a
halászok, a hagyományos mesemondók és a helyi hangszereken játszó zenészek. A különféle anyagok és technikák szintén jellegzetesek: Nyugat-Afrikában a fa felhasználása mellett
a viaszveszejtéses öntési módszerrel készült bronztárgyak- A kapokfa tövisei
Betlehem Kairóban, 1975 karácsonyán
nak van hagyománya és betlehemek is készülnek ilyen módszerrel és anyagból. Kelet-Afrikában, Kenyában pedig az ébenfa faragás ha- kai eseményeket szintén megfogalmaztak. A vízumkér k sora is megelevegyományába illeszkedik a betlehemi ﬁgurák készítése. Még kerámiából és nedik a hivatalt megtestesít bódé el tt, vagy a gonosztev knek a lagosi
különböz növényi rostokból is formázhatnak betlehemeket.
Bar Beachen történ kivégzési jelenete. A vallási célzatú faragványok
Egészen sajátosak azonban a tövisb l készült ﬁgurák. A tövisfaragás ha- sorában betlehemes ﬁgurákat készítettek – a nigériai lakosság közel fegyománya Nigériában született, és az 1930-as évekre nyúlik vissza. J.D. le keresztény –, csakúgy, mint mecseteket a muzulmánok számára.
Akeredolu, az állami iskola kézm ves tanára Owo városában ekkor fedezte
A különböz selyemgyapotfafajoknak háromféle szín tövisei vannak:
fel, hogy az id sebb selyemgyapot fák, ismertebb nevén a kapok fák (Ceiba bézs, barna és rózsaszínes. Éles késsel nagyon óvatosan kell a kéregpentandra) törzsének alján növ , akár 15 centiméter hosszúságot elér kúp- r l levágni a töviseket, nehogy megsérüljenek. A friss kinövés , az
szer kinövések anyagát egy egyszer zsebkéssel is könny faragni. elfásodás kezdetén tartó, ezért még puha tövisekb l f ként apró tárgyaAkeredolu felfedezése nyomán ennek a könnyen megmunkálható alapanyag- kat – fejfed t, edényeket, végtagokat – faragnak, amelyeket aztán áztanak a faragására okította tanulóit: eleinte névpecséteket készítettek ily módon, tott rizs vizével ragasztanak a megfelel helyre.
majd a mindennapi élet jeleneteit ábrázolták az apró tárgyakkal. További geTöbb nigériai városban foglalkoznak tövisfaragással. A betlehemet a
nerációkra is átörökl dött ez a fajta faragás, a pálmaborivás vagy mozsártörés Bodolay n vérek ajándékozták szüleik emlékére a Néprajzi Múzeumjelenetei mellett a faragók az aktuális társadalmi problémákat vagy épp politi- nak. A ﬁgurákat édesapjuk, Bodolay Jen útépít mérnök és felesége
tízéves kiküldetésük idején, az 1970-es években vásárolta Kanóban
A Néprajzi Múzeumban decemberben kiállított
egy, az európaiak házait körbejáró vándorárustól. Tudomásuk
nigériai betlehemes figurák (SARNYAI KRISZTINA FELVÉTELE)
szerint a faragások Ibadanból származnak. A családnak
több ilyen jelleg betleheme van, melyeket ki-ki a
maga ízlése szerint „installált”. A most kiállított
betlehem az adományozók szüleié volt, akik
hazaköltözésük után a ﬁgurákat lapra er sítették, amelyet az afrikai hangulatot idéz budapesti lakásuk berendezéséhez igazítva, szalmatapétával vontak be. A n vérek pedig, mivel
mindketten külföldön telepedtek le, saját otthonukban használták és használják a mai napig is
az általuk összeállított jelenetet.
E betlehemes kiállításával a Néprajzi
Múzeum egyben hálás köszönetét nyilvánítja ki a Bodolay n véreknek nagylelk
ajándékozásukért, a szüleik hagyatékából származó mintegy kétszáz darabos tárgygy jteményért, amellyel
2016-ban az intézmény Afrika-gy jteményét gazdagították.

FÖLDESSY EDINA
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AZ ID

K VÉGTELEN ÓCEÁNJÁN ÚSZÓ HAJÓ

A RONCHAMP-I
ZARÁNDOKKÁPOLNA

A ronchamp-i Magasságos Miasszonyunk-kápolna egy Sz z Máriának szentelt katolikus zarándoktemplom a franciaországi Ronchamp község közelében. 1950 és 1955 között épült, a francia-svájci
építész Le Corbusier tervei alapján.

E

zen a dombon a rómaiak idejében katonai tábor állt, mivel innen szemmel tarthatták a
Germaniába vezető utat. Később, a
IV. században egy Szűz Máriának
szentelt szentélyt építettek ide, valószínűleg egy korábbi pogány oltár helyére. A középkor folyamán Ronchamp
és a szomszédos falvak plébániatemploma állt itt, ami később, a XVIII. században a zarándokkápolna lett. A
Francia Forradalom alatt a kápolna
magántulajdonba került, 1789-ben
negyven ronchampi család vette meg.
1913-ban egy tűzvészben az épület egy
1648
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része megsemmisült, 1920-ban újjáépítették, de 1944 szeptemberében
bombatalálat érte a kápolnát, így újból
használhatatlanná vált.
1949-ben Francois Mathey, a Történelmi Műemlékek felügyelője, és
Abbot Lucien Ledeur keresték meg
Le Corbusier-t, hogy tervezzen egy
új kápolnát a régi helyére. Le Corbusier először vonakodott, de barátja,
Maurice Jardot unszolására 1950 tavaszán, mégis elment Ronchampba.
A dombról nyíló gyönyörű kilátás és a
hely történelme hatott rá, és elvállalta
a tervek elkészítését.

2016/52–53

1954 áprilisában helyezték el a mostani kápolna alapkövét. A kivitelezést
helyi vállalkozók végezték és 1955. június 25-én szentelték fel a ronchamp-i
Magasságos Miasszonyunk-kápolnát.
„Létre akartam hozni a csend, az ima és a
béke helyét” – mondta Le Corbusier a
felszentelés napján.
kápolna a Ronchamp fölé magasodó Bourlémont domb legtetején áll, és távolról nézve úgy hat,
mintha lebegne a táj fölött. Az épület
íves falaival és szabálytalan formájú,
tetejével nem hasonlít Le Corbusier
korábbi épületeihez. Öt híres alapelve

A

közül, az egyik – az alaprajz teljes felszabadítása korábbi kötöttségeiből –
ebben az épületében is megvalósult.
A szoborszerű épület minden nézőpontból más és más arcát mutatja. A
tetőszerkezet szokatlan formája egy
szélben lengedező vitorlára vagy egy
hajó orrára emlékeztethet bennünket.
(A róla lefolyó esővíz egy természetes
szökőkútban gyűlik össze.) Gondolhatunk Noé Araráton megfeneklett
bárkájára is. Talán ezért is szokták a
kápolnát az idők végtelen óceánján
úszó hajóhoz hasonlítani. Ugyanakkor az északi oldalról nézve a fehéren
világító falak és a legömbölyített tornyok együttese egy városerőd képzetét kelthetik a nézőben. Az épület főtömbjétől különállóan mégis szervesen csatlakozva áll a harangtorny.
Mellette található – kicsit elrejtve – a
főbejárat.
 A látogatókat a templom keleti és déli


homlokzatának látványa fogadja
Az északi oldalon, a tornyok között

taláható a bejárat


Minden év augusztus 15-én

Nagyboldogasszony napján, a katolikus
egyház legnagyobb Mária-ünnepén és
szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján,
a szabadtéri misék alkalmakor használják a
keleti homlokzatnál lév oltárt.
(GÁSPÁR ERZSÉBET FELVÉTELEI)

A kápolna a második világháborúban elpusztult templom megmaradt
köveit is felhasználva épült, részben falazott, részben vasbeton szerkezettel.
Az íves falak különleges hatású, meghitt hangulatot árasztó teret zárnak
körül. Vasbeton-lemez tető – függesztett ponyvaként befelé hajolva – ível át
a téren, alig észrevehető kis pillérekre
támaszkodva úgy, hogy közte és az oldalfalak között keskeny sáv marad.
Ezzel olyan hatást ért el Le Corbusier
mintha a tető lebegne az épület felett.
szinte teljesen tömör falak védettség érzetét keltik. A belső
terek megvilágítását a lőrés-szerű ablakokon át beszűrődő kevés fény adja.
A vastag déli falon –amelynek szerkezete üreges vasbeton – Le Corbusier által tervezett festett üveg ablakok láthatók, amelyek mindegyike
más és más formájú.

A
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LE CORBUSIER (1887–1965)
Charles-Edouard Jeanneret-ként született, La Chaux-deFonds városában Svájcban. Még nem volt tizennyolc éves
amikor megépítette els házát. Már Le Corbusier néven adta
ki Egy új építészet felé cím cikkgy jteményét. 1922-ben bemutatott „kortárs város” projektje tartalmazza öt híres alapelvét: az oszlopokon álló ház alatt átvitt zöldterületet; a kertté
alakítható tet teraszt; vázas szerkezetet, és az így szabadon
változtatható alaprajzot; a szabadon alakítható, a szerkezett l
független határoló falakat; szalagablakos homlokzatot. A harmincas években készítette híres városrendezési terveit.1940-t l
vette kezdetét második korszaka, ekkor dolgozta ki moduláris
elméletét, amely az építészet elemeit az emberi test arányaihoz igazította. Csak 1946-ban kapta meg építészoklevelét.
tervezte a marseille-i lakókomplexumot. A ’60-as évek is termékeny id szaka volt pályájának: ekkor építette többek között
a tokiói Nyugati M vészet Múzeumát. Hagyatéka több mint
30 ezer építészeti terv, 13 ezer vázlat, 7000 vízfestmény,
500 olajfestmény és 52 könyv.

A déli-homlokzat ablakainak terve

A bels látványt és az élményt nagy
mértékben meghatározó ablakok
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Az egyik mellékkápolna

Az egész imatérben misztikus hangulat érződik. Különösen igaz ez az
íves alaprajzú mellékkápolnák esetében amelyek felülről, a látogató számára láthatatlan helyről kapják a
megvilágítást.
Az egyszerű felületek tökéletes összhangban állnak a kápolna szép arányú minimál bútorzatával amely nem
csak stílusában hanem számában is az.
Mivel ez egy zarándokkápolna,
ezért kihasználtsága az év különböző
szakaszaiban változó. Minden év augusztus 15-én Nagyboldogasszony
napján, a katolikus egyház legnagyobb Mária-ünnepén és szeptember
8-án, Kisboldogasszony napján, nagyobb embertömeg is összegyűlik itt,
ezért Le Corbusier egy kültéri oltárt
is tervezett. A lebombázott templom
romjai közül előkerült XVII. századi
festett fa Mária-szobrot egy speciális
ablakba helyezte (ez az egyetlen ablak a keleti homlokzaton), amelyben
maga a szobor ki- és befelé forgatható.
Le Corbusier 17 épülete, köztük a
modern építészet egyik leghíresebb
épületével, a ronchamp-i kápolnával
2016. július 17. óta a Világörökség
része.
NÉMETH JÁNOS

EDUVITAL – ÉT

KÖNYVSAROK

SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS
Magyar

rkutatás a retrókorszakban

Sok szó esik mostanában arról, hogy az Európai Űrügynökség tagjaként milyen kihívások várnak Magyarországra a közeljövőben. A csatlakozást már évtizedekkel
korábban kiérdemelték a hazai szakemberek, hiszen az
általuk elért eredmények, épített eszközök, műszerek
bőven megfeleltek a világ(űr) feltételeinek. A könyv
megszületését indokló sorok is arról tanúskodnak,
hogy van mire büszkének lennünk: „Hosszú folyamat
eredményeként 2015-ben hazánk hivatalosan is az Európai
Űrügynökség (ESA) tagjává vált. Az ESA-hoz való tartozás számos új lehetőséget kínál a hazai űrszektor számára,
és egy újabb nemzedéket inspirálhat arra,
hogy a világűrhöz
kapcsolódó tevékenységgel foglalkozzék.
Ez az inspiráció számos embert érinthet,
hiszen az űrtevékenység mérnökök,
termé szettudományos szakemberek,
informatikusok, orvosok, jogászok, üzletemberek, projektmenedzserek, bölcsészek és formatervezők számára
egyaránt kínál kihívásokat (és a lista
még bőven folytatható). A csatlakozás
azonban nem lett
volna lehetséges a nagy múltú hazai űrkutatási eredmények nélkül. A kötetet kiadó Magyar Asztronautikai
Társaság – 1956-ban alapított jogelődjén keresztül – idén
ünnepli fennállásának 60. évfordulóját.”
A magyar űrkutatás kezdeteit bemutató könyv
2014-ben jelent meg a Tudomány születik címmel a
Magyar Asztronautikai Társaság kiadásában. És
most itt a folytatás, mely a 70-es 80-as éveket mutatja be. Ebben a kötetben tizenöten mesélnek életükről, kutatásaikról, eredményeikről. A korszak legismertebb eseménye Farkas Bertalan repülése volt. A
könyv szereplőinek több mint a fele valamilyen formában kapcsolódik a magyar űrrepüléshez. Farkas
Bertalanon kívül természetesen megszólal Magyari
Béla is. Sokan gondolhatják erről, hogy lerágott
csont, hiszen több mint 36 év telt el a repülés óta. Ennek ellenére még a témában jártasabbak is találhatnak érdekes, a nyilvánosság előtt kevésbé ismert, sőt
megrázónak is nevezhető részleteket a felkészülés
időszakáról. Megszólalnak azok, akik az eszközöket,
kísérleteket tervezték, s azok is, kik az űrhajósok kiválogatásában, a felkészítésében vagy a repülés szervezésében vettek részt.

A kor űrszondás küldetései közül magyar szempontból vitathatatlanul a VEGA emelkedik ki a legjobban.
Az Interkozmosz programban készült szondapáros fő
célja a Halley-üstökös megközelítése volt. Az akkori
magyar közreműködők egy része – éppen az itt elért sikerek révén – vehetett részt a Rosetta-programban is.
A tudományos projektek mellett tágultak a határok
olyan területeken is, amelyeket ma űriparnak nevezünk. Az űreszközök adatait, eredményeit egyre több
helyen alkalmazták, hasznosították, így nem maradhattak ki a kiadványból az adott területek szakemberei
sem, akik a távérzékelés, a geodézia és a felsőlégkör
nagy hagyományokkal rendelkező vizsgálatairól meséltek. Utóbbit ma űridőjárásnak nevezzük és egyre divatosabb téma.
A könyvben szereplők névsora: Balázs Lajos, Bárczy
Pál, Benkó György, Borza Tibor, Csornai Gábor, Farkas
Bertalan, Hegymegi László, Karmos György, Lichtenberger
János, Magyari Béla, Remes Péter, Roósz András, Szabó
József, Szalai Sándor és Szegő Károly. A velük készült
interjúk a szakmai kérdések mellett az emberi vonatkozásokról ugyancsak szólnak, miközben óhatatlanul belekerülnek a politikai és a ma már történelminek nevezhető események. A beszélgetések tartalma nem is ér véget a 80-as évek végén. Szóba kerültek a rendszerváltás korának magyarországi és
környékbeli változásai, és ezek kihatása az űrkutatásra és annak művelőire. Így azok
számára, akik már
30–40 évvel ezelőtt is figyelemmel kísérték az
űreseményeket, a
leírtak
visszahozzák a kor légkörét, hangulatát.
Akik kevesebb tapasztalattal rendelkeznek, azok
elolvashatják a magyar űrtevékenység történetének egy nagyon fontos részét és megtudhatják belőle egy
történelmi korszak jellegzetességeit is.
A szerkesztők azokról sem feledkeztek meg, akikkel sajnos már nem lehetett interjút készíteni. A függelékben
Bognár László, Fejes István és Tarcsai György szerepel. A
könyvből az is kitűnik, hogy ebben az időszakban értük el
a legtöbb olyan eredményt, amelyek megalapozták a magyar űrkutatók jó hírét a világban.
A kötet szereplőinek többsége ma is aktív a saját területén és bíztató, hogy együtt dolgoznak azokkal a
tehetséges fiatalokkal, akik a kötetben tárgyalt időszakban még meg sem születtek. Azért érdekes lenne
tudni, milyen irányzatokról olvashatunk majd 30-40
év múlva. (Táguló határok; Elek László beszélgetései a
70-es, 80-as évek magyar űrkutatóival; Magyar Asztronautikai Társaság, 2016, 3490 forint.)
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MÁNDI MÁRTON GÁBOR PRÉDIKÁTOR

A KÖVESKÁLI MÉHESKERT
NYOMÁBAN
Kerek kétszáz évvel ezel tt, 1816-ban, Gy r városában, „Stereibig
Leopold bet ivel” jelentette meg Mándi Márton Gábor köveskáli
református lelkész a nagy gonddal és tizenöt évi tapasztalattal
megírt korszakos munkáját Gazdaságos méhtartás címmel. Bár számtalan magyar nyelv méhészeti könyv látott napvilágot el tte is, az
egyszer , de igen progresszíven gondolkodó falusi prédikátor alkotása mégis újszer nek számított, mert els sorban a méhészet
jövedelmez ségét vizsgálta a nemzetgazdaság szempontjából:

„…egy szó mint száz, én a theoretikus [elméleti] méhészségre nem
adok semmit, mert a mellett éhen is halhat valaki”.

M

agyarország már a középkorban is méhészeti nagyhatalom
volt. Dacára a török részleges
fennhatóságának a XVI. századtól
fogva, Erdélyt is beleértve, óriási
mennyiségű mézet és viaszt szállítottak
Lengyelország, Velence és az osztrák
tartományok felé (a világítás viaszgyertyákkal történt, a méz pedig elsőrangú édesítőszer volt). Fontos árucikk
voltára utal I. Rákóczi György fejedelem rendelete 1635-ből: „kereskedésre
való mézet és viaszt az országban senki ne
merészeljen szedni és venni Fejedelmek engedélye nélkül, mivel azzal való kereskedés
mostan Fiscus [kincstár] számára
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reserváltatott [fentartatott]”. A méheket azonban nem csak e két termékükért tartották. Elsősorban a középkorban, a várak ostromakor a
védők többször méhekkel telt kasokat dobtak az ostromlók közé. A fejedelmek korában pedig a protestáns
hitükhöz ragaszkodó reformátusok
és unitáriusok az erélyesen térítő
jezsuiták nyaka közé méhkasokat
hajigáltak.
Bár szakkönyvek között hazánkban felülreprezentált volt a méhészeti gazdasági ág – 1759 és 1817 között 42 méhészeti munka 52 kiadásban jelent meg, magyar, latin
és német nyelven –, a nagyszámú
és kinyomtatott méhészeti munka
mellett igen elterjedtek a kéziratos
méhészkönyvek. Ezek több nemzedéken át, apáról fiúra öröklődtek.
Rendkívül érdekes szakmai tapasztalatok és számos szokás, sőt babona
maradt fent bennük. Horhi Miklós, I.
Rákóczi György fejedelem fő-méhészmesterének művét, amely 1645ben Nagyváradon jelent meg, egészen a XIX. századig másolták falusi
írástudó kezek. A néprajzos Kós Károly még 1947-ben is fellelt egy példányt belőle egy gazdánál a Gyulafehérvár melletti Vajasdon, Alsó-Fehér
vármegyében. A 16 oldalas kézirat címe is sokat mondó: „Méhekrőli Dajká-
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A könyv egyetlen metszetes oldala.
Fent a hármas kas rajza, lent pedig
Mándi Márton Gábor kasainak elhelyezési
alaprajza a méhesben, Köveskálon.
A debreceni híres rézmetsz és térképkészít ,
Karacs Ferenc m ve.

lódási Könyv. Méhes kert, melyben le
iratik egésszen a méhek körül való dajkálódásnak igaz módja és hasznos mestersége”.
Méhvadászattal kezd dött

A magyarság méhészkedésének történetében igen hosszú és tekervényes út
vezetett el Mándi Márton Gábor koráig. A legegyszerűbb és legősibb módszer
voltaképpen „méhvadászat” volt, amelynek során az erdei méhrajokat felkutatták és fészkeiket kirabolták. Az ősmagyarok a Volga és a Káma vidékén már
ezt gyakorolhatták. Bizonyítja mindezt
a méhészet szakszavainak finnugor eredete is: méh, méz, odú, födém (eredetileg erdei élő fa jelentése volt, melyben
méhek tanyáztak), eresztés (’rajzás), ellep
(’eltakar, elfed’), lép.
A gazdasági fejlődés során a méhvadászatot az erdei méhészkedés követte,
amely meglehetősen hosszú ideig tartott. Ennek során vad méhrajokat figyeltek meg, azokat befogták és előkészített odvas fákba telepítették át. Az
odvak gondozása során tulajdonjegyekkel látták el a fát, jelezve, hogy
más illetéktelen ne nyúljon hozzá.
Ezekből az odúkból a mézet évről évre
kiszedték. A XX. század közepéig
fennmaradó erdélyi, udvarhelyszéki
méhvadászat szokását szépen írja le
Nyírő József az egyik regényében.
A népi méhészkedés következő fokát
az jelentette, amikor az erdőről a ház
közelébe vitték az odúkat, köpűket.
Kertekbe, szőlők közé, ligetes tisztások-

ra egy bekerített kelencét, azaz egy bekerített méhes kertet építettek (ÉszakkeletMagyarország, Szatmár) vagy bekerítés
nélkül helyezték el a kasokat a ház körül.
Ekkortól beszélhetünk házi méhészkedésről, melyről körülbelül a XVII. századtól ismerünk írásos említéseket.
A házakhoz telepített kaptárokkal el
is érkeztünk a Mándi Márton Gábor
könyve által tárgyalt időszakhoz. A
gazdák a méhkasokat az eresz alá, a
ház udvarába, a ház utca felőli oldalán,
deszkaállványokon helyezték el. Sok
esetben a gyümölcsösbe féltetős méhest
építettek (észak felől egy védő deszkavagy könnyű szerkezetű fallal), amely
nyáron a méhészgazda pihenő, megfigyelő és olvasó helyévé is vált.
A tehetséges Mándi-fiúk

Mándi Márton Gábor ízig-vérig Balaton-felvidéki ember volt. 1775-ben
Monoszlón született, ahol édesapja,
Márton István református papként
szolgált. Édesanyját Gombos Juditnak
hívták. 1745-ben már felfogadnak egy
kőművest a monoszlói reformátusok,
hogy a „régtül fogva romlásban lévő
Istenházát” és a parókiát ez a kőműves
felépítse. Az építkezés azonban csak jóval Mándi Márton Gábor születése
után, már köveskáli papsága alatt történik meg: 1829-ben „bolt alá veszik”
a monoszlói régi középkori templomot
és klasszicista tornyot is építenek a nyugati végébe. A jelenleg is álló és a megyében egyedülálló, a mestergerendáján olvasható MDCCLXV. évszám

Az egyik utolsó szalmakasos méhészet a
balatonsz l si hegyben, a hidegkúti Tevald
Bálint gondozásában, 1978-ban
(A SZERZ

FELVÉTELE)

(1765) szerint Orosz Sámuel lelkész
alatt épült öreg parókiában látta meg
Mándi Márton Gábor a napvilágot
1775-ben.
A Mándi családban igen tehetséges
fiúgyermekek születtek. Legidősebb
bátyja, Mándi István Debrecenben és
Göttingenben tanult, 1790-től a pápai
református kollégium professzoraként
működött haláláig. Filozófiát és mértant tanított hosszú évekig, 1815-ig
magyarul, majd rendeletre ismét latinul. Másik bátyja, Mándi József szintén

PÉK LÁSZLÓ
Gergely-Pék László

A Balaton-felvidéki népi méhészkedés reprezentánsa volt a
csabrendeki Gergely (Pék) László (1917-2008). Személyisége egy külön regény. Lelencgyerekként született az els világháború alatt, s
anya nélkül n tt fel. Öreglegényként halt meg 91 évesen a sz l hegyben, a méhei voltak a mindenei. F tetlen szobában aludt, csak a
konyhában tüzelt és f zött, a sparherdban. Igen vallásos volt, a sümegi ferenceseket nagyon tisztelte. Az 56-os események kapcsán a
faluban verte le a vörös csillagot az emlékm r l. Meg is sínylette,
Kistarcsán volt 1957 szeptemberéig. A vasúton dolgozott. Mozigépész, m szaki zseni és méhész volt! Megivott egy évben 3 hektó saját
termés bort, olyan vékony volt, mint az ujjam, megevett vagy 1–2
mázsa mézet évente, és jól elvolt. Szerette a dísznövényeket, volt egy
hatalmas, saját oltású citromfája is. A mustjába is mézet rakott, méz
szagú volt az egész ház, meg macskaszagú, mert utóbbiak (10–15
darab) voltak a második számú kedveltjei. Édesanyja neve után Gergely, de ráragadt a Pék név is, mivel pékinas volt Csabrendeken. Fiatalkorában egész éven át kora hajnaltól délel ttig hordta szét biciklin egy nagy fonott kosárban a friss kiﬂiket a falvakba, Nemeshany-

hagyományos méhész
a csabrendeki sz l hegyben
lépes mézet szed (2003)
(A SZERZ

FELVÉTELE)

tól, Bodorfán és Gyepükajánon át Sárosdig. Még a malmokba is
bement, nagy vargabet ket bebiciklizve emiatt, ott is vettek 2–3 kiﬂit.
Hóban, es ben, nyáron, télen, 30 fok melegben, 10 fok hidegben is
menni kellett – ott tanulta meg a kötelességtudást.
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Némethonban, Jénában tanult, majd
1806-ban a bécsi egyetem magyar
nyelv és irodalom professzornak hívta
meg. Ugyanitt a császári testőrséget
magyarra is oktatta és a Császári és Királyi Protestáns Konzisztórium (egyháztanács) titkári feladatát is ellátta. A
Tudományos Akadémia rögtön a
megalakulásakor, 1831-ben levelezői
taggá választotta.
Felvirágoztatta a falut

A méhész Mándi fiú tehát jóval, 14–15
évvel fiatalabb volt két tehetséges bátyjánál. Pápán tanult 1790-ig, később nevelősködött, majd Csurgón, a kollégiumban is tanított, s 1810-től köveskáli
lelkész lett. Sajnos, arcképe nem ismert.
Köveskál lakói a középkortól fogva
nagyrészt kisnemesekből álltak, akik a
református vallást követték a XVI. század óta. 1735-ben az eklézsia még sövényfalú, hét öl (~22 méter) hosszú, két
öl (~6,3 méter) széles és igen alacsony,
deszkázott mennyezettel ellátott és nádas
tetejű oratóriumban tartotta istentiszteleteit. 1769-ben artikuláris, azaz törvényben meghatározott, templomépítésre kizárólagosan kijelölt hely lett és Mária Terézia engedélyezte számukra (és a környező református falvak, Balatonhenye,
Monoszló, Szentantalfa, Zánka, Mencshely, Taliándörögd számára) Köveskálon
a templomépítést. Ekkor épült a mintegy ezer lelket befogadni tudó hatalmas
református templom, mely ma is áll,
nyugati bejárata előtt egy szégyenkő
maradványával együtt.
A helység tekintélyét jelzi, hogy Mándi Márton Gábor papsága idejében,
1828-ban oppidium, azaz mezőváros
lett, évi háromszori vásárral. Érdemes
szó szerint idézni Fényes Eleket (18071876), hazánk első magyar nyelven
publikáló statisztikusát és geográfusát:
„Köves-Kálla, magyar m. v. a Balatonhoz
csak 1 órányira, 304 kath., 20 evang., 683
ref, 32 zsidó lk., ref. anya, kath. fiók szentegyházzal, 3 országos vásárral. Szántóföldje kevés, mert határát nagy részt szőlők foglalják el, mellyek igen nemes bort teremnek,
s minthogy lakosai vízzel soha sem vegyítik, a hienczektől [Vas megye nyugati felének különleges német nyelvjárást beszélő
lakosai, Pinkafő, Felsőőr, Borostyánkő,
Németújvár környékén] élénken kerestetik.
A köveskállai erdős hegy tetején 2 tavat is
láthatni, melyek hihetőleg tűzokádók torkolatjai lehettek. Fognak e tavakban igen jó
ízű kárászokat varsákban. Erdeje a
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városnak gyönyörű. Határában 2 puszta
épület, és 1 puszta szentegyház romjai
látszanak. Kanyita [mai nevén Kornyi-tó]
nevezetű tóban, melly Kővágó-Örssel közös, sok szép nád terem, ezenkívül csíkkal,
vízimadarakkal bővölködik. F. U. [földes
ura] közbirtokosság.”
Ebbe az erős és büszke református közösségbe hívták meg Somogyból a
csurgói kollégium tanárát 1810-ben. És
itt írja meg öt év múlva a korszakalkotó, gazdasági kérdéseket kiemelten
taglaló méhészeti könyvét ez az „egyszerű falusi prédikátor”.
Tanultaknak
és tanulatlanoknak

A „misztikusnak látszó, de szikrázóan racionalista kicsiny élőlények” – ahogy
Ambrus Lajos író nevezi ezeket a rovarokat – már Csurgón rabul ejtették.
Rögtön Köveskálra kerülése után vesz
egy kas méhet a balatonszőlősi oskolamestertől. Ezzel indul a „nagy vállalkozás”, amelynek során összesen 1256 forint tiszta bevételre tett szert. Mindent
pontosan feljegyzett, kiadást, bevételt,
naplószerűen rögzítette a történteket,
majd hat esztendő múltán megírta
szakmunkáját és bemutatta a Zala vármegye hivatalnokaiból álló meghívott
küldöttségnek. A könyv közli a
Mándi Márton Gábor sírja. Már nehezen
olvasható felirata: NT TN [nagytisztelet ,
tekintetes és nemes] / MÁNDI MÁRTON
GÁBOR / ESPERES, TÁBLABÍRÓ /
KÖVESKÁLI REFOR. SZ. [református szent] /
EKKLA [eklézsia] / 38 ÉVEKIG / LELKÉSZE /
MEGHOLT 1848. JAN.1. / ÉLTÉNEK
73. ÉVÉBEN / Béke Poraira
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(A SZERZ

FELVÉTELE)

jegyzőkönyveket, a vizsgálat lefolyását
és az eredményt is: a prédikátor–méhész kérelmére a művet kiadásra és támogatásra ajánlja 1815 őszén a „tekintetes bizottság”. Mándi Márton
Gábor nem tétlenkedik sokáig: még a
télen kiadásra készíti elő a könyvet,
amelyet azután 1816-ban ki is nyomtat a győri Streibig Nyomda. A munka 252 oldalas lett, melyhez sajátos
módon még 16 számozatlan lap csatlakozik, rajtuk az előfizetők sorakoznak, betűrendben.
Ízelítőül néhány idézet a veretes
magyar nyelven megfogalmazott
tételekből: „Magyarországnak fekvése és
gazdasága a méhtartásra igen alkalmatos… A mézzel folyó vidékeknek minden
zugolyait a szerencsés birtokosai micsoda
hasznos méhkasokkal és nyereséggel rakhatnák meg…. A Tsalóköz, Mátyus földe,
Hernád környéke, az Alföld, a Bátskaság,
Bánát, Sárköz, a Duna mentiben, Somogy vármegye stb., a Méhtartásra nézve
igen mézes helyeknek tartatnak. Szala
vármegyének szép Szala vidéke, s a gyönyörűséges Balaton mellyéke, valamint a
Somlyó hegyét körül kerítő, tágas lapság is
nem utolsó helyek a méhtartásra.”
A könyv első részét a méhészetet vizsgáló korszerű gazdasági eszmefuttatás
foglalja el. Egyik alapelve: „a gazdaságban veszedelmes a fösvénység”. Példaként a
szőlőművelésre hivatkozik: „…a jól
megmívelt szőlőből két s három annyi bort el
lehet adni, mint a rossz munkában lévőről.”
A könyv nagyobbik részében a „gazdaságos méhtartás” módozatait taglalja. Ismerteti a méhet, mint állatfajt, tulajdonságait, ír a méhes ideális megépítéséről, a
tavaszi kieresztésről, a méhész teendőiről, a tolvaj méhekről, a rajzás jelenségéről és a kezelésről, az eresztésről, amely
tulajdonképpen a méz elvételét jelentette. Végezetül hosszan ismerteti a találmányát, a hármas kast, amely a méhcsaládok kímélését szolgálja.
Zárszóként megállapítja, hogy könyvét a tanultak és tanulatlanok is haszonnal forgathatják. Azt fontolgatja,
hogy a jövőben ezeket figyelembe véve kétféle könyvet kellene írnia. Mindenesetre a köveskáli prédikátor könyvének első magyar kiadása olyan sikeres volt, és olyan nagy érdeklődést váltott ki, hogy két év múlva, 1818-ban
Pesten németül is kiadták. Érdemes tehát megemlékeznünk a 200 éve történt
sikeres méhészkönyv megjelenéséről.
SONNEVEND IMRE

Nyelv és Élet
Szerkeszti:
GRÉTSY LÁSZLÓ

Patkó és por
Az utóbbi hetekben nagy port vert fel
az az „esemény”, hogy a Class FM rádió, amely főleg Morning Show című,
Sebestyén Balázs és két társa által vezetett reggeli műsora révén igen népsze-

változat, hiszen a már ab ovo finom
szemcsékből álló port még jobban
összerúgni nem lehet. Két szólás gabalyodott itt egymásba: a ’táncol,
mulat’ jelentésű, kissé népies rúgja a
port és az ’összevész, hajba kap valakivel’ értelmű összerúgja a patkót.
Hogy összekeveredtek, annak alighanem az az oka, hogy a mai beszélők
számára a „patkós” forma sem elég
beszédes. Nos, Bárdosi Vilmosnak
„Szólások, közmondások eredete” című,
a Tinta Könyvkiadónál 2015-ben
megjelent remek szótára segítségével ennek a szólásnak az eredetére is
fényt deríthetünk.

Az istállóban tartott lovak gyakran összerúgják a patkót – Két ló az istállóban (John-Lewis
Shonborn festménye)

rű volt a hallgatók körében, november 19-én végleg elhallgatott. E
szükséges tájékoztató sorok után idézek egyik országos lapunk pár nappal később megjelent, e témával foglalkozó cikkéből néhány bennünket
érdeklő sort. „Amint kiderült, hogy
nem hosszabbítják meg a rádió frekvenciaengedélyét, a műsorvezetők úgy döntöttek, lelépnek. Ez persze nem egyezett
a vezetőség elvárásaival, összerúgták a
port, elindult az üzengetés.”
Egyszer már írtam is egy cikkecskét e suta formuláról, de eredménytelenül, vagyis már bele kell törődnöm, hogy él nyelvünkben. Mégsem
állom meg, hogy ne jegyezzem meg:
ez valójában egy értelmetlen, torz

A patkó a lovak lábáról került bele a
szólásba. Az istállóban tartott vagy
befogott lovak ugyanis többnyire
olyan közel vannak egymáshoz, hogy
gyakran – különösen etetéskor – egymás felé harapnak, hátsó lábukkal oldalt rúgnak, és ennek során összeösszecsattan a patkójuk is. Ebből a
szóban forgó állatokkal kapcsolatos
mindennapi eseményből alakulhatott
ki az az immár átvitt értelmű összerúgják a patkót szólás, amelyet már
emberekre vonatkoztatunk.
Én pedig azt remélem, hogy olvasóink egy része meg is fogadja a cikkemben meg nem fogalmazott, de
belőle mégis kiérezhető jó tanácsot.
GRÉTSY LÁSZLÓ
ÉLET

ÉS

Esékeny
Viszonylag ritkának minősíthetjük
esékeny szavunkat, amelyet joggal vélhetnénk új alakulatnak, pedig nem az.
Már a másfél évszázaddal ezelőtti Czuczor–Fogarasi-szótár is tartalmazza, és
számos előfordulásával találkozunk az
1800-as évek első felének kiadványaiban. Jeles szótárunk esékeny címszava
átirányít az esedékeny melléknév szócikkéhez, amely a követező értelmezést tartalmazza: „Ami az esésre hajlandó, ami könnyen esik, elesik. Vétetik átvitt
értelemben is. Esedékeny, azaz gyarló ember.” Egy 1864-es iskolai nyelvtankönyben az esendő szinonimájaként
használják: „…esendők vagyunk (esők,
esékenyek).”
Mai példáinkból ettől eltérő jelentésre
következtetünk. Internetes források
alapján ilyen szókapcsolatokban fordul
elő: esékeny hangulat, esékeny vérmérséklet, lelki zavarokra esékeny gyermek,
esékeny ember, esékeny csoportok: idősek,
gyerekek, betegek. Mindezek alapján a labilis, ingadozó, változó, veszélyeztetett,
sérülékeny szavak jutnak az eszünkbe
az esékeny rokon értelmű megfelelőjeként. Manapság ez a jelentéskör tekinthető a leginkább tipikusnak.
De további alkalmazásával is találkozunk. Az esékeny árak kifejezés bizonyára az árak esésére, csökkenésére utal. A politikailag esékeny a befolyásolható, felfogásában kiforratlan,
ingadozó emberre vonatkozhat.
Másként értelmezhetjük a következő mondatokban: „Betegség után az
immunbeteg gyakran esékeny marad.”
„Meg felelő immunrendszer híján
esékeny a betegségekre.” Mindkét esetben a fogékony melléknév jelentését
társíthatjuk hozzá.
A fizika szaknyelvében is előfordult. Egy százéves fizikakönyv szerint az egyensúly három formája:
állékony, esékeny és közönyös. Itt a
bizonytalan szóval értelmezhetjük.
Végül idézzük szépirodalmi előfordulását egy fiatal költő, Tamásffy
Iván Emlékező sóhaj című verséből:
„…csöpp, esékeny újszülött bárány.”
Különösebb magyarázat itt talán már
nem szükséges.
Esékeny szavunk tehát korántsem új,
de mai nyelvhasználatunkban megfigyelhető gyakoribbá válása jelentésváltozással párosul, sőt, eredi értelmének
elhomályosulásával már különböző árnyalatok kifejezését szolgálja.
ZIMÁNYI ÁRPÁD
TU D O M Á N Y
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Nem könny tanulni, de nem egyszer a tanulás agyi mechanizmusának a felderítése sem. Ennek egyik oka az, hogy nem
egy jól körülhatárolható helyen és jól követhet folyamatban

(CHARLES CAMARDA FELVÉTELE)

a hét kutatója

A TANULÁS MECHANIZMUSÁTÓL
A KUTATÁS MECHANIZMUSÁIG
történik, hanem szinte az egész idegrendszer részt vesz benne.
Az agykéreg alatti neuromodulátoros rendszereket vizsgálja a
Lendület programban Hangya Balázs és csapata MTA Kísérleti
és Orvostudományi Kutatóintézetben (KOKI), de lendületük
akár az Alzheimer-kór jobb megértéséig vezethet. A program
lehet ségei mellett a kutatások hatékonyságát befolyásoló,
de kevésbé ismert részletekr l is beszélgettünk.

– Matematikai érdeklődése ellenére orvosi-biológiai pályára került. Munkája
során össze tudja kapcsolni az egymástól távolinak tűnő területeket?
– Nagyon is. A Fazekas Gimnáziumba
jártam, sokáig a matek érdekelt, de a
jelentkezési lapot már a SOTE-ra adtam be. Aztán párhuzamosan matekra
is jártam, ami nagyon jól jött, mert a
KOKI-ba olyan szakembert kerestek,
aki tudná elemezni és értelmezni az
agyi jeleket. Ahhoz pedig kellett a matematika is.
– Éveket töltött Amerikában. Onnan
hozta a kutatási ötleteket?
– Részben igen. Négy és fél évet töltöttem az USA-ban, a Cold Spring Harbor Laboratory-ban. Kognitív folyamatokkal foglalkoztunk: a gondolkodással, tanulással, figyelemmel kapcsolatos témáik voltak. Ebből az intézetből
származik az az ötlet, hogy egereket és
patkányokat is meg lehet tanítani érdekes dolgokra. Ott kezdtem el a figyelemmel foglalkozni. Ekkor még nem
volt közvetlen betegség vonatkozása,
de sokszor beszéltünk arról, hogyan lehet hasznosítani az elért tudományos
eredményeket. Az összes komplex
kognitív folyamat több különböző
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agyterületet használ. Nincs olyan
konkrét helye az agyban, mint például
a látórendszernek, amit lépésenként lehet követni. Rengeteg terület vesz
részt a tanulásban, ismerünk kis részleteket, hogy egy-egy területen a sejtek
mit csinálnak, de egyelőre nincs rendszerszintű elmélete a tanulásnak. Amivel foglalkozunk, azt úgy fordítottuk
le, hogy rendszer-neurobiológia. Nem
konkrétan egy agyterülettel foglalkozunk, hanem az agyterületek olyan
hálózatával, ami egy funkciót hoz létre, jelen esetben a tanulást. De, hogy
hogyan működik az a rendszer, ami a
tanuláshoz szükséges, ma még nem
nagyon ismert. Ráadásul különböző
lesz attól függően, milyen típusú tanulásról van szó. Például egy mozgási motoros tanulás máshogy működik, mint
egy epizodikus tanulás.
– Keveset beszélünk arról, hogy dolgozik ezen a területen a kutató. Önöknél
ez hogyan történik?
– A viselkedés agyi mechanizmusát
keressük. Először is meg kell tanítani
az egeret egy-egy feladat elvégzésére.
Sokszor a tanulás bizonyos válfajait,
szakaszait vizsgáljuk, és próbáljuk feltárni a különböző sejttípusok szerepét a

2016/52–53

tanulásban. Például az Alzheimernél a
kolinerg sejtek halnak meg, ezért arra
is kíváncsiak vagyunk, hogy ezek hogyan vesznek részt a normális tanulásban. Mert ha tudjuk, hogyan működnek normálisan, akkor a normális aktivitásukat kell visszaadni, ha nem működnek jól. Ehhez azonban ki kell
dolgoznunk, hogyan lehet megtanítani egy-egy új trükkre az egereket, és
általában ez a legnehezebb, mert az
egereknek nem tudjuk közvetlenül,
szavakkal elmagyarázni a feladatot.
Ha az egér elvégez valamit, meg kell
néznünk, hogy mi történik az agyában. Ez erősen technikai része a munkának. Az agyi aktivitás rögzítésének
nehézsége abban rejlik, hogy ezek pici
állatok, nem bírnak el súlyos terheket.
Az agyi aktivitás felvételéhez elektródák, optikai szálak kellenek, hiszen
nem csak felvesszük az adatokat, hanem sokszor befolyásoljuk az állatot, és
megnézzük, egy-egy bevitt inger hogyan hat mind a sejtek aktivitására,
mind pedig a viselkedésre. Ez azzal jár,
hogy miniatűr elektródarendszereket
építünk, tehát egy kicsit mindenkinek
mérnöknek is kell lennie. És, ha működik mindaz, amit csináltunk, akkor az

Mindig kérdezik tőlem, mikor lesz
ebből terápia, mikor lesz gyógyszer, mikor szüntetjük meg az Alzheimer-kórt
és egyáltalán, kész van-e már. Amit mi
végzünk, az abszolút az alapkutatásba
tartozik. Egészséges egerekben vizsgáljuk, hogy milyen a normális tanulási mechanizmus, és figyeljük, hogyan
változik mindez Alzheimeres egerekben. Ha ez sikerül, megpróbálhatjuk
úgy stimulálni az Alzheimerben elpusztuló sejteket, hogy azok normálisan működjenek. Ilyen agyi stimulálást
Parkinson-kórra végeznek is rutinszerűen, sokszor jól enyhíti a mozgási tüneteket, viszont ehhez állandó frekvenciájú stimulálás kell a nap 24 órájában. Az Alzheimer teljesen más. Míg a
A tanulásban résztvev bazális el agyi kolinerg sejtek
Parkinsonban a konkrét területet inkonfokális mikroszkóppal készített képe (HANGYA BALÁZS FELVÉTELE)
kább inaktiválni kell, az Alzheimerben
aktivációra van szükség.
agysejtek aktivitásaként
Fontos az is, hogy jól idő0 és 1-es sorozatok jönnek
zített aktiváció legyen,
ki. Az ember ott van ezzel
nem pedig állandó. Segía sorozattal, meg azzal az
tene, ha olyan stimulálás
információval, hogy az
lenne, ami hasonlítana a
egér éppen mit csinál, és
valódi aktivitáshoz. Ezt
ebből valami értelmet kell
az ötletet ki tudjuk prókihámozni.
bálni, s ha működik, a
A következő rész az
következő lépésként előelemzés, ami alapvetően
ször majmokban, majd
programozás és matematinagyon jól kontrollált
ka. Ismerni kell hozzá a
humán kísérletekben lefejlesztői környezetet is,
het alkalmazni. Mi már
hogy dolgozni tudjunk
egyikre se vagyunk alezekkel a jelekkel, és iskalmasak. Egyrészt a
merni kell az elemzési
KOKI-ban nincsenek
módszereket, amik szintén
majmok, másrészt nekünk
igényelnek matematikai
ismereteket. Ez se feltétle- Az idegsejtek aktivitását hosszú, 0-kból és 1-ekb l álló sorozatként rögzítjük. sincs meg az apparátusunk
nül könnyű része a kísér- Az ábrán a fekete pontok jelzik az 1-eket, amikor a sejtek aktivitást mutattak. Az a klinikai kutatásokra. Ez
mindennel együtt 10-15
letnek. Sokszor alulbecsüilyen 0-1 sorozatokat matematikai módszerekkel lehet értelmezni.
évet vesz igénybe. Alapkulik ennek a nehézségét,
(FORRÁS: CELL PRESS)
tatásból indulva legjobb
mert csak azt látják, hogy
a kutató csak egy számítógép előtt ül. hogy ez mind a politikusoktól vagy a esetben is ennyi idő kell a terápiához vaSokkal egyszerűbbnek is tűnik, mint médiától jön. Van is benne némi igaz- ló eljutáshoz. Mi alapkutatást csinálunk,
elektródákat építeni mikroszkóp alatt, ság, de leginkább belőlünk, kutatók- ehhez értünk és a klinikai vizsgálatok
ból jön. Mindannyian szeretnénk, ha mindig csak erre tudnak építeni. A tode valójában nem az.
– Hogy látják ezeknek a kutatásoknak még a mi életünkben látnánk az vábbi lépéseket már nem mi kontrollála végét?
eredményt és hajlamosak vagyunk juk. Tehát tőlem hiába kérdezik, mikor
– Erről is érdemes beszélni. A kutatá- hinni, hogy gyorsabban megy, mint a gyógyítjuk meg az Alzheimer-kórt,
soknak nem látjuk a végét. Egyrészt valóságban. Valószínűleg erre szüksé- mert ez – bármennyire is negatívan
azért, mert nincs is végük. Az egyik günk is van mint védekező mecha- hangzik – nem egyemberes feladat, de
nagy probléma, a különbség a kutatás nizmusra, mert nehéz az embernek még csak nem is a mi intézetünké. A
sebessége és az emberi élettartam kö- magát motiválni, ha arra gondol, ami mi kutatásainkon kívül még nagyon
zött. Mindannyian szeretnénk, ha a az ő életében történik, az nagyon pici sok mindent kell majd tenni másoknak.
kutatás gyorsabb lenne, de nem az. része a nagy egésznek. Mindazonáltal De reményeink szerint a mi eredméHajlamosak vagyunk arra panasz- nem megy nagyon gyorsan, de na- nyeinkre nyugodtan alapozhatják a tokodni, hogy nagy a nyomás, gyorsan gyon sok izgalmas új dolog történik vábbi vizsgálatokat.
kell termelni eredményeket, meg, menet közben is.
TRUPKA ZOLTÁN
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AZ ÉV FÁJA: A MEZEI SZIL

EZER FALU, VÁROS, HATÁRRÉSZ
VISELI A NEVÉT
Linné még egyetlen fajnak tekintette az összes európai szilt, ám a botanikusok már jó ideje felosztották a rokonságot, például hazánkban is három fajt különíthetünk el: a hegyi, a mezei és a
vénic-szilt. 1999-ben a hegyi szilt választották az év fájának, s az idén ismét a nemzetség egy
faját tüntették ki ezzel a megkülönböztetett figyelemmel.
Rezzent a vén szíl: szisszent, jött a tél;
villám rándult, mint megrántott kötél;
egy percnyi csönd. És bömböl haragra
fakadt a vihar százezer harangja.
(Illyés Gyula: A szíl s a szél)

Lombfakadás el tt, márciusban virágzik
(VIDÉKI RÓBERT FELVÉTELE)

A mezei szil levélvállai felemásak

A parás mezei szil változat gallya

(KORDA MÁRTON FELVÉTELE)

(KORDA MÁRTON FELVÉTELE)

A

mezei szilt (Ulmus minor) a legrégebben ültetett fafajaink között tartjuk számon, épp ezért
természetes elterjedési területén kívül is megtaláljuk, továbbá olyan
termőhelyeken, ahol spontán módon
nem jelenik meg. Ősidők óta a fa
több részét különböző tárgyak, eszközök készítésére használták, s a
népi gyógyászatban is alkalmazták,
továbbá lombja a kérődző állatoknak az egyik legjobb takarmányt
nyújtotta.
Matuzsálemkorú, roppant méretű
egyedeit szent faként tisztelték, a középkorban Olaszországban, Franciaországban és Angliában például a törvényeket sokszor ilyen szilegyedek
alatt hirdették ki. A különböző európai népek ősi hitvilágában gyakran
egészen különös feladatot lát el, akárcsak a többi szilfaj. Például a skandináv-germán mitológiában egy szil1658
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törzsből teremtették meg az első nőt, a
finnugor mondavilágban pedig Ut
tűzistennő anyjaként szerepel.
Napjainkra Európa-szerte visszaszorult ez az egykor nagyon fontosnak és
hasznosnak tartott fafaj. Jóllehet földrészünk java részén őshonos, ma már hiányzik Nagy-Britanniából, Hollandiából, a Skandináv-félszigetről és Északkelet-Európából. A Földközi-tenger szigetein többnyire fellelhető, s előfordul
Kis-Ázsiában, Észak-Afrikában (Algéria) is, Ázsiában egészen a Kaszpitengertől délre található Elbruszhegységig nyomul be.
Az utolsó jégkorszak (pleisztocén)
alatt Dél-Európában talált menedéket,
a jég visszahúzódása után megindult az
északra való hatolása. A pollenvizsgálatok kiderítették, hogy mintegy ötezer
évvel ezelőtt lényegesen lecsökkent a
gyakorisága Nyugat- és Közép-Európában, később viszont ültetésének, fel-
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karolásának, megbecsülésének köszönhetően ismét elterjedt. Ennek a „szilhézagnak” többféle magyarázata született,
így klímaváltozásra, továbbá a szilfavész
néven ismert betegség első fellépésére
gyanakodtak.
Ma a legelfogadottabb nézet az, hogy
ezeken a területeken ekkor vált nagyarányúvá a marhatenyésztés, s a jószágok téli táplálását nagy mennyiségben
szárított szil- és kőrislombbal oldották
meg, ami e faj visszaszorulását okozta.
(A szillomb takarmányértéke a lucernáéval vetekszik.) A szilek és különösen a
mezei szil második nagyarányú visszaszorulása a XX. század első évtizedeiben, a szilfavész miatt következett be, s
napjainkra aggasztó mértékűvé vált.
A mezei szil a sík- és dombvidékek fafaja, a középhegységekben magas hőigénye miatt csak az alacsonyabb régiókban található meg. Egyik jellemző élőhelye a tölgy-kőris-szil, más néven ke-

ményfás ligeterdő, ahol a kocsányos
tölggyel, a magyar kőrissel és a vénicszillel alkot állományokat. Itt éri el termőhelyi optimumát, ezeken a részeken
akár 8 hét elöntést is elvisel károsodás
nélkül. A természetes vegetációban ezek
a ligeterdők hazánk területének csaknem egyötödét borítanák, ma azonban
csupán mintegy 0,2 százalékán találhatók ilyen, javarészt már átalakult, lerontott állományok. Ártéri termőhelyein az
intenzív nemesnyár-ültetvények is viszszaszorulását okozták. Megtalálható
még a gyertyános-kocsányos tölgyesek-

mint a pálhák vörhenyesen mirigyesek.
A levélalak egy fán belül is változik. Csomókban nyíló virágai kétivarúak, az
ivarszerveket 4–5 forrt lepel védi.
Lependék termésében a makkocska a
termés csúcsához áll közelebb.
Alakjai közül a legfeltűnőbb a parás
mezei szil (Ulmus minor f. suberosa),
melynek vesszői, gallyai erősen paralécesek, s különösen télen, lombjavesztett állapotban feltűnők. Vélhetően
nem öröklődő tulajdonságról van szó,
hanem termőhelyi szélsőségnek (például sekély termőtalaj, száraz, napsütötte

lik. Inkább a dombvidékeken és a középhegységekben fordul elő, a szárazabb
termőhelyű tölgyesekben él.
A hazai szilfajok közül a mezei szilnek
legjobb a visszaszerző képessége, a
csonkolásokat könnyen regenerálja. Jól
sarjad tuskóról és gyökérről is, a szomszédos egyedek gyökerei gyakran öszszenőnek, s azokon keresztül tápanyagcserét tudnak véghezvinni.
Linné-féle meglehetősen elnagyolt fajértelmezés abból is fakadhat, hogy a mezei szil nagyon
gyakran kereszteződik a hegyi szil-
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A mezei szil elterjedési területe
Korán, májusban érleli
Id sebb törzs kérge

és szórja terméseit
(KORDA MÁRTON FELVÉTELE)

ben, cseres-tölgyesekben, homoki, sziki
és lösztölgyesekben, ritkábban a mész- és
melegkedvelő tölgyesekben is. Érdekesség az, hogy az intenzív, monokultúra
szemléletű gazdálkodásnak, valamint
betegségeinek köszönhetően az erdőbelsőből kiszorult, inkább az erdőszegélyeken tengődnek megmaradt egyedei.
Ezeken kívül még garádokban, sövényekben, mezsgyéken is jellemző lehet.
árt állásban koronája idősebb korban
sátorozó, ágai felfelé törők, szabad állásban viszont nagy ovális koronát fejleszt, törzse ekkor hamarabb szétágazik,
akár a 30 méteres magasságot is elérheti.
Az idősebb egyedek hajtásai többnyire
bókolók. Feltűnő sajátossága a váltakozó
rügy- és levélállás, amelynek következtében a levelek egy síkban, jobbra-balra
váltakozva helyezkednek el, s így a fényt
maximálisan tudják hasznosítani. További jellegzetessége még, hogy a fiatal
hajtások, a levelek nyele és fonáka, vala-

Z

(FOTÓ: VIDÉKI RÓBERT)

élőhely), valamint a korábbi sorozatos
sarjaztatásoknak köszönhető az intenzív paraképzés. Egyébként ezek az
egyedek lassú növekedésűek, zömében
cserjetermetűek, idős példányok belőlük nem ismertek.
A simalevelű mezei szil változat (Ulmus
minor var. minor) levelei változatos alakúak, többnyire tojásdadok vagy elliptikusak, a levéllemez határozottan hosszabb
a szélességénél. Jó megkülönböztető bélyege, hogy a levéllemez felül sima, a kifejlett levelek nyele és a hajtás pedig kopasz. Főleg az alföldi területeken, jó vízellátású termőhelyeken lehet megtalálni.
Az érdeslevelű mezei szil változat (Ulmus
minor var. vulgaris) levelei oválisak vagy
kerekdedek, a hossza és a szélessége
majdnem egyforma. Nevének megfelelően a levéllemez színe és fonáka is durván érdes, a kifejlett levelek nyele és a
hajtás is maradandóan szőrös. Lombja a
legkorábban fakad, s a legkésőbben hulÉLET
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lel, s a visszakereszteződések sem ritkák (introgresszió jelensége). Hibridjük (Ulmus×hollandica) kimondottan
gyakori Nyugat-Európában, s hazánkban is előfordul. Ennek a gyakoriságnak egyik oka az lehet, hogy természeti környezetünk egyre fokozottabb zavarásával a hibridizáció esélye is
megnő. Valójában nemcsak a természetben spontán úton létrejött, s a szülőkkel gyakran visszakereszteződött
termékeny hibridet értik e név alatt,
hanem több mesterségesen létrehozott
taxont is, amelyeket a díszkertészetben
alkalmaznak. Hollandiából több fajtát
is behoztak hozzánk (például ‚Clusius’,
‚Columella’, ‚Dodoens’, ‚Lobel’, ‚Plantyn’), amelyek a szilfavésszel szemben többnyire ellenállók.
Azonban más, némelyek által fajnak
felfogott taxonok is nehezítik a mezei
szil értelmezését. Az Ulmus canescens
Dél-Olaszországban, a Balkán-félsziTUDOMÁNY
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Lependék termései nagy tömegben képz dnek
(FOTÓ: VIDÉKI RÓBERT)

geten és Kis-Ázsiában élő, meglehetősen ritka szil, ma inkább alfajnak tekinthető. Jellemzője, hogy a leveleket
főleg a fonákukon, továbbá a levélnyelet, a rügyeket és a hajtástengelyt fehéres, lágy szőrök borítják. A szűkebben
értelmezett mezei szilhez átmeneti alakokkal kapcsolódik, elhatárolása, rendszertani helyének megállapítása ezért is
nehéz. Hazai előfordulásáról nincs információnk, de a változó környezeti
feltételek miatt elképzelhető, hogy a jövőben nálunk is ültetik majd.
Az Ulmus procera (angol szil) fajértelmezés pedig hosszú időn keresztül téves
felfogásnak volt köszönhető, mely hazánkban is megjelent. Csak a legutóbbi
időszakban, 2004-ben, molekuláris genetikai és történeti vizsgálatok segítségével derült ki, hogy ez egy olyan klón,
amelyet a rómaiak kétezer évvel ezelőtt
Olaszországból az Ibériai-félszigetre
vittek, s aztán onnan került át NagyBritanniába, ahol széltében-hosszában –
gyökérsarjai segítségével – ültették, s
főként szép habitusa, emeletes koronája miatt nagyon kedvelt fává vált. (Sajnos a szilfavész ezt pusztította a legjobban, csak Nagy-Britanniában több
mint 25 millió egyed (�) vált ennek áldozatául, köszönhetően annak, hogy
vegetatív úton szaporították, s ezért
csupán egyetlen genotípust képvisel.)
Columella egyébként művében említi
azt az atinia szilfajtát, amelyet a rómaiak a szőlőtermesztéssel sok országba
bevittek mint jó támasztékot adó fát, s
ez lehet a manapság angol szilnek nevezett taxon is. Alig tíz éve bizonyosodott
be, hogy a hazánkból is jelzett angol szil
1660



ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



nem egyezik meg az Ulmus proceraval, hanem csupán a mezei szil egyik
változata, a már említett érdeslevelű.
A 2016-os év fájának több kultúrváltozata létezik, amelyek közül az
egyik legkedveltebb az Angliában nemesített ‚Jacqueline Hillier’. Ez a rendkívül bizarr formájú, 3–4 méter magasra növő, gömbölyded koronájú, sűrű és görbült, csavarodott ágrendszerű,
sűrűn leveles, apró levelű fácska lombját csak későn hullatja le. Mivel lassú
növekedésű, ezért népszerű bonsainövény. A legattraktívabb és napjainkban a legfelkapottabb fajta az 1877 körül keletkezett arany szil (‚Vredei’ =
‚Dampieri Aurea’), amely 8–10 méter
magasra nő, koronája kezdetben keskeny, oszlopszerű, sűrűn álló levelekkel, melyek maradandóan aranysárga
színűek. Az ‚Argenteovariegata’ fajta
levelei fehéren foltosak és erezettek, a
‚Purpurea’ levelei kihajtáskor sötétvörösek, de később megzöldülnek, a
‚Variegata’ levelei aprón, sűrűn fehéren
pontozottak. Elsősorban turkesztáni
szilre oltják őket, így a szilfavész kevésbé tesz bennük kárt.
Az Európában – így hazánkban is –
az utóbbi fél évszázadban gyakorta ültetett turkesztáni szillel (Ulmus pumila)
a mezei szil is képez hibrideket, amelyek rendkívül változatos megjelenésűek. Spanyolországban és Olaszországban a mezei szil megmaradt állományainak génkészletét súlyosan veszélyezteti ez a hibridizáció (e hibridek
magyarországi fellépéséről hiányosak
az ismereteink).
mezei szil hazai aggastyánjai közül
három, egykorvolt egyedre szeretném felhívni az Olvasó figyelmét. A
balatonakarattyai Rákóczi-szilről azt
tartja a néphagyomány, hogy 1532-ben
lombsátra alatt tartották meg a kenesei
országgyűlést. Ha ez kevésbé valószínű
is, tény lehet Eötvös József szavai szerint, hogy a Batthyány, Bessenyei, Kisfaludy és Nádasdy nemzetségek öregei, főbbjei e fa előtt poroszkáltak el,
miközben a kenesei országgyűlésre
igyekeztek. A pusztuló faegyedet az
1967. évi májusi szélvihar alaposan megtépázta, a következő évben már nem
hajtott ki. Korhadó törzse ma is látható
ennek a jelfának, amelyet egykor Tihanyból is fel lehetett fedezni.
A Balogh-fa Szekszárdtól délre, a
Csatári-patak partján az országút mellett állt. Béri Balogh Ádámot, II. Rákó-
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czi Ferenc híres tábornokát alatta fogták el 1711. október 29-én a császáriak.
Az 1940-es években száradt ki, vasabroncsokkal körbevett törzsét még jó
ideig lehetett csodálni, s a történetét
megörökítő táblát olvasni.
A harmadik nevezetes szilfa a martonvásári parkban állt, vastag oldalágaival, különös növésével valószínűleg
Beethoven figyelmét is felkelthette. A
sort még lehetne folytatni a mecséri
legelő két idős szilfájával, a Felpéc és
Kajárpéc községhatáron álló határfával, a kapuvári két matuzsálemmel, a fügedi mezei szillel, de sajnos,
már ezek is mind a múlté. Napjainkban a legnagyobbnak ítélt mezei szil
a Lovasberény és Csákvár közötti
műút mellett található, törzskerülete
490 centiméter, sajnos koronája villámkár következtében sérült.
urópa legtermetesebb mezeiszilegyedét a franciaországi Biscarrosse
mellett találjuk, melynek törzskerülete
789 centiméter, korát 300–400 évre
teszik. A monda szerint a helyi elöljárók elrendelték, hogy a házasságtörésen rajtakapott nőket meztelenül a fa
alá tegyék ki közszemlére. Egyszer
egy fiatal, szegény nőt jogtalanul vádoltak házasságtöréssel, ki több napig éhezett és szenvedett a fa alatt,
végül meghalt. A fa ekkor megmérgesedett, s egy olyan ágat hajtott,
amelyen fehér levelek voltak, ezzel is
hangoztatván a nő ártatlanságát. (Ez
az ág ma is látható a fehér levelekkel,
ami egyébként ritka jelenség.) A legidősebbnek tartott példány (Orme
de Sully de St-Augustin) szintén
Franciaországban él Kerkpleinben,
korát 415±10 évre teszik…
Szil szavunk egy 1015-ben datált oklevelünkben bukkan fel először Scylfa
néven, 1055-ben a Tihanyi apátság
alapítólevelében zilu kut helynév szerepel. A nyelvészek szerint a szil ősi,
finnugor eredetű szavunk, amelynek
nagy jelentősége van a korabeli szálláshelyek, megtelepedések kutatásában.
Eötvös Károly a szilt a magyarság
nemzeti fájának tekintette, „mivelhogy
ezer falu, város, halom, dűlő, határrész viseli a Szilas, Szilágy nevet. S a hol ez a
név van, ott magyar lakik, ott magyar telepedett meg ezer év előtt.” Érdekesség,
hogy Szemere Pál a nyelvújítás idején,
1816-ban a szil főnévből alkotta meg a
szilárd szavunkat.
BARTHA DÉNES
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A GYÓGYÍTÁS ÚTJÁN
Ha a gyógyítás történetét áttekintjük, akkor szembet nik, hogy egy-egy jelenség vagy eszköz felfedezése – esetenként a véletlenek – milyen nagy jelent ség ek voltak az orvoslás tudományának fejl désében. Az elméleti ismeretek kizárólag akkor foglalhatták el helyüket a gyakorlatban, ha már
léteztek az ahhoz szükséges anyagok és m szerek. Ez is bizonyítja, hogy az orvosi tudás mindig
szorosan összefüggött a tudomány és a technika fejl désével.
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z orvostörténelemben számos
olyan példát találunk, amikor
egy-egy eszköz vagy gyógyító
szer felfedezése az orvostudomány
egésze, vagy valamelyik szakág robbanásszerű fejlődését eredményezte. Ezek
közül mutatunk be néhányat, leginkább azokat, amelyek az orvosi gondolkodás vagy a gyógymódok megváltozását, újragondolását, újjászületését eredményezték. Ezeknek az eszközöknek egyike a nagyítólencse volt,
amely kezdetben a látás javítását
szolgálta, illetve a vásári szórakozás
egyik formájaként használták. A
nagyítóval ellátott díszes papírhenger egyik végébe egy lencsét, a
másik végébe pedig azt a sima

XIII. században jól ismerték, de a mikroszkóp feltalálásáig még hosszú időnek kellett eltelnie. A kutatók a kisméretű tárgyak alaposabb vizsgálatához
általában az egyszerű gyűjtőlencséket

minden újítást, ezt is gyanakodva fogadták. A kétkedő kortársak ugyan
kísérleteztek különböző folyadékok
véráramba történő injektálásával, de
megfelelő eszköz hiányában – mivel a
beavatkozás helye rendszerint elfekélyesedett –, az eljárást téves elképzelésnek tartották annak ellenére, hogy a
vér keringése beigazolódott. Közel
kétszáz évnek kellett eltelnie ahhoz,
hogy 1831-ben Charles Gabriel Pravaz
francia orvos megalkossa azt a vékony kanüllel ellátott, kisméretű
„beöntő szerszámot”, amit ma injekciós fecskendőként ismerünk.
Ennél is több idő telt el Semmelweis Ignác felfedezéséig, aki ismertette aszepszis elméletét. Ez
adott magyarázatot a sebzés helyén keletkező tályogokra és a sebek gennyedésére.
Diagnosztika és
fájdalomcsillapítás

Semmelweis Ignác 1864-ben
Egyszer kézi nagyító,
XVIII. század els fele

üveget illesztették, amelyre egy kis
vérszívót ragasztottak – ez volt a bolhanéző üveg. Az üveglap alatt szörnyeteggé változó kis élősködőket cirkuszi
látványosságként mutogatták, feltehetően nem ingyen. A nagyítólencsét
ennél sokkal hasznosabban az orvosok és a természetbúvárok alkalmazták. Ez a henger forma vezetett az
összetett mikroszkópok megépítéséhez.
A nagyítólencse csiszolásának technikáját az itáliai Velence kikötőváros közelében a muránói üvegcsiszolók már a

használták, amelyek lényegében
a XVI. században váltak a tudatos vizsgálódás eszközeivé. Ettől
kezdve folyamatosan feltárult előttük
az addig ismeretlen mikrovilág egy
része, és elindultak azok a tudományos, mikroszkópos kutatások, amelyek a XIX. század végére a bakteriológia és a mikrobiológia robbanásszerű
fejlődését eredményezték.
Ilyen jelentős felfedezésnek számít a
William Harvey angol orvos által
1628-ban ismertetett vérkeringés tana.
A korábbi elméleteket megcáfoló állítás az emberi test működéséről alkotott
elképzelésekkel nem egyezett, és mint
ÉLET
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Véletlen folytán találtak rá a XVIII. században arra az eszközre, amelyet a diagnosztikában napjainkban is általánosan használnak. René Hyacinthe
Laennec túlsúlyos betege mellkasát egy
összetekert papírfüzet segítségével
hallgatta meg és azt tapasztalta, hogy a
hengerben a hang felerősödött. Később
fából készült, talppal ellátott csövet alkalmazott erre a célra, és sztetoszkópnak nevezte el. Ez volt az első olyan
eszköz, amelynek segítségével a belső
szervek keltette hangokból és zörejekből bizonyos szervi elváltozásokat meg
tudtak állapítani. Ennek a továbbfejlesztett változata a mindennapok orvosi diagnosztikájában nélkülözhetetlenné vált fonendoszkóp.
A fájdalom csillapítását minden idők
egyik legfontosabb orvosi feladatának
tekintették. Az anesztézia felfedezését
megelőzően a fájdalmas művi beavatTUDOMÁNY
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Amikor felfedezését publikum előtt
kozások előtt az orvos vagy a gyógyító
különböző szerekkel igyekezett a bete- is bemutatta, Wels a hallgatósághoz
get elkábítani, hogy az lehetőleg minél fordult, hogy a beavatkozáshoz jelentkevesebb fájdalmat érezzen. A legis- kezőt kérjen. A vállalkozó szellemű
mertebb bódító szer a mákonyszirup páciens elkábult ugyan a gáztól, de a
volt, de főzeteket állítottak elő mand- foghúzás fájdalmait üvöltéssel jelezte.
ragóra, beléndek vagy nadragulya leve- A kísérlet nem sikerült, Wels megszéléből is. Igen elterjedt volt az altatószi- gyenülten tért vissza Hartfordba. A sivacs, a spongia somnifera használata is. kertelenség okára akkor nem jöttek
Ópiumból, valamint mandragóra-, rá. Mint később kiderült, a vállalkozó
vagy bürök levélének a kivonatából ke- szellemű beteg idült alkoholista volt,
verékeket készítettek, ebben áztatták be ezért hatott a gáz másként az ő esetéa szivacsot, amellyel lefedték a páciens ben. William Morton, aki jelen volt a
arcát a műtét előtt. A belélegzett
gőzök elkábították a beteget, így
fájdalommentes volt a beavatkozás. Egy-egy ilyen szivacsot több
alkalommal is felhasználtak:
műtét után megszárították, a következő beavatkozás előtt pedig
megnedvesítették.
A fájdalomcsillapításnak, illetve a műtét előtti „altatásnak” ezt
a módszerét lényegében a
XIX. század közepéig alkalmazták annak ellenére, hogy már a
XVIII. század vegyészei megtalálták azt az anyagot, amely az
embernél – belélegzett mennyiségtől függően – rövidebb-hoszszabb ideig kábulatot idézett elő.
Ez az anyag a dinitrogén-oxid
volt, amelyet 1772-ben az angol
Joseph Priestley fedezett fel.
Humphry Davy angol vegyész az
említett szerrel folytatott kísérletei során észrevette, hogy az a belélegzése után eleinte nevetési ingerrel járó kellemes érzést, majd
Mikroszkóp, XIX. század vége
a részegséghez hasonló kábultságot okoz. Így nevezték el az addig szinte ismeretlen gázt „nevető-gáz- bemutatón, szintén hatásos altatószer
nak” vagy „kéjgáznak”. Davy felhívta után kutatott, és elsőként ismerte fel,
a figyelmet arra, hogy a szer nagyobb hogy a kén-éter a fájdalomérzés kimennyiségének alkalmazása kiküsz- kapcsolására is használható. Az ő beöbölheti a fizikai fájdalmat is. Ezt a le- mutatkozása a nagy tekintélyű Warhetőséget azonban senki nem kutatta ren professzor, valamint az orvostovább, ő maga sem. Közel fél évszázad kollégái előtt sikeres volt. Ekkor
múltán a dinitrogén-oxid, vagyis a kéj- 1846. október 16-át írtak – ettől az
gáz jellegzetes tulajdonságait ügyesen időponttól számítjuk a narkózis megkamatoztatta egy mutatványos az ame- születését, ekkor indult el a sebészet
rikai Hartfordban. A nézőtéren ott volt diadalútjára. A fájdalommentes műtéa városka fiatal fogorvosa, Horace Wels, tek híre hamar elterjedt, két hónap
akinek felkeltette az érdeklődését az al- múlva Angliában, 1847 januárjában
tató gáz. Elsőként saját magán próbálta már Párizsban, Bernben, Bécsben is
ki annak hatását: amikor feje hátraha- alkalmazták, és rövidesen eljutott
nyatlott, szemei lezárultak, asszisztense Pestre is: 1847-ben Balassa János véga megbeszélés szerint kihúzta Wels zett kőmetszést éternarkózis alkalmaegyik rossz fogát. A fogorvos páciens a zásával. A szer korabeli magyar neve
égény volt.
beavatkozásból semmit sem érzett.
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A sebészet megment i

A XIX. század orvostudományának az
általános érzéstelenítés mellett a másik
kimagasló orvosi felfedezése az aszepszis
(baktériumok távoltartása) és az antiszepszis (baktériumok elpusztítása) felismerése volt. A sebészet fejődésében és a
modern sebészet kialakulásában mindkettőnek óriási jelentősége volt. A narkózis alkalmazása a sebészet diadala volt,
ez azonban még nem jelentett győzelmet. Semmelweis Ignác magyar szülész
és nőgyógyász volt az első, aki felismerte
az összefüggést a bomló szerves
anyag, valamint a vizsgált és operált betegek testén és belső szerveiben jelentkező, kínzó fájdalmakkal
kísért tályogok és gyulladások között. Rádöbbent, hogy a betegség
csíráit az orvostanhallgatók viszik

Sztetoszkóp,
XIX. század
els fele

át kezükön vizsgálat közben
egyik betegről a másikra. Ezért
az orvosok és orvostanhallgatók
számára elrendelte a vizsgálatok
előtti klórvizes kézmosást. Annak ellenére, hogy az intézkedés
eredményes volt, a klinika igazgatója nem ismerte el a felfedezett összefüggést. Semmelweis
1860-ban tette közzé a gyakorlatban is beigazolódott elméletét
a gyermekágyi lázról írott tanulmányában, de a jelentős felfedezését csak jóval később fogadták el, és megkésve került be az
orvosi közgondolkodásba.
Az aszepszis elmélete Semmelweis nevéhez, az ehhez kapcsolódó antiszepszis
elmélete Joseph Lister angol sebész találmányaként került be az orvostörténelembe. Őt is az a gondolat foglalkoztatta, ami Semmelweist. Szerette
volna megfejteni, hogy mi okozza a
sebek gennyesedését és az ebből eredő
seblázat. Lister elhatározta, hogy megkísérli a műtéti vagy baleseti sérülések
„rothadási” folyamatait karbolsavval leállítani. Állatkísérletek után 1865 márciusában alkalmazta először a karbolsavas
kötést egy nyílt lábszártörésnél. Ezzel a
módszerrel olyan eredményeket ért el,
amelyek arra ösztönözték, hogy a módszerét tökéletesítse. Lister kézmosásra, a

műszerek tisztogatására is a karbol oldatot használta, sőt a műtőben és kötéscserénél karbolfelhőt permetezett a beteg
ágya körül. Ha nehezen is, de végül
mégis elfogadták Lister antiszepszisét.
Az elismerés nem hazájából, Angliából
indult ki, hanem Németországból, ahol
a sebészet megmentőjeként ünnepelték.
Amikor Lister átvette a londoni sebészeti klinika vezetését, és ott is kiharcolta
módszerének érvényesítését, a sebláz
ott is megszűnt. A hazájában csak ekkor, 1875-ben hagyták jóvá a módszerét.

inkban is használnak. Az eszközöket,
köpenyeket, kötszereket, valamint a
kendőket hő, forró víz, és áramló gőz
segítségével kötszerdobban, a Schimmelbusch-dobozban csírátlanították.
Ezekben a szitanyílásukon nyitható és
zárható dobozokban a sterilizálás után a
kötszerek szállíthatóak, a nyílások lezárásával a fertőtlenített anyagok hosszú
ideig tárolhatóak voltak. A Bergmann
által bezetett eljárás lényegében azóta
sem változott, csak kiegészült a steril gumikesztyűk és a műtőszemélyzet steril
maszkjának használatával.
Eötvös Loránd keze

Jelentős előrelépést jelentett
az orvosi diagnosztikában a
Wilhelm Conrad Röntgen
würtzburgi fizikaprofesszor
újítása. A katódsugárzás tanulmányozása közben, 1895. november 8-án fedezte fel azt az
addig ismeretlen „ágenst”,
amelyet később „X–sugarak”-

Éter-tároló kancsó,
XIX. század második fele

Az orvostudomány két nagy alakja
Semmelweis és Lister az ellen harcoltak, aminek a létezését sejtették, de arról lényegében semmit nem tudtak, s
amelyet a tudomány később a baktériumok világaként tárt fel.
Lister eközben jól tudta, hogy a fertőtlenítő eljárása nem egészen tökéletes. Az
aszepszis első jól használható módszere a
németországi Gustav Neuber kieli sebésztől származik, aki az aszeptikus operálásra berendezett műtőt lemosható és
fertőtleníthető fémberendezésekkel látta
el. Az általánosan alkalmazható aszeptikus rendszere Ernst von Bergmann német
sebésznek volt. Bergmann az asszisztensével, Curt Schimmelbusch-sal 1890-re
dolgozta ki és vezette be a sebészetbe azt
az eljárást és azokat a steril körülményeket, amelyeket a műtétek során napja-

Schimmelbusch-doboz, 1938
(FOTÓK: BLAHÁK ESZTER,
SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM)

nak nevezett el. A történelem első röntgenképeit 1895. december 22-én készítette. A neves anatómus, Albert von
Kölliker javaslata alapján az új sugarak
felfedezőjükről a „Röntgen-sugarak”
nevet kapták. Magyarországon először
1896. január 16-án jelent meg Röntgennek az X-sugarakról szóló írása egy napilap hasábjain. Ezen a napon, Klupáthy
Jenő bemutató előadásán ismerte meg a
magyar közönség az első magyar röntgenfelvételt is, amelyet Eötvös Loránd
professzor a saját kezéről készített.
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A XIX. században az általános narkózis és az aszepszis felfedezésével megnyílt
a lehetőség arra, hogy a nagyobb testüregeket – a has és a mellkas - is feltárják, és
azokban sebészeti beavatkozásokat végezzenek. Azonban a hasi szervek műtétei során gyakran okozott végzetes fertőzést az oda bejutó gyomor- és béltartalom. A sebészek ezért olyan módszer kidolgozásán fáradoztak, amelynek
segítségével a csonkolt gyomor összekapcsolható legyen a bélcsatornával anélkül, hogy azok tartalmából a legcsekélyebb mennyiség a hasüregbe kerüljön.
A biztonságos eljárást a neves magyar sebész Hültl Hümér által alkotott varróeszköz segítségével sikerült megvalósítaniuk. Az eszközt 1908-ban szabadalmaztatta és gyomorvarrógép néven vált ismertté. Segítségével már úgy össze
tudták kapcsolni a resecált gyomrot és a
bélcsatornát, hogy azok tartalma nem
szivároghatott a hasüregbe. Ezzel jelentősen csökkentették a műtétek kockázatát. Ezt a gépet fejlesztette tovább Petz
Aladár magyar sebész, amelynek a működési elve nem változott, de használata
lényegesen egyszerűbb volt. A napjainkban is használt varróeszköz jelentős szerepet játszott a hasi sebészet fejlődésében.
A mellüreg biztonságos feltárására csak
jóval később került sor, ugyanis gondot
okozott a mellkasban uralkodó negatív
nyomás. A nyílt feltárással járó légmell kiküszöbölésére már 1904-ben intratracheális oxigén befúvással próbálkoztak.
Sauerbruch német sebész ugyanabban az
évben dolgozta ki a „nyomáskülönbség”
eljárásokat, vagyis a negatív nyomású
kamrát, majd a pozitív nyomású lélegeztetést. Végül a modern, zártrendszerű
narkózis alapelvévé a pozitívnyomású lélegeztetés vált. Az Egyesült Államokban
már a második világháború előtt alkalmazták narkózisnak ezt a fajtáját, hazánkban erre csak 1949-ben kerülhetett
sor, amikor Angliából megérkezett a két
korszerű Boyle típusú altatógép.
Miként a felsorolt példák is mutatják, az
orvostudomány fejlődésében jelentős szerepet játszottak más tudományágak: a kémia, az optika, valamint a technika új felfedezései annak ellenére, hogy azok nem
minden esetben voltak összhangban egymással. Az orvostörténelemben számos
esetben tapasztalható a dogmákhoz való
ragaszkodás, de az új felfedezések előbb
vagy utóbb teret hódítottak, és segítették
a gyógyítás tudományának fejlődését.
KÓTYUK ERZSÉBET
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TÉRKÉPTÖRTÉNETEK

FÖLDKÉPEK ÉS TANULÁS
A homokba rajzolt, fába vésett vagy k be karcolt
térkép a világ dolgainak, jelenségeinek vagy eseményeinek térbeli ábrázolására már nagyon
régen, az

skorban megjelent. A múlt kútjába

merült els térképek megismerési eszközök voltak, amelyek a tudást közvetítették.
zt nem tudjuk ugyan, hogy milyenek voltak az első
térképek, az azonban bizonyosnak látszik, hogy –
ellentétben a népszerű felfogással – nem a mai értelemben vett térbeli tájékozódást segítették. A természettel
még szorosan együtt élő őskori ember túlságosan is jól ismerte környezetét ahhoz, hogy külső segédeszközre lett volna szüksége. Képzeljük el, mi történt volna, ha vadászó és
gyűjtögető ősünk nem talál haza� Ha nem is volt térkép a
kezükben, volt egy a fejükben, és ez a kognitív térkép elég
volt a mindennapokban. A rajzolt ábrázolás azonban igen
korán segíthette már egy bonyolult tájékozódási rendszer
megjegyzését, azaz a tanulást.

A

Pálcikatérképek és társaik

Az előbbi ősi navigációs rendszerre jó példa a mikronéziai
Puluwat-szigetek lakóinak igen bonyolult, csillagjáráson és
tengerjeleken alapuló belső térképe, az etak. A szigetek lakói
több száz mérföldet tettek meg csónakjaikkal a nyílt tengeren, hogy elérjék utazásuk célját és megint hazajussanak.
Mindebben csupán egy elképzelés segítette őket, amit a mai
emberek nehezen értenek, de a bennszülötteknek sem volt
könnyű megjegyezni
és elsajátítani. Amikor
elindultak céljuk felé,
a hajósok az útvonal
követéséhez egy elképzelt vonatkozási
szigetet használtak.
Az út minden egyes
szakaszán a vonatkozási sziget irányában
kelt fel az égbolt valamelyik csillaga. Már
ez is elég bonyolultan
hangzik, ráadásul
többnyire még a voPálcikatérkép
natkozási szigetet sem
látták, és a csillagok kelését sem tudták felhős időben megfigyelni. Mindennek tetejébe indulásuk pillanatától kezdve úgy
képzelték, csónakjuk van a középpontban, a szigetek és a csillagok ehhez képest mozognak a világban…
A csendes-óceáni Marshall-szigetek lakói sajátos térképeiket
bambuszpálcikákból, kókuszdió héjából és kauricsigákból készítik. Tájékozódási rendszerük az előzőekhez hasonlóan kü1666
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A Sienna ostromát fontolgató Cosimo Medici a várostérképpel
(Giorgio Vasai festménye, XVI. század)

lönleges, mert elsősorban a hullámjáráson alapul. A szigetekről
visszaverődő, azokon megtörő hullámok egymást erősítő vagy
éppen kioltó mintázata árulja el a hozzáértő navigátornak a
csónak és a szigetek egymáshoz viszonyított helyzetét. Persze
sokat kell tanulni, míg a polinéziai navigátor a valóságban is
képes a tájékozódásra, és éppen ezt a sokéves tanulási folyamatot segítik különleges térképeik.
A szigetlakók pálcikatérképei nem annyira a valóságos
tengeri navigációt szolgálták, hanem a rendszer megértését
és a mintázatok megjegyzését. Az ismert ábrázolások közül
a meddo és a mattang nevű modellek ugyanis valójában az
ideális hullámjárási képet szemléltették, és csak a harmadik
fajta, a rebbelit ábrázolt valódi térbeli szerkezetet. Azt is tudjuk a néprajzkutatók jóvoltából, hogy ezeket a pálcikatérképeket a Marshall-szigetek lakói saját, házi tengerészeti „akadémiájukon” felhasználták a fiatalok oktatásában.
A m veltség része

A térképek és a tanulás kapcsolatáról az antik görög kultúra
csekély számú térképészeti emléke alapján keveset mondhatunk, de itt is ki tudjuk mutatni a földrajzi szemléltetés jelentőségét. A tárgyi emlékek helyett az írott forrásokból tudjuk,
hogy egykor léteztek térképeik és használták is ezeket. A filozófusok tanításai mellett a térképeket is jól ismerték az
athéni polgárok. Ennek közvetett bizonyítéka például Arisztophanész Felhők című vígjátéka, amelyben egy térképet
nem ismerő vidéki válik nevetségessé. Azért nevettek alakján
a művelt nézők, mert ők bezzeg tudták, mi a térkép�
Elsősorban azok olvastak térképeket, akik írni is tudtak,
vagyis olyanok, akik a kora újkorban még csak alakuló iskolarendszer valamelyik intézményében vagy magánúton

megtanulták a betűvetést. Az írástudók nem voltak sokan, a
XVI. századi Európában a népesség jó egytizedét számítják
ebbe a becsült értékbe. Azonban ez az átlagérték hatalmas
különbségeket takar: míg egyes nyugat-európai városokban
majdnem minden polgár tudott olvasni, a falvakban élő
nők csak különleges szerencsével tanulhatták meg az összes
betűt. Korábban az iskolákat szinte kizárólag az egyház tartotta fenn, de a nemesifjak és -hölgyek nevelése még
elsősorban nem itt, hanem otthon vagy valamelyik előkelő
nemesi udvarban történt. A XV. század közepétől azonban
előbb Itáliában, majd fokozatosan máshol is egyre nagyobb
szerepet kapott a világi nevelés. Az iskoláztatás célja már
nem csupán az volt, hogy az egyház számára képezzenek
írástudókat. Egyre növekedett az igény a műveltebb világiak iránt az államigazgatásban, főúri udvarokban is.
Persze, ez a műveltség nagyrészt még mindig a középkori
örökség, a skolasztikus műveltség. Különösen így volt ez az
elemi iskolákban, ahol a diákokat mindenekelőtt a latin
nyelv ismeretére tanították, hiszen a magasabb tanulmányok csak azok számára váltak elérhetővé, akik beszéltek és
írtak latinul. A kolostori vagy városi
kisiskolák tananyaga messze állt a
középkori egyetemeken oktatott hét
szabad művészet színvonalától.
Az V. századi Martianus Capella
beosztása szerint a szabad polgárok
számára elsajátítandó ismeretkörök,
a septem artes liberales első három tárgyát a grammatica, logika és retorika alkotta. A trivium után a
quadriviumba tartoztak azok a
tárgykörök, amelyek témájához kapcsolódhattak a térképek, mert – a zenén kívül – itt szerepelt a geometria,
aritmetika és asztronómia. Mindez
azonban alapozó képzést jelentett,
amely a diákokat felkészítette az
egyetemi szintű tárgyak tanulására.

masító lőfegyverek megjelentek és kialakultak az új típusú,
körzővel és vonalzóval szerkesztett erődítmények. Giorgio
Vasari festményén a Siena ostromát fontolgató Cosimo Medici firenzei herceg egy erődített város térképe fölé hajol,
kezében egy körzővel, mint a mérés jelképével. A hasonló
térképek azonban kevesek számára voltak láthatók, titkos
dokumentumokként, szigorúan őrizték őket.
Hatalmi szimbólum

A reneszánsz udvari kultúrában a falra festett hatalmas
térképek ugyanakkor nyilvános térben, hatalmi szimbólumként jelentek meg. A középkori Siena városának fogadótermében ma már csak körvonalai látszanak annak
a világtérképnek, amelyet Ambrogio Lorenzetti festett
1344-ben. A velencei dózsepalotában nagyjából ekkor
tűnik fel az első világtérkép, 1531-ben már a nagy fogadóterem falára készített egy másikat Alessandro Zorzi,
és a falitérképek hagyománya folytatódott egészen a
XVIII. századig, amikor a ma látható térképes freskókat
festették.

Háborúk kelléke

A reneszánsz oktatásban a térképek
attól függően kaptak szerepet, hogy
mit gondolt hasznosságukról a tanár.
A térképeket általában praktikusnak
tartották a földrajz oktatásához,
amelynek ekkor fő célja az volt, Olaszország ábrázolása,
hogy jobban megértsék a diákok a Térképek Terme, Vatikán
római szerzők műveit, illetve a Bibliát. Az utóbbi maradt a műveltség legfontosabb tárgya akkor
is, ha humanista nevelésről volt szó, amelyben egyre nagyobb szerepet kaptak világiasabb témakörök is.
Az egyik ilyen témakör a földrajz története, amelyet az újkori földrajzi felfedezések miatt nagy érdeklődés kísért. A
másik olyan terület, ahol a részletes térképek, alaprajzok és
tervek hasznosságát felismerték, a hadviselés volt. Mivel az
újkori európai történelem a folytonos csatározások, harcok
és sokéves háborúk sorozata, aligha csodálkozhatunk, hogy
az uralkodók, katonai vezetők a matematika tudományához sorolt térképszerkesztést nagyra becsülték. Különösen
azután volt ez így, hogy a hadtudományok egészét forradal-

Az 1554-től Firenzében udvari művésszé váló Giorgio
Vasari egész művészi programot dolgozott ki a hercegi kozmográfia alapján, amelynek számos emlékét ma is megtekintheti a firenzei városháza, a Palazzo Vecchio termeit bejáró látogató. Vasari tervei alapján az épületben kialakított
Térképek Terme (Sala delle Carte Geografice) a reneszánsz
kozmográfiai világkép egyik legnagyszerűbb emléke. A terem falát körös-körül borító térképek készítését a tudós domonkos, Egnazio Danti kezdte el 1563-ban, majd 1575-től
Stefano Bounsignori folytatta. A kézzel festett térképek a
világ egyes részeit ábrázolták, és valójában szekrények ajtaját
díszítették, amelyek a hercegi gyűjtemény egzotikus kincseit rejtették. A világ részletes képei mellett a szoba közepén
álló hatalmas, kétméteres átmérőjű földgömb szintén Danti
munkája. A kozmikus képhez azonban nemcsak a Föld, de
ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



20 1 6 /5 2–5 3



1667

Baldassare Castiglione: Az udvaronc címlapja

Thomas Blundeville: Az ifjú gentleman cím- és nyitóoldala

az ég is hozzátartozik. Vasari leírásából tudjuk, hogy a
mennyezetet körben csillagképek díszítették volna, és közepéről egy szerkezet segítségével, a földgömbbel azonos méretű éggömböt ereszthetett volna le a herceg. Cosimo így
magát a kozmosz középpontjában érezhette.
A kozmográfiai program I. Francesco uralkodása alatt
még tovább fejlődött Firenzében. A híres Uffizi Galériában
Alfonso Parigi irányításával egy kozmográfiai terem készült, amelynek eredeti leírása Antonio Santucci 1593-as értekezésében maradt fenn. A terem két falára Toscana és a
meghódított Siena, valamint Elba szigetének Bounsignori
által készített térképét festették. Ide került át Danti hatalmas
földgömbje, vele szemben állt Santucci hatalmas armilláris
szférája, amelynek bonyolult mechanikus szerkezete az égitestek mozgását mutatta be.
Az udvaronc

A firenzei térképterem első mestere, Egnazio Danti Rómában
folytatta tevékenységét, és a Vatikánban elkészítette a pápa számára a híres, térképes freskókkal díszített folyosót. Az itt végigsétáló szemlélőt lenyűgözte a földrajzi panoráma, amely a
világ csodálatosságán túl a pápaság haHonterus
talmát is jelképezte. A Vatikán példáját
világtérképe, 1548
Európa-szerte követték a királyi és fő-

úri udvarok, főpapi paloták és a gazdag polgárvárosok
falain megjelenő térképek. Az udvaronc vagy később a
gentleman, az úriember számára a térképek vagy a földgömbök ismerete műveltségi követelménnyé vált.
Az itáliai Baldassare Castiglione már 1528-as könyvében, Az udvaroncban (más fordításban: Az udvari ember)
javasolta az udvaronc számára a „művészetekben” való
jártasságot, amelyek lehetővé teszik számára, hogy különösen háborúban le tudja rajzolni a tartományokat, síkságokat, folyókat, hidakat, várakat és erődítményeket.
No, nem azért, mintha mindezt nem tudná megjegyezni a tökéletes férfiú, azért, kell a rajz, hogy amit látott és
tud, azt másoknak is meg tudja mutatni. Az effajta,
hadművészeti alkalmazás mellett azonban Castiglione
felhívja a figyelmet, hogy miért érdemes a művészetekkel foglalkozni: csak a műértő számára tárul fel a természet és a hölgyek igazi szépsége is…
Az angol Thomas Blundeville 1594-ben az „ifjú
gentleman” számára írt tankönyvet a matematikai művészetek elsajátításához, amelyben a számtan után a kozmográfia, majd a glóbuszok, az asztrolábium használata,
végül a navigáció volt a fejezetek tárgya. A Cambridge
egyetemén tanult kortársa, Henry Peachem a földrajzot
és a térképek ismeretét a „tökéletes gentleman” számára
ajánlotta 1622-ben. Az udvaronc, nemes vagy úriember azonban – akár a művészetekhez, akár a tudományokhoz, akár a matematikai művészetekhez
sorolták is a térképeket – a térképolvasás vagy térképrajzolás gyakorlatát köteles volt könnyedén,
erőlködés nélkül művelni.
Az iskolában

A XVI. században a térkép csak elvétve tűnt fel az oktatásban, mivel ekkor még mindig elsősorban középkori a tananyag – és persze az oktatás módszertana
is. Éppen ezért kell különösen nagyra értékelnünk a
brassói humanista iskola alapítójának 1542-ben kiadott tankönyvét. Honterus nem volt szaktudós, tehát sem matematikus, sem csillagász, sem geográfus, hanem elsősorban humanista reformátor. Éppen
ezért műve összehasonlítva a kor nagy kozmográfiai
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műveivel, szerényebb teljesítménynek
tűnhet. Azonban a tárgy sajátos megközelítésmódja miatt Honterus hatékonyan foglalta össze a reneszánsz eltérő
irányzatait, kiemelve azt a tudásanyagot, ami valóban alapvető a tanulók számára. Mindezt azután közérthető és
rendszerezett formába öntötte, és
könnyen kezelhető formátumban adta a humanista iskolák diákjai és az
egyetemi hallgatók kezébe. Ezek a
tényezők magyarázzák a Rudimenta
Cosmographica 1542-ben, Brassóban
megjelent végleges változatának óriási
sikerét.
A nyolcadrét formátumú kis világleírás
legnagyobb módszertani újdonsága
azonban nemcsak a szöveg volt, hanem
az is, hogy a tankölteményt szemléltető
ábrákkal és térképekkel egészítette ki a
szerző. Ezeket a fametszeteket saját maga
készítette el, mivel a korabeli nyomdászat
központjaitól távol nem volt erre szakember. A kis térképek egy zsebbe is könnyen
elférő térképgyűjteményt alkottak, ráadásul logikus rendben sorakoztak: előbb
az egész világot mutatják be, majd az
egyes régiókat ábrázolják a lapok. Nem
véletlen, hogy egész Európában igen népszerű volt a latin nyelvű tankönyv, amelyet egészen a modern földrajzi szemlélet
térnyeréséig használtak és száznál is több
kiadásban jelentettek meg.

A Kárpátok és a Kárpát-medence Honterus

is működő Comenius hangsúlyozták a
képek fontosságát. A sárospataki iskolában töltött évei alatt íródott Orbis
sensualium pictus (1653) című könyvében
saját rajzaival szemléltette a latin fogalmakat. A kiadók azonban nemigen foglalkoztak az iskolákkal, mert azok csak
ekkor kezdték bevezetni a modern tantárgyakat, így a földrajzot is.
Az első, nagy visszhangot kiváltó iskolai atlaszt a nürnbergi Homann jelentette
meg. Ennek szerkesztője az a Johannes
Hübner volt, aki már korábban is szívén
viselte az oktatás ügyét, mivel 1710-ben
Szemléltetés vaktérképpel?
összeállított egy kisebb iskolai atlaszt,
Honterus könyvének térképes része már
amely az 1693-ban kiadott földrajzi tanközvetlen előfutára volt a XVI. századi,
könyvének szemléltetése volt. A
modern térképgyűjteményeknek. Az elMethodischer Schulatlas kilenc évvel késősorban térképekből álló könyvet elősőbb azonban valami teljesen újszerűt
ször 1570-ben adta ki Abraham Ortelius
képviselt. Hübner mester különleges
Theatrum Orbis Terrarum címmel. Az attechnikát alkalmazott az atlaszba kötött
lasz mai nevét Mercatortól kapta, aki a
térképeinél. Először is vaktérképeket
római mitológiában szereplő Mauritánia
adott a tanuló kezébe, amelyeken az orAtlasz király után ezt a címet adta a világ
szágokat, városokat, folyókat kezdőbeVaktérképen gyakorló gyermek
leírásának. Az atlasz a térképkiadók igen
tűikkel jelölte. A nebulóknak ezek – és a
Johannes Hübner:
sikeres termékévé vált, de igen drága
logikus színkulcs – segítségével kellett
Methodischer Schulatlas címlapja.
könyv volt még a XVII. század elején is.
válaszolniuk a tanár kérdéseire. UtóbbiaAz oktatásban ekkor a kisebb méretű és olcsóbb atlaszokat kat is segítendő, a helyes válaszokat az atlaszba kötött szöveges
használták. Ezek nagyobb testvéreiknél szükségszerűen oldalakra nyomtatták, így akár egyedül is tanulhatott a diák
egyszerűbb változatok voltak. 1601-ben adták ki a világ első vagy éppen az édesanyja segíthetett neki a földrajzi ismeretek
modern atlaszának tartott térképgyűjtemény kisebbített vál- elsajátításában, legalábbis a 18 térképet tartalmazó térképgyűjtozatát, Epitome Theatri minoris címmel. Bár valóban kismé- temény címlapján éppen ezt a jelenetet látjuk. A félig háttal
retű, körülbelül 17×13 centiméteres lapokat tartalmazott, ábrázolt nőalak az Itália-térképen az F betűre mutat jobbjával,
már az első kiadásban is 110 térképet talált benne a vásárló. A miközben bal kezével egy másik, „rendes” térképen ellenőrzi,
sikeres Mercator-atlasznak ugyancsak hamarosan megje- hogy a térkép előtt álló, kezében könyvecskét tartó tanuló Filent egy kistestvére 1607-ben, Atlas minor címmel. Ebben renzét nevezi-e meg. Persze, a metszet egy allegória, amely a
694 szöveges oldal mellett 149 térképecske kapott helyet, az- tudás fontosságát hivatott ábrázolni – mert a jobb oldalon álló
az kicsi, de súlyos könyvecske volt.
lándzsás, sisakos, páncélos nőalak nem más, mint a bölcsesség,
A szemléltetés azonban lassan egyre nagyobb szerepet ka- háború, költészet istennője, Minerva.
pott az oktatásban. Olyan kiváló nevelők, mint a hazánkban
TöröK ZsolT győZő
Rudimentájában
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V I R U L E N C I A - FA K T O R O K

EGY MOLEKULÁRIS
KAPCSOLÓ SZERKEZETE
Az él lények minden életfolyamatában részt vev

fehérjék szerkezete és funkciója egymástól

elválaszthatatlan módon összefügg. A kutatók ezért számos modern vizsgálati módszerrel igyekeznek
felderíteni a különböz fehérjék szerkezetét. Kutatócsoportunk egy olyan molekuláris kapcsolóként
m köd fehérjét tanulmányoz, amely a Staphylococcus aureus baktériumok közötti virulencia- és
gyógyszerrezisztencia-faktorok terjedéséért felel s.
a már ismert, hogy az élőlények tulajdonságait a genetikai kód, azaz a DNS-ünket
felépítő nukleotidok sorrendje mint
tervrajz determinálja. Ennek lefordításával keletkeznek a sejten belül
különböző
ülönböző
ző feladatokat ellátóó fehérjék. A DNS-beli nukleotidszekvencia meghatározza a fehérjéket felépítő egységek, az aminosavak sorrendjét, és ez a lánc a sejtben adott
alakot, térszerkezetet képes felvenni.
Azonban a kutatók számára nem
egyértelműen visszafejthető az aminosavak sorrendjéből a fehérjék
térszerkezete,
ete, mivel nem áll rendelkezésükre olyan modellező rendszer,
amely a fehérjeszerkezet sejten belüli
kialakulását segítő különleges környezetet és összetett folyamatokat
megfelelő pontossággal szimulálja.
De miért is fontos ismerni a fehérjék
térszerkezetét?
Erre a kérdésre a legegyszerűbb válasz az, hogy egy makromolekula
háromdimenziós szerkezete magával hordozza annak funkcióját, melyek ismerete hozzájárul ahhoz,
hogy megértsük a természet működését. Emellett pedig gyógyszerek
tervezésénél újabb célpontokat azonosíthatunk, illetve tudhatjuk, hogyan is kell kinéznie egy újonnan
tervezett gyógyszerjelölt molekulának ahhoz, hogy várhatóan hatásos
legyen. Emellett érdekes vizsgálati
célpontok azok a fehérjék is, amelyek befolyásolják bizonyos baktériumok fertőzőképességét. Egy ilyen
fehérje által irányított rezisztenciaterjedési folyamatot és az ezt szabályozó fehérjét mutatjuk be a továbbiakban.

M
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Stl – DNS

Stl – fágfehérje

DNS

A molekuláris kapcsoló kikapcsolt állapotban található, amikor két Stl-fehérje (világos-,
illetve sötétkék) kapcsolódik a DNS-hez a „lila” DNS-köt motívumán keresztül.
Bekapcsolódik, amikor a fágfehérjével (zöld) képez komplexet.

Mobilis genetikai elemek

A Staphylococcus aureus baktériumot
sokan megtalálhatják a normál flórájuk tagjaként, ahol jelenléte nem
jelent problémát. Mindazonáltal számos esetben a Staphylococcus kiemelt
figyelmet igénylő kórokozó: az enyhe lefolyású bőrbetegségektől az
életveszélyes fertőzésekig találhatunk betegségeket, melyek kiváltó
oka ez a baktérium. Ez utóbbiak közé tartozik például a szívbelhártyagyulladás, a szövetelhalással járó tüdőgyulladás vagy a toxikus sokk
szindróma.
Elterjedtsége mellett komoly problémát jelent a baktérium gyors alkalmazkodóképessége: az újabb és újabb
antibiotikumok bevezetését követően újabb rezisztens törzsek jelennek
meg. Ezek közé tartozik a hírhedt
MRSA is, vagyis a meticil linrezisztens Staphylococcus aureus törzsek,
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melyek ellenállnak valamennyi
-laktám típusú antibiotikumnak.
A baktériumok evolúciójában kiemelkedő szerepe van a külső információ felvételének, a horizontális géntranszfernek: genomjuk körülbelül 20
százaléka másik organizmustól származik. Ezek nagyjából felét mobilis
genetikai elemek teszik ki, melyek
olyan DNS-szakaszok, amik viszonylag szabadon átadódhatnak az egyedek, a fajok, vagy akár nemzetségek
között is. Ezen mobilis genetikai elemek gyakran hordoznak olyan géneket, melyek különféle antibiotikum
rezisztencia kialakulásáért, bizonyos
toxinok termelődéséért, illetve a környezethez való alkalmazkodásért felelősek. Ilyen elemek például a
Staphylococcus aureus patogenicitási szigetei – röviden SaPI-k – is, melyek
akár a toxikus sokk szindróma toxint
(TSST) is hordozhatják.

Egy szabályozófehérje

Ha egy Staphylococcus baktérium felvesz a környezetéből egy ilyen
SaPI-t, az beépül a gazda genomjába, és ott inaktív állapotban marad
egy gátló, represszor fehérjének, az
Stl-nek köszönhetően. Ez a fehérje
megakadályozza, hogy a SaPI megsokszorosítsa
magát,
vagyis
replikálódjon. Azonban ha egy bizonyos baktériumokat fertőzni képes
vírus (bakteriofág) támadja meg a
sejtet, a fág egyik fehérjéje képes

kölcsönhatásba lépni az Stl-lel, így
leszorítja azt a DNS-ről, aminek következtében a SaPI megsokszorozódik és a baktériumsejt halálát (lízisét)
követően újabb baktériumokhoz
képes eljutni. Ennek a mozgó genetikai elemnek tehát az Stl-fehérje szabályozza az életciklusát: az Stl-DNSkomplexben a genetikai kapcsoló KI
állásban van, míg az Stl-fágfehérjekomplexben ez a kapcsoló BE állásba
kerül.
Kutatásunk egyik céljaként az
Stl-fehérje szerkezetének felderítését
tűztük ki. Mint azt a bevezetőben
már bemutattuk, ez hozzásegít bennünket a fehérje funkciójának molekuláris szintű megértéséhez. Hogyan is történhet ez?
Először számítógépes modellezést
végeztünk: az általunk vizsgálni kívánt célfehérje aminosavsorrendjéhez
nagyban hasonló, már kísérletileg
meghatározott térszerkezettel ren-

Az Stl-fehérje feltételezett DNS-köt szegmensének eltávolítása

delkező fehérjék szerkezetei alapján
alkotjuk meg az Stl modelljét
(homológia-modellezés).
Mivel az Stl-fehérje szabályozza a
SaPI-k életciklusát, ezért biztosan
tudhatjuk, hogy rendelkezik olyan
motívummal, amelynek feladata a

DNS-kötés. Annak előrejelzésére,
hogy a fehérje mely részén található
ez a motívum, szintén léteznek számítógépes programok. Ez alapján a
mi fehérjénk, az ábránkon látható
színezésnek megfelelően, lila színnel
jelzett részével képes a DNS-hez
kapcsolódni.
Ezen feltételezés igazolására, először eltávolítottuk a teljes feltételezett DNS-kötő domént, és az így
keletkezett csonkított mutáns fehérjével végeztünk további kísérleteket.
Megvizsgáltuk a DNS-kötő képességét, és úgy találtuk a két makromolekula között nem jön létre kölcsönhatás.
Ezután azt vizsgáltuk meg, hogy a
lilával jelölt szegmens mely aminosavai lehetnek felelősek a DNS-sel
való kölcsönhatás kialakításáért. A
DNS-kötő szegmenseket jellemzően hasonló karakterű aminosavak
alkotják. Ezen hasonlóság alapján
kiválasztottunk két aminosavat,
melyeket kicseréltünk másikakra
úgy, hogy a csere lehetőleg ne változtassa meg az Stl térszerkezetét,
azonban a fehérje azokat a kölcsön-

A fehérjekristályok röntgensugár-szóródási képei alapján el ször az elektrons r ségtérképhez jutunk, majd meghatározható a fehérje szerkezeti modellje
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hatásokat ne tudja kialakítani, melyeMiért is kell ezt a veszélyes, nagy lánkat alkotó elektronok. Ezt az
kért az eredeti két aminosav volt a fe- energiájú röntgensugarat használ- elektronsűrűségi térképet töltjük ki
lelős. Igazoltuk, hogy az így módosí- ni? Fontos, hogy amit „látni” sze- a fehérje aminosav sorrendjét és az
tott fehérje valóban nem képes a DNS- retnénk, azt olyan fénnyel világít- aminosavak kémiai tulajdonságait
hez kötődni, így valószínűsíthetjük, suk meg, amelynek a hullámhossza felhasználva, a fehérje atomjaival,
hogy valóban pontosan azonosítottuk összemérhető a látni
átni
tni kívánt
ívánt
vánt
ánt
nt objek- így
gy kapjuk meg végül
égül
gül
üll a térszerkeaz Stl-fehérje ezen a funkciójáért tum méreteivel,
éreteivel,
reteivel, ez esetben az ato- zet egy megbízható modelljét. A
felelős szegmensét.
mi távolságokkal. Így tehát kis módszer nagy előnye, hogy akár az
Többféle Stapylococcus aureus pato- hullám
llám
ám
m hosszú
ú fényt
ényt
nyt kell alkalmaz- egyes atomok helyzete is láthatóvá
genicitási sziget is létezik, mi ezek nunk, ami, mivel a fény hullám- válik, így egészen pontosan választ
közül egyet, illetve annak a szabá- hossza fordítottan arányos annak adhatunk számos izgalmas, és az
lyozó fehérjéjét vizsgáltuk. A többi energiájával, s ez elkerülhetetlenül élettani folyamatok megértésében
SaPI-represszor is rendelkezik DNS- nagy energiájú röntgensugár vagy a gyógyszertervezésben fonkötő motívummal, amik azonban a alkalmazását
sát
át jelenti.. Ezeket a su- tos kérdésre. Például, hogy hogyan
bioinformatikai előrejelzés alapján garakat kétféle módon is előállít- akadályozhatnánk
meg
a
az általunk vizsgálttal nagy hason- hatjuk. Az egyik laboratóriumi
óriumi
riumi su- patogenicitási szigetek terjedését.
lóságot mutatnak. Eredményeink gárforrásoknál történik, ebben az
A könnyen
önnyen
nnyen kristályosíthatóó fehérérralapján nagy valószínűségjék
ék
k nagy részének
észének
szének
ének
ek szerkezegel a többi esetben is helyes
te már
árr ismert, így a jelenlelaboratóriumi készülék – Biostruct
lehet az előrejelzés.
gi kutatások olyan célponélponlponA bemutatott eljárás
tokra irányulnak, melyek
szinkroton – ESRF Grenoble
mellett léteznek olyan mékristályosítása nagyobb kirési technikák, melyek
hívást jelent. Nagy előny
pontosabb kísérleti modelazonban, hogy ha a célpont
lel szolgálnak. Az egyik
fehérje
érje
rje nem kristályosíthaályosíthalyosíthaíthathaleghatékonyabb és legmotó, a jelenlegi módszerekkel
dernebb ilyen módszer a
folyadékfázisban
ékfázisban
kfázisban
ázisban
zisban is van leröntgensugár szóródásán
hetőségünk
őségünk
ségünk
égünk
günk
ünk
nk röntgensugaöntgensugantgensugaalapuló szerkezet-megharak segítségével
ítségével
tségével
égével
gével
ével
vel informáciácicitározás. Kutatásunk köótt nyerni a fehérjék
érjék
rjék
ék
k alakjááA (fehérje) kristályokat megmérhetjük laboratóriumi
vetkező lépéseként effajta
ról
ól
l
a
kisszögű
röntgenszósugárforrás, illetve szinkrotron segítségével
röntgendiffrakciós méréródási méréssel.
seket fogunk végezni az
Ekkor a fehérje oldatát
Stl-fehérjén, mellyel a fent leírt elő- esetben kevésbé fényes nyalábot egy kvarc kapillárisba juttatjuk, és
zetes vizsgálatokat követően pontos tudunk használni, és jellemzően a ezt sugározzuk be fényes röntgenképet nyerhetünk a fehérje szerke- kapott kép felbontása is kisebb lesz. sugárral. A mintánkról szóródott
zetéről.
Ilyen fehérjék röntgendiffrakciós röntgensugarakat egy detektor seanalízisét végző labor a például a gítségével felfogjuk, és ez alapján
Röntgennel a részletekért
Budapesti Műszaki és Gazdaságtu- meghatározhatjuk a fehérje alakA szerkezet meghatározáshoz hasz- dományi Egyetemen mű ködik a ját, méretét. Eszerint ennek a
nálatos röntgendiffrakciós vizsgála- Biostruct laboratórium.
módszernek a felbontása igen kitoknak két fő csoportját különböztetA másik esetben szinkrotronok- csi, a térszerkezet pontos meghahetjük meg: a kisszögű röntgenszórás nál történik a mérés, ahol mágne- tározására nem alkalmas, azonban
mérése során a fehérjét folyadékfázis- ses erőtér hatására nagyon nagy kiegészítő mérésnek, a többi megban, oldatban vizsgáljuk, míg a rönt- sebességre felgyorsított töltéssel erősítésére kiválóan használható.
genkrisztallográfiás módszer eseté- rendelkező részecskék (elsősorban
A kutatásaink során szerzett isben a makromolekulák kristályainak elektronok) fognak röntgensuga- mereteink lehetővé teszik egy
szórási képeit vesszük fel és ebből kö- rat kibocsátani. Ilyen részecskeészecskeszecske- olyan, kevesebb flexibilis elemet
vetkeztetünk a szerkezetre.
gyorsítók működnek több helyen tartalmazó fehérjemódosulat előEz utóbbi mérés elvégzéséhez is Európában (például ESRF – állítását, amely talán kristályok
szükséges fehérjekristályok előál- Franciaország Grenoble, DESY – képzésére alkalmas lesz. Emellett
lítása sokszor kihívásokkal teli Hamburg, Németország). Ezeknél az Stl-fehérjéről meglévő szerkeprocedúra, és előfordulhat, hogy a létesítményeknél
étesítményeknél
tesítményeknél
ítményeknél
tményeknél
ényeknél
nyeknél
éll a kutatók
ók
k páá- zeti ismereteinket rövidesen kisnem is lehetséges. A fehérjéknek lyázhatnak mérési időre.
szögű röntgenszóródási mérésektehát kristályt kell képezniük,
A méréseket követően a mate- kel egészítjük ki, hogy végül megvagyis rendezetten össze kell állni- matikáé a főszerep, a diffrakciós ismerhessük a molekuláris kapcsouk, ami azért fontos, hogy képe- képek alapján kiszámolható az ló
pontos
háromdimenziós
sek legyenek felerősíteni a rájuk elektronsűrűség térkép, vagyis szerkezetét.
jellemző röntgensugár szóródást, a hogy hol helyezkednek el legnaKőhegyi BianKa
diffrakciót.
gyobb valószínűséggel a molekunyíri K inga
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80 ÉVE SZÜLETETT GRÓF ANDRÁS

A MIKROPROCESSZOR
MEGALKOTÓJA
Magyarországnak elévülhetetlen szerepe van
abban, ami a XX. században a világban történt.
Különösen jelent s eredményt értek el a külföldre került szakemberek a számítástechnika,
az informatika területén. Talán túlzás nélkül
mondhatjuk, hogy ez a terület szinte hungarikumnak számít.

E

ntrópiacsökkenés termodinamikai rendszerekben intelligens lény hatására címen 1922-ben megjelent
doktori disszertációjában Szilárd Leó korát messze
megelőzve elsőként vizsgálta az értelem információtermelő szerepének és a hőtan II. főtételének összefüggését,
és bevezette a bit fogalmát. Ezt a munkáját az információelmélet és a kibernetika előfutárának tekintik. 1936-ban
Kozma László villamosmérnök már tervezett decimális
kal ku látorberendezést, voltaképpen jelfogós elektromechanikus számítógépet. (Nevéhez fűződik az első
magyarországi digitális számítógép, a MESZ–1 megtervezése és 1957-es üzembe állítása.) 1944-ben Neumann
János felismerte, hogy a számítási műveletek csak akkor
végezhetők el gyorsan, ha a berendezés teljesen elektronikus lesz, és benne az adatok és a program egy memóriában tárolódnak. (ez a tárolt program-elv). Rájött,
hogy a számítógép az aritmetikai műveletek terén
ily módon különlegesen nagy teljesítményekre képes. Megalkotta ezzel az első teljesen elektronikus,
digitális, programozható számítógépet az ENIAC-ot
(2,5 méter magas, 1 méter széles, 30 méter hosszú és 30
tonna), vagyis a mai számítógépek architektúráját, melyet 1945 júliusában az Első vázlat (First Draft …) című
munkájában publikált. Ebben írta le a ma általánosan elfogadott Neumann-elveket.
A vas lelke

Maga a számítógép csak hardver, vagyis egy rakás vas és
egyéb anyag. Ami „lelket visz bele” az a szoftver. Ezek
egyik legfontosabbika a működtető rendszer, másként
operációs rendszer, amely az egész számítógép működését vezérli. Ilyen rendszerek megalkotása terén ismét két
magyar emigráns tudóst kell megemlíteni. Kemény Jánost, aki feltalálta az időosztásos számítógép-operációs
rendszert. Ebben mindegyik használó saját terminálján
saját programjával foglalkozik, a központi számítógép
pedig beosztja saját processzorának működési idejét: az
minden másodpercet kihasználva végülis mindenkit ellát. Az időosztás tehát nem a használó, hanem a közpon-

ti program feladata. Így vált lehetővé, hogy egy számítógépet több felhasználó használjon egyidőben. A másik, talán még ennél is fontosabb és népszerűbb napjaink elterjedt operációs rendszere a Windows, amit egy 1966-os
magyar emigráns, Bill Gates „jobbkeze”, ifj. Simonyi
Károly és csapata fejlesztett ki a Microsoftnál. Az ő nevéhez köthető a Word és az Excel kifejlesztése is.
Mindezek ellenére a számítógép csak egy hatalmas
méretű, légkondicionált teremben elhelyezett berendezés volt, amelyet csak kiváltságosok – a képzett számítógép-programozók – tudtak használni. Egy újabb magyar ötletre volt szükség ahhoz, hogy emberek milliói
tudják használni és programozni a számítógépeket. Ismét Kemény János jött rá arra, hogy ez a lehetőség csak
úgy válik mindenki számára hozzáférhetővé, ha a használandó programozási nyelv egészen egyszerű. Ezért
1964-ben Tom Kurtz-cal közösen kidolgozta a BASIC
(Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code, azaz a kezdők bármely célra használható szimbolikus utasítási kódja) nevű interaktív programozási nyelvet,
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amelynél a gép azonnal reagál a kapott utasításra, így
azt egy kezdő is gyorsan megtanulhatja próba-szerencse
alapon. Meg kell említeni, hogy a Microsoft versenytársa, az IBM sikereit is egy magyar agy egyengette. Ő volt
Béládi László Antal repülőmérnök, aki műegyetemi
diplomával a zsebében két
évtizeden át irányította a
híres cég szoftverfejlesztését. Mindezen sok találmány ellenére a számítógép még mindig nem került igazán emberközelbe.
Ehhez egy újabb magyar
gondolatra volt szükség.

az Evangélikus Gimnáziumot 1949-ben államosították,
így más iskolában fejezte be a nyolcosztályos általánost,
majd a négyosztályossá lett Madách Gimnáziumba iratkozott be. A Madách Gimnáziumban folytatta tanulmányait. Telegdi tanár urat szerette, aki a magyar irodalmat
tanította. Maga is megpróbálkozott az írással, az önképzőkörben sikert aratott. Írónakújságírónak készült. Írásokat
küldött egy ifjúsági hetilapba,
ezek meg is jelentek, amíg ki
nem derült „osztályidegen”
származása. Gróf András
megértette, hogy számára az
1950-es években Budapesten
Számítógép
nem ígérkezik irodalmi karaz asztalon
rier.
Bill Gates és Gróf András
Gróf András azt ismerte
A Madáchban megszerette a
fel, hogy a „gondolkodás”,
fizikát és kémiát, végül is
a mikroprocesszor sebessége adja a számítógép igazi ér- 1955-ben vegyészhallgatónak iratkozott be az Eötvös
tékét. Az Intel (INTelligens ELektronika) vezéreként, a Egyetem kémia szakára. Itt kedvelte Lengyel Béla proMoore-törvénynek megfelelően 18 havonta megdupláz- fesszor szervetlen kémiáját, és Hartmann Hildegard
ta a mikroprocesszorok sebes(Hilda) laboratóriumát, aki köségét, míg a költségek ezalatt
zel negyven évig elsőéves vemegfeleződtek. Ily módon
gyészhallgatókkal foglalkozott,
ugyanakkor a számítógép mészámolási gyakorlatot tartott és
rete is drasztikusan csökkent.
laboratóriumi gyakorlatot veÍgy vált valóra, hogy az valózetett. Ő így emlékezett vissza
ban emberközelbe kerüljön,
kedvenc hallgatójára: „Gróf
szinte személyes tárggyá, igazi
András szenvedélyes érdeklődéssel
hatékony munkaeszközzé válvégezte munkáját, az analíziseket.
jon és az asztalunkon is elférMinden erejét arra fordította, hogy
jen. (Összehasonlításként: az
megállapítsa az ismeretlenként kaENIAC 17 000 elektroncsövet
pott anyag minőségét, összetételét.
tartalmazott, az Intel Pentium
Munkáját nagy kedvvel és – mondPro 5,5 millió tranzisztort.)
hatnám – fanatikus érdeklődéssel
Gróf András (Andrew Stevégezte. Ennek meg is volt az eredven Grove) 80 éve, 1936.
ménye: nagyon ügyesen, szinte vészeptember 2-án született Bugig hibátlanul analizált. Amikor
dapesten, a Király utcában.
egy-egy elemzés végén bediktálta,
Édesapját munkaszolgálatra
hogy milyen anyagot talált és kidevitték, orosz fogságba esett és
rült, hogy megint helyesen analicsak 1945-ben szabadult. A
Andy Grove, Robert Noyce, és Gordon Moore
zált, nagyon boldog volt. Nyilván
pesti gettóból kiszöktetve ález a fanatikus akarat, hogy munnéven és hamis papírokkal baráti család bújtatta káját sikeresen végezze el, segítették őt abban, hogy az életben
Andrást, így vészelte át a zsidóüldözést is eredményes legyen.”
a II. világháború alatt. IzgalAzután jött 1956. Mint egyetemi hallgató, eljárt a Pemas kalandként élte tőfi-körbe. Ott újságírók bevallották, hogy mindeddig
át Budapest hazudtak. (Május elseje előtt még a meteorológiai előamerikai bom- rejelzésekbe is napsütést iktattak, hogy a dolgozók
bázását és a menjenek felvonulni.) Októberre a népfelkelés koszovjet csapatok molyra, novemberre az orosz beavatkozás véresre forbehatolását.
dult. A szovjet katonaság fokozottan érdeklődött a
Tízévesen a hí- forradalmi egyetemi hallgatók iránt. Gróf András
res Fasori Evan- (200 000-ed magával) átkelt a zöldhatáron, és Ausztrigélikus Gimnázi- án át az Egyesült Államokba menekült. New Yorkba
umba iratkozott érkezett, ahol a harmincas években kivándorolt nagybe. De csakhamar nénjénél lakott egy zsúfolt, egyhálószobás brooklyni
jött a fordulat éve, és lakásban.
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A túlsó parton

„Az élet egy nagy tó. Minden fiú bemerül a vízbe az egyik
parton és úszni kezd. Nem mindegyik fogja elérni a túlsó partot. De biztos vagyok benne, hogy egyikük át fog úszni: Gróf
Andris.” Ezt egy szülői értekezleten Volenszki tanár úr
mondta, aki a Madách Gimnáziumban a fizikát tanította Gróf Andrásnak is. Látnoki szavak voltak ezek. Valóban „átúszott” Amerikába, hogy majd ott az INTEL
mikroelektronikai vállalat alapítója, vezérigazgatója,
majd elnöke legyen. 2002-ben magyarul megjelent önéletrajzi könyvének címe is így kezdődik: „Átúsztam…”

Steve Jobs, Bill Gates és Andy Grove

Ebben élete első két évtizedét írja le, budapesti születésétől addig, amíg az 1956-os forradalom után „átúszott”
Amerikába. Könyve e sorokkal indul: „Budapesten születtem, Magyarországon 1936-ban. Mire húszéves lettem,
már átéltem a magyar fasiszta diktatúrát, a német katonai
megszállást, a nácik végső megoldását, Budapest ostromát a
Vörös Hadsereg által, közvetlenül a háború után egy zűrzavaros demokráciát, elnyomó kommunista rezsimek váltakozását,
és egy népfelkelést, amit fegyverrel vertek le.” Szerette Pestet, sok időt töltött a Városligetben. Gazdag történelmi
tapasztalatok, amiket irigyelhetnek tőlünk az unalmas
Amerikában. Angoltudása egyáltalán nem volt, esténként szótár segítségével tanult. Először buszsofőrként
dolgozott, majd beiratkozott a City College of New
York főiskolára, ahol a felvételi vizsgán olyan jól szerepelt, hogy mindjárt harmadévesnek vették fel. 1960-ban
a mérnöki szak legjobbjaként, summa cum laude elismeréssel vehette át vegyészmérnöki diplomáját. Ekkor már
két éve nős, és két lánya volt. A New York Times meg is
írta, hogy „egy menekült lett évfolyamelső a mérnöki tagozaton”. De Andy Grove nem szerette New York kőrengetegét. Kaliforniába költözött, mert San Francisco fekvése jobban emlékeztette Budapestre. 1963-ban a Berkeley
Egyetemen szerzett doktorátust.
A Fairchild vállalat kutatás-fejlesztési részlegénél dolgozott 1968-ig, ahol a MOS tranzisztorokkal kezdett
foglalkozni. A cég hajója süllyedni kezdett, ekkor Robert Noyce és a róla elnevezett törvényről ismertté vált
Gordon Moore társaként 1968-ban megalapította az Intel Corporationt, amely ma a világ legnagyobb félvezetőgyártó vállalata. 1979-től a cég elnöke, 1987-től vezérigazgatója, 1997-től pedig a vállalat vezérigazgatója és
igazgatótanácsának elnöke volt egy személyben. A ve-

zérigazgatói posztról 1998-ban lemondott, de 2005 májusáig az igazgatótanács elnöke maradt, utána rangidős
tanácsadóként segítette az Intel munkáját haláláig.
Ebben a cégben készítették el a 286-os, a 386-os, a 486-os
és a Pentium mikroprocesszorokat. Ezzel elindult a személyi számítógépek, a PC-k fejlődésének korszaka. Értékrendszerében csak a kiváló teljesítmény volt elég jó,
amihez fegyelmezettséget követelt. A legcsekélyebb türelmet sem tanúsította a késés, a céltalan értekezletezés, a
látszattevékenység iránt. Vezetési stílusát többen túlságosan hevesnek, követelőzőnek tartották. A Fortune magazin 1984-ben az Államok legkeményebb főnökévé választotta. Közeli
barátai a kíméletlen intellektuális
őszinteséget tartották legjellemzőbb
tulajdonságának. Grove ezt így nevezte: félelem. Nélküle az Intel aligha
került volna ki megerősödve azokból
a hullámvölgyekből, amelyek mélypontját a hibás Pentiumok kibocsátása
jelentette. Grove egyik híres mondása
így szól: „a siker elégedettséget szül, az
elégedettség pedig hibát”. Ezt a mechanizmust maga is megtapasztalhatta,
mert a Pentium processzorok egyik
problémáját nem kezelte kellő elővigyázatossággal, amit az Intelnek végül félmilliárd dollárjába került kijavítania. Hibái ellenére
azonban Grove rengeteget tett a cégéért és a technológia
fejlődéséért. Irányítása alatt a korábbi 2 milliárd dollárt
sem elérő éves forgalom 26 milliárdra nőtt, és ő volt az a
személy, aki az IBM-et annak idején meggyőzte arról,
hogy kizárólag Intel csipeket használjanak termékeikben.
1997-ben 83 millió személyi számítógép talált gazdára
a világon. Az Intel ezek közel 90%-ához szállította a gép
motorját jelentő processzort. A vállalat 1000
csiptervező mérnököt foglalkoztat, és óriási összeget
fordítanak kutatásra és fejlesztésre. Egymást váltó processzornemzedékeinek töretlen sikere következtében
olyan befolyással bír a PC-k működésének kialakítására,
amihez egyetlen más gyártó sem mérhető.
Grove neve a ’80-as, ’90-es években gyakorlatilag egybeforrott az akkoriban alakuló Szilícium-völggyel. Kimagasló teljesítményéért 1997-ben a Time magazin, az
USÁ-ban az „Év emberének” választotta. 58 éves korában prosztatarákot állapítottak meg nála. Orvosaira nem
hallgatva, a fellelhető szakirodalom halálosan komoly áttanulmányozását követően a maga választotta új terápiával kényszerítette visszahúzódásra a betegséget. Vegetáriánus volt, szabad idejében feleségével együtt síelt, kerékpározott. Szeretett táncolni és ponyvaregényeket olvasni,
rajongott az operáért. Egyik nyilatkozatában azt mondta,
hogy előbb-utóbb mindannyian hálózatra csatlakozunk
és ez valamennyiünkkel szemben új elvárásokat támaszt.
Ez a jóslata bevált. Szerencsés embernek tartotta magát,
akinek jelmondata – és 1996-ban megjelent könyvének
címe – mégis így hangzik Only the Paranoid Survive. (Magyarul 1998-ban jelent meg Csak a paranoidok maradnak
fenn címmel.) Végül Parkinson-kórban halt meg 79 éves
korában.
VARGA JÁNOS
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KÉPES LEVELEZ

LAP KÜLÖNLEGESSÉGEK A XX. SZÁZADBÓL

ILLATOS ÜDVÖZLET
A múlt század népszer levelezési eszközének, a képes levelez lap készítése összefügg a nyomdatechnika fejl désével. A rajzokat kezdetben litográfiai eljárással sokszorosították. Az ofszet nyomtatás az 1920-as, 1930-as években hódította meg a képeslapgyártást. A képes levelez lap története
szoros kapcsolatban áll a fényképezés technikai tökéletesedésével és a vizuális kultúra alakulásával. A fotómontázst mint technikai bravúrt már a XIX. század végén alkalmazták a városképi lapokon.
A levelez lapok méretét postai rendeletek szabályozták, Magyarországon 1972-ig általánosak voltak
a 9×14 centiméteres téglalap alakú képeslapok.
vagy 4,5×14 centiméteres téglalap alakú képeslapok. Ez utóbbiakhoz a normál méretű kartont hosszában kétfelé
vágták, így a hátoldalon csak a címzés
számára maradt hely. Az „óriás levelezőlapok” is korán megjelentek. A
drezdai Stengel kiadó már 1897-ben
budapesti képeslapot gyártott 24×30,5
centiméteres méretben, de megemlíthetjük az eperjesi Divald Lajos 25×33
centiméteres budapesti panoráma lapját is 1899-ből. A hajtogatós hosszú lapok kinyitva ábrázolnak egy tájat
vagy várost. Az olaszorÖsszerakható Napóleon-sorozat (1910-es évek)
szági Bolzano teljes képét
például egy 73 centiméter
hosszú nyolcrészes képeslap mutatja be, amely öszszehajtva 9×14 centiméteres
és így küldték el a címzettnek. Elterjedtebbek voltak a
2–3 részes hajtogatós lapok,
amelyek például Nagyszombat részleteit ábrázolták.
A XX. század elején
olyan normál méretű képeslapokat is gyártottak,
amelyekre kis méretű leporellókat ragasztottak, és
ez összehajtva a képen
mint egy utazó férfi bőröndje, turista hátizsákja,
boríték, postás táskája vagy
festett menyasszonyi láda
jelenik meg. Az zárt levelezőlapok két lapból állnak és szétnyitva térhatásúak, összehajtva és leragasztva pedig képeslapként postán elküldhetők
voltak. Az 1900-as évek
elején készültek a szívet, legyezőt, virágcsokrot, fel-

szabvány méretű és formájú,
általános nyomdatechnikai eljárásokkal készült levelezőlapok mellett Magyarországon és külföldön is nagy kereslet volt a különlegességek iránt. A szerencsi Zempléni Múzeum képes levelezőlap-gyűjteménye
alapján ezek jellemző típusait mutatjuk
be, amelyeket anyaguk, méretük, formájuk és technikai megoldásaik alapján ma is megcsodálunk. Már a XIX–
XX. század fordulóján készültek
8,3×8,3 centiméteres négyzet alakú

A
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Hajas képeslap (1900)

hőn ülő angyalt térben megjelenítő
– „Légy hű,” „Szívemből üdvözlöm”
vagy „Boldog újévet” feliratú – lapok.
1972-től a 10–10,5×15 centiméteres
méretű táj- és üdvözlőlapok terjedtek el
Magyarországon, de gyártottak
10,5×23 centiméteres téglalap alakú és
15 centiméter átmérőjű kör alakú tájlapokat is, például a Balatonról.
1914 előtt a gyűjtők körében divatosak voltak az összerakható levelezőlap
sorozatok. A képeslapokat darabonként küldték a postán, és 10–12 lap
adott ki egy motívumot. A müncheni

tesen Napóleon mellképét vagy egész
alakos képét ábrázolják a jellegzetes
kéztartással vagy lóháton jelenik meg.
Az egyes képeslapokon a fő kompozíció részletei mellett a császár életének
kiemelkedő eseményei, csatajelenetek
látszanak. A levelezőlapok festmények
alapján készültek Franciaországban az
1910-es évek elején.

Gobelin képeslap (1938)

Fa, b r és fém levelez lapok

Áttört és domborított nyomású újévi üdvözl lap (Századforduló)
Képeslap b rb l papírbetéttel (1907)

Ottmar Zieher 1902-ben gyerekeknek jelentette meg az ötlapos krokodil-sorozatot. A képeslapgyűjtők

között ma is a legnagyobb ritkaságnak számítanak a 10–12 lapból álló
Napóleon-sorozatok. A lapok együtÉLET

ÉS

Főleg az alkalmi üdvözlőlapok között
találunk nagyobb számban áttört, csipke utánzatú, domborított nyomású
kártyákat. Ezeket önállóan vagy borítékban továbbították. Kedveltek voltak a domborított nyomású virágmintás üdvözlőkártyák. Levelezőlapokat
gyártottak nyírfakéregből, fenyőfából
is. Az általános méretű, vékonyabb
vagy vastagabb lemezeket egyszerű
rajzokkal, akvarellekkel díszítették. Az
első világháború idején a katonák lenyúzott nyírfakéregre is rajzoltak háborús jeleneteket. Carl Ottó müncheni
kiadója 1905-ben már falemezre fényképezett képeslapokat is forgalomba
hozott.
Magyarországon Auffenberg József
volt a kézi festésű „falevelezőlapok”
kiadója 1900-ban. Az egyik képeslap újság arról tudósít, hogy egy
alsókubinyi papírkereskedő képeslapokat fenyőfa kerettel hoz forgalomba.
Amerikából kerültek Magyarországra
a bőrlapra nyomtatott képeslapok, és
ezek motívumai között Roosevelt elnök is megtalálható. Előfordult olyan
lap is, amely egy ovális bőrtok, benne
egy női fényképpel. Egyik oldalán illusztráció látható, a másik oldalon a bélyeg és a címzés jelzi, hogy boríték nélkül szállította a posta. A Székesfehérvári Könnyűfémgyár XX. század végi
alufóliás képeslapjainak előzményei az
egy évszázaddal korábbi fémlemezes
lapok. Ezek egyik legismertebb példánya az 1900-ban Magyarországon készített préselt fémlemez hátul papírborítással. A domborított kép hazánk
patrónusát, Szűz Máriát ábrázolja fején
a magyar koronával, kezében virággal.
Ölében a kis Jézus, aki az országalmát
tartja. Az 1000–1900 évszám mellett a
„PATRONA HUNGARIAE ORA
PRO NOBIS” felirat olvasható a lapon. 1899-ben Debrecenről is megjelent olyan mozaiklap, ahol a képeket a
papírlapra ragasztott vékony cinkfóliára nyomtatták. 1900-ban pedig egy
TUDOMÁNY
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Átvilágítható képeslap fény felé fordítva egy népszínm jelenetével

gyöngyporos, csillámporos lapok. A
tájképek részleteit, a virágokat, a nők
ruháit ragasztóanyaggal bekenték, és
erre megfelelő színű üveggyöngyport
szórtak. Csillámporral az üdvözlő szöveges lapok enyvezett betűit hintették
be, hogy csillogjanak.
Technikai trükkök

(KÉPEK: ZEMPLÉNI MÚZEUM, SZERENCS GY JTEMÉNYE)

bécsi ékszerész ezüstből gyártott képeslapokat hozott forgalomba. Üvegre
ragasztott lapokat Németországban
készítettek, de a tükörbetétes lapokat Magyarországon is árusították a
XX. század elején. Kereskedelmi forgalomba nem kerültek azok a gobelin
képeslapok, amelyeket az 1938-as budapesti eucharisztikus kongresszusra
adtak ki, csak az előkelőségek kaptak
egy-egy sorozatot. A papírkeretbe ragasztott gobelin képek többek között
az Országházat, Pest látképét és a városligeti Vajdahunyad várát ábrázolják.
Felöltöztetett képeslapok

A XIX–XX. század fordulóján Magyarországon is megjelentek a hímzett selyem levelezőlapok, amelyeket
1900-ban „a legelegánsabb levelezőlap újdonság”-nak neveztek. Kiadójuk Bérczi
D. Sándor budapesti kézimunka nagyiparos volt. A selyemszövet az egész lapot
borítja – hátul papír védi – vagy csak egy
ovális, esetleg virágmotívum formájú
applikációként szerepel. Egyedi hímzés
a papírlapokon is előfordul, kihímezték
például a rajzolt virágokat és a nők ruháit is. A különböző anyagok felhasználásával készült rátétes képeslapok rendkívül változatosak. Színes papírlapra vagy
virágmintás kártyára ragasztottak
kisméretű papírborítékot, táviratot,
sőt díszes emlékkönyvecskét is. A
kis borítékba pár soros üdvözletet,
üzleti névjegykártyát, esetleg tréfás
papírpénz küldeményt tettek. A
„bélyegmuki” olyan képeslap,
amelynél az üres levelezőlap hátoldalára hibás bélyegekből kivágott
különféle mintákat ragasztottak.
A papírlapok előfordultak bársony,
posztó vagy szövet applikációval is.
A századfordulón Németországban
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gyártották azokat a „felöltöztetett
képeslapokat”, amelyeken a színes
posztódarabokkal gránátos katonát
vagy szemüveges háziurat ábrázoltak cérnából ragasztott övvel. Magyarországon Thaly Kálmánról és
gróf Apponyi Albertről jelentek meg
ilyen képeslapok. Podmaniczky Frigyes bárót a jellegzetes kockás szövetkabátba „öltöztették” a levelezőlap készítői. A női mellképeket ábrázoló képeslapokon előfordul a csipkegallér, a
selyemszövet ruha, de még az élőhaj rátét is, amibe masnit tűztek. A lapot vékony celluloid lemezzel borították,
hogy a hajat a szállítástól védjék.
Él virágos lapok

A képeslap rajongók között 1900-ban
a legnagyobb szenzáció Galántai Gyula
élővirágos levelezőlapjai voltak. A préselt nefelejcset, négylevelű lóherét, szegfűt, árvácskát a papírlapra ragasztották.
Németországban már 1899-ben forgalmazták azokat a tájlapokat, amelyek
sarkába szárított virágokat és mohát ragasztottak. A Látóképes Levelező Lapok
című újság 1900-ban írt arról, hogy „illatos képes levelezőlapokat adott ki Pleyer
aussigi kiadó. Hatféle kártya jelent meg, és
az illatáról nyomban meg lehet tudni, hogy
milyen virág van a kártyára festve.” Galántai színes plüss borítású levelezőlapot is
készített, s erre ragasztotta a préselt virágcsokrot. Ilyen lapnál az üdvözlő szöveget a színes anyagra ragasztott 1,5×1,5
centiméteres papírlapra lehetett írni.
Az élővirágok után a karácsonyi, újévi és a szerelmi üdvözlőlapokon a ragasztott művirágok is megjelentek. Az
NSZK-ban az 1970-es években is előállítottak hegyvidéki tájlapokat havasi
gyopár rátéttel, celluloid borítással.
Sokféle változatban készültek a
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A képeslapkiadók leleményessége határtalan volt. A többdimenziós lapok
előzményének tekinthetők az optikai
trükkös lapok. Ezeken például az egyik
oldalról nézve egy színész mellképét, a
másik oldalról a koponyáját és a csontvázát láthatjuk (1906). 1899-ben kedveltek voltak az stereoskop levelezőlapok, amelyekből kettőt kellett egy speciális nézőkészülékbe rakni, hogy a térhatású kép megjelenjen. Népszerűek
voltak a forgatható papírkoronggal ellátott képeslapok, ahol a korong kivágott nyílásain más-más városrész jelent
meg vagy Ferenc József különböző
életkorokban. Kisebb mennyiségben
készültek azok a trükkös lapok, amelyeken egy papírcsík meghúzásával
szétnyílik az addig zárt függöny, és láthatóvá válik a szobában csókolózó pár.
Technikai megoldásokban is figyelemre méltóak a mozgó fényképes lapok.
Ha az ilyen képeslapon a megjelölt papírcsíkot lassan elhúzzuk, a vonalazott
kettős celluloid lemezre rajzolt alak a
mozgás illúzióját kelti. Az amerikai találmányt az 1900-as évek elején Magyarországon is forgalmazták. Már
1905-ben megjelentek a hanglemezes
képeslapok egy-egy kedvelt dallammal: például Bizettől a Cigányszerelem. Később a feladó hangjával is készültek hangos képeslapok, amit a
címzett otthon lejátszhatott.
A XX. század első éveiben főként német és osztrák kiadók készítették az
átvilágítható képeslapokat, majd a
budapesti Kosmos műintézet is gyártott ilyeneket. Ha a több papírrétegből összeállított lapokat fény felé fordítjuk, megvilágosodnak az épületek
ablakai, például a Budai Váré. Vannak olyan levelezőlapok is, amelyeknél az eredetileg látható épületben a
fény hatására egy egészen más kép jelenik meg. Így láthatjuk az osztrák
császárt a dolgozószobájában, az
orosz cárt családja körében, vagy a
budapesti Népszínházról készült lapon egy népszínmű jelenetét.
PETERCSÁK TIVADAR

MEGFONTOLANDÓ KÖZMONDÁSOK A PÉNZR

L

KI KORÁN KEL,
ARANYAT LEL
Mindannyian szeretünk közmondásokat emlegetni, hiszen mindennapi életünk, cselekedetünk tele van olyan helyzetekkel, jó és
rossz dolgokkal, amelyeket utólag valahogy meg kell magyaráznunk önmagunknak és közeli hozzátartozóinknak, a családnak,
barátoknak is. Ezt a magyarázatot, az esemény bekövetkezésének
indoklását egy odavágó közmondással egyszer bbé tehetjük. S t
ha jobban belemerülünk, rájöhetünk, hogy a kapcsolódó közmondás nagyon is igaz lehet a mi esetünkben is.

K

i ne gondolt volna már arra,
hogy az amúgy is sokszor
szűkre szabott időnkkel nem
tudunk hatásosan, okosan gazdálkodni. Bizony ott ragadunk a televízió előtt és megnézünk olyan
filmeket is, amelyek végén
ráeszmélünk, hogy semmi
értelme nem volt, mert nem
okozott katarzist. Az is előfordul, hogy vásárlás közben
elkalandozunk, megnézzük,
felpróbáljuk azokat a téli kabátokat, bakancsokat is, melyekre egyébként egyáltalán
nincs is szükségünk, mert a
legutóbbi téli vásáron jól bevásároltunk ezekből. Eltöltöttük, elszórtuk, elpazaroltuk tehát a drága időt, de
eredmény nélkül, miközben
ehelyett megtanulhattunk
volna 50 új szót és kifejezést
az olasz nyelvkönyvből vagy
egy órányi testmozgást is végezhettünk volna egészségünk érdekében. És ha az
időt átfordítjuk pénzre, akkor szembesülünk, hogy bizony sokszor nemcsak az
idővel, hanem a pénzzel sem
tudunk jól gazdálkodni, mert pénzünk egy része is kicsúszik kezeink
közül, ha nem vagyunk elég elővigyázatosak vagy nem figyelünk
eléggé. A család esetenként átgondolatlan költekezése, például ruhára

vagy játékokra felemészt sokszor
olyan pénzügyi kereteket is, amelyeket sokkal hasznosabb dolgokra, kirándulásra vagy múzeumlátogatásra
is fordíthatnánk. A költekezési gon-

örülünk, hogy olcsón vesszük a kínai
ruházatot, aztán az első mosásnál kiderül, hogy az XL méret S-re zsugorodik, és többször nem tudjuk felvenni vagy rájövünk, hogy mégsem
kényelmes a viselete, mert tele
van műszállal. Az olcsó, körülPompeo Massani: Pénzszámlálók
tekintő, megfontolt vásárláshoz
kapcsolódik a fogához veri a garast közmondás. Akire ezt a negatívnak tetsző címkét ráragasztjuk, mégsem biztos, hogy
jól tesszük. A családtagok, barátok között is látjuk, hogy
szinte mindenki más bevételből
gazdálkodik, és emiatt másként is bánik a pénzzel, sőt sokan vannak, akik ugyan rendszeresen nagyobb összeget is elkölthetnének, mégsem teszik,
inkább takarékoskodnak váratlan helyzetek kezelésére vagy
hosszú távú céljaik elérésére.
Példaként egy idevágó megfigyelés: ha a rádió bemondja,
hogy az üzemanyagár péntektől jelentősen emelkedik, csütörtök délutántól a kutaknál
olyan hosszú sorok alakulnak
ki, hogy várakozás közben egy
regényt is ki lehetne olvasni.
dolatot folytatva, sokszor rájövünk, Érdekes az is, hogy ezt a garasos
hogy mekkora igazsága van az olcsó mondást nem szoktuk rátenni a kishúsnak híg a leve mondásnak. Néha nyugdíjból élő nagymamára, aki
elgyengülünk és olyan megoldások- nem is tudjuk hogyan, de az unokák
ba, vásárlásokba megyünk bele, ame- születésnapjára általában mindig
lyeket később megbánunk. Először nagy összegű ajándékot vásárol.
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Pecunia non olet

Quinten Matsijs: A pénzváltó és felesége

Sok kicsi sokra megy

Ha jól figyelünk, tájékozódunk,
megállapíthatjuk, hogy közelebbi és
távolabbi környezetünkben vannak
olyanok is, akiknek égeti a pénz a zsebét. A mondás nemcsak azokra igaz,
akiknek bőven áll rendelkezésre elköltendő összeg, hanem azokra is,
akik kevesebből élnek. Ha egy bolt
vagy kocsma forgalmát megnézzük,
sokszor tapasztaljuk, hogy a hó eleji
fizetési időszakban sokkal többen
mennek oda költekezni, mint a hó
végén, mert úgy gondolják, ha pénz
áll a házhoz, akkor azt el kell költeni.
Az ilyesfajta gondolkodásra, gazdálkodásra igaz az a közmondás is, hogy
a könnyen jött pénz könnyen is megy
el. Sokszor vagyunk úgy, hogy
váratlan bevételekre teszünk
szert és ezekért nem kellett
elég keményen megdolgozni, mert valamiért szerencsések, ügyesek voltunk.
Elég csak arra gondolni,
hogy cégünk ebben az évben
nagyon jó exportteljesítményt
ér el, szépen nő a profit és a főnök
az alkalmazottakat megjutalmazza. Nem is számoltunk ilyen jutalommal az év folyamán, így ezt
nyugodtan elkölthetjük, mert váratlanul jött. És el is megy a pénz ruházkodásra vagy wellness hétvégére.
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Pedig lehet, hogy félre is tehetnénk,
mert a gyermek jövő nyáron külföldre készül szakmai gyakorlatot
szerezni, ami többletkiadással fog
járni. A takarékosságra és a megfontolt költekezésre több mondás is utal:
jobb ma egy fillér, mint holnap egy forint, a másik meg azt mondja, hogy
jobb a sűrű fillér, mint a ritka forint.
Mindkettő arra tanít bennünket,
hogy a kisebb összegű
pénzeket, bevételeket is meg kell
becsülni, ezeknek is örülni
kell, mert ha

Vespasianus
császár pénzérméi

így gondol kodun k, akkor rájövünk, hogy van egy harmadik hasonló mondás is: sok kicsi sokra megy.
Érdemes elidőzni e bölcseletek igazságában és átgondolni, kell-e valamit
változtatnunk az eddig megszokott
pénzkezelési gyakorlatunkon.

2016/52–53

A mondásnak nagyon tanulságos
történelmi és egyben adózástörténeti
alapja és háttere van, ugyanis Vespasianus római császár uralomra kerülésekor üresen vette át az államkaszszát. Sokféle adót vetett ezért ki,
többek között az utcai illemhelyekre
is. Rájött ugyanis, hogy a vizeletet
az abban lévő ammónia miatt a
gyapjúfeldolgozó műhelyek ingyen hasznosították gyapjúfehérítésre, ezért ők működtették ezeket a
helyeket. Így hát megadóztatta őket,
és az adóbevételnek tényleg nem lett
szaga. A mondás máig igaz, hiszen
nagyon sokan nem a választott hivatásukban kapott munkával, tevékenységgel tesznek szert bevételre –
akár átmenetileg, akár hosszabb távon is – és nem foglalkoznak azzal,
honnan, milyen munkából jön a fizetség. Gondoljunk csak az elmúlt
évek munkaerőhelyzeti változásaira:
sokan tanári diplomával dolgoznak
például biztonsági őrként vagy eladóként, mások meg műszaki szakképzettséggel utazási irodánál túravezetőként keresik a pénzt. A szülő
pedig csak bátoríthatja főiskolás fiát, hogy a nyári szünetben szegődjön
el egy lakást építő kőműves brigádhoz maltert keverni, mert kemény
munkával ugyan, de megkeresheti
egy adriai nyaralás pénzügyi fedezetét.
A takaró mérete
is fontos

Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér, halljuk a bölcseletet
nagyszüleinktől, amikor
nagy fába akarjuk vágni
fejszénket egy kockázatos
hitelfelvételt megelőzően.
Érdemes ezen is elgondolkodni, hiszen nemcsak a pénzre, a
költekezésre, hanem gazdálkodásunkra és talán még viselkedésünkre
nézve is olyan tömör tanács, amit
szinte minden nap szem előtt kellene
tartanunk. Valójában a lehetőségeink, adottságaink, kereteink kihasználására utal a mondás, figyelmeztetve, hogy ha túllépünk ezeken, akkor
az már új helyzet, ami egy sor bizonytalansággal, kockázattal járhat,
és nemcsak azért, mert tüsszentenünk kell, ha a takaró alól kilógna a
lábunk. Ha mégis bátrak, kockázatot

Ha nagy csónakot csinálsz...
Richard Harpun:
Tempus pecunia est
Quinten Matsijs:
Könyörg parasztok
az adószed k
hivatalában

előre. Mindkettő tömör megfogalmazás és eltűnődhetünk rajta, mit tanulhatunk ezekből.
Az szi fagy ártalmas

kedvelők vagyunk, nyújtózkodunk
egy nagyot és hitelt veszünk fel, akkor erre is van egy intés: a kölcsönt
nem könnyel fizetik vissza. Ha nem is
megyünk bele egy lakásépítési hitel
visszafizetésének keservébe, elég csak
alaposan belenézni számlakivonatunknak abba a tételébe, amely feketén-fehéren bemutatja, hogy az egyre
népszerűbbé váló hitelkártya használatáért és a hitelkeret igénybevételéért
mennyi pénzt is vesznek ki a zsebünkből. Ha egy kicsit elkalandozunk, kitekintünk a világba, látunk,
hallunk érdekes dolgokat pénzről,
gazdagságról, tisztességről, de csődbe
jutott, tönkrement vállalkozásokról,
magánszemélyekről is és még arról is,
hogy egy ilyen vég egyes esetekben
tisztességtelen ügyekbe keveri az illetőt. Erre utal az a bölcselet, hogy akinek tele a zsebe, nem tiszta a keze. Az
emberi viselkedés, gondolkodás és
gazdálkodás különbözőségei között
egy másik közmondás tesz rendet: a
gazdag pénzzel, a szegény ésszel megy

Érdemes egy kicsit elidőzni más országok pénzügyi közmondásaiban,
mert közöttük is vannak megfontolandók. Egy török például azt mondja, hogy a barátság az barátság, ám a sajtot pénzért adják. Tényleg nem árt átgondolni, hogy a barátoknak adott
segítség vagy pénz meddig ingyenes
szolgáltatás részünkről és hol van az a
határ, amikor ez már nem vállalható.
Talán egy gyakori helyzet említendő:
barátok találkoznak, ebédelnek
együtt és közben mesélnek erről-arról egymásnak. De a végén ki fizet a
pincérnek, a nagyhangú, „menő” barát vagy mindenki a magáét?
Nem árt Kínára is figyelni, egyik ottani közmondásuk arra figyelmeztet,
hogy először a sovány érzi meg az őszi fagyot. Biztos, hogy a kínaiak nem ismerték La Fontaine meséjét a tücsökről és a
hangyáról, ami szinte ugyanazt mondja: aki nem készül fel a rosszabb időkre,
a váratlan kiadásokra és nem tartalékol
időben, az megbánhatja ezt később. Kína bő ezer éve a Föld egyik legnagyobb
hajós nemzete volt, ebből az időből
ÉLET
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származik bölcseletük: ha nagy csónakot
csinálsz, nagy lesz az adósságod. Ez a mi
takarós közmondásunkhoz hasonlít
egy kicsit, ám egy másik kínai mondás
is ilyesfajta intelem: mielőtt vételre gondolsz, számold ki az eladást! Mindenki sikeres akar lenni, a szülők is erre tanítják
gyerekeiket és a munkahelyi kihívások
is ezt hirdetik. Ám hogy így legyen, figyeljünk, mit mond erről Kína: a sikerhez tanácskozz három öreggel. Nem árt
tehát, ha egy fiatal meghallgatja az idősek tapasztalatait, mielőtt bármit lépne.
Ha meg visszakanyarodunk Európába,
a Brit-szigetekről is van két érdekes
közmondás. Az angoloktól származik
az az intelem, hogy ne adj kölcsön és ne
kérj kölcsön! A saját lábon állásra, az önálló életre, gazdálkodásra utaló közmondás mellett van egy másik angol
bölcselet is, ami az életvitelre, a gondtalan, nyugodt, kiegyensúlyozott életre
ad olyan tanácsot, amely akár mindannyiunk jelmondata is lehetne: a pénz
nem minden.
A közmondások, illetve a pénzzel
kapcsolatos közmondások rávilágítanak egy sor megfontolandó tanácsra,
és közeledve az év végéhez, talán kellő
átgondolás és változtatás után a jövő
évben még több sikert tudunk felmutatni.
PALLA GÁBOR
TUDOMÁNY
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Fejtör rovatunk feladványai Olvasóink általános
feladatmegoldó képességét teszik próbára. A
kérdések tetsz leges sorrendben oldhatók meg,

Az el z számunkban megjelent fejtör k
megoldásai
1. fejtör – Károlyi Zsuzsa feladványa

nem épülnek egymásra, mindegyik más és más

Megoldás: Egyetemes történelem

készség fejlesztésére vagy tesztelésére alkal-

2. fejtör – Csík Csaba feladványa

mas. A megoldásokat jöv

heti számunkban

közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, eredményes gondolkodást kívánunk!

Megoldás: pacsi
(Az összes többi szó egymás színeit öltötte fel (feketelista, barnamártás, sárgaláz), egyedül a pacsi (pirospacsi) van olyan színnel
írva, amely nem köthet egyetlen másik szóhoz sem.)
3. fejtör – Károlyi Zsuzsaa feladványa

1. fejtör – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: 89
(Az egymással szemközti számok különbsége mindig
négyzetszám.)

3. fejtör – Feleki Zoltán feladványa

Töltse ki az ábrát 9 különböz bet vel a szudoku szabályai
szerint, azaz minden sorban, oszlopban és 3×3-as kis mez n
belül különböz ek legyenek a bet k! Helyes kitöltés esetén
a középs , színnel jelölt sorban egy értelmes szó alakul ki.

2. fejtör – Feleki Zoltán feladványa
a) Hány háromszög látható a képen?
b) Hány négyszög látható a képen?
c) Megrajzolható a kép egyetlen
összefügg vonallal?
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Kösse össze a rácsba rajzolt összes karácsonyfaizzót egy áramkört
jelképez folytonos vonallal úgy, hogy az csatlakozzon a fa alján található villásdugóhoz! A vonal két izzó között mindig 5 másik négyzetet érintve minden négyzet középpontján haladjon át egyszer – egyenesen, vagy derékszögben irányt változtatva rajta! A vastag elválasztó vonalat nem keresztezheti a berajzolandó vonal.

LogIQs
www.mensa.hu
4. fejtör – Károlyi Zsuzsa feladványa

Varázsolja el
a négyzethálóba
rejtett ábrát a
számoknak megfelel en!
A számok azt mutatják,
hogy a körülöttük lév
8 mez b l hányat kell
besötétíteni.

5. fejtör – Károlyi Zsuzsa feladványa

Helyezzen a felsorolt szavak elé egy-egy bet t úgy,
hogy újabb értelmes szavakat kapjon! A helyesen megválasztott
bet ket a csigavonal belsejéb l indulva, sorban összeolvasva
egy ráadás fogalmat kaphat. Melyik ez a szó?

6. fejtör – Feleki Zoltán feladványa

Milyen becenév illik a kérd jel helyére?
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KÖNYVSAROK
Kunszentmárton papjairól

Fontos könyvvel gyarapodott Kunszentmárton helytörténeti, művelődéstörténeti irodalma. Egy élet
örömmel vállalt áldozatos munkájának eredményeképpen megjelent Józsa László hatalmas, 676 oldalas,
sok száz fekete-fehér és színes fényképet tartalmazó
könyve. A mű a generációkon átívelő ösztönző kapcsolatoknak is jele, hiszen a gondolat Jeney József
1946-os egyik előadása során fogalmazódott meg Józsa
Lászlóban. A könyv méltó lezárása a helyi Szent Márton jubileumi évnek is, hiszen a szerző munkáját az
1700 éve született Szent Márton emlékének ajánlotta.

A szegedi akadémiai kutatócsoport és a helyi plébánia közös vállalkozásaként indult kiadás a papváltás
miatt előállt helyzetben meghiúsult. De akkor segített az összefogás, az egyéni áldozatvállalás: támogatók - közöttük a püspökség -, a Gazdakör tagjai, első helyen az elnök Benke Tibor, s előfizetők sora biztosította a kiadás anyagi fedezetét. A könyv kéziratának elkészítésében sokan segítettek: adatokkal,
munkával. Dióssy Tibor a szöveg és a képek digitalizálását végezte el. A kötet végül az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport és a kunszentmártoni
múzeum kiadványsorozatában jelent meg.
A könyv gazdag forrásfeltárás és forrásközlés. Függelékében néhány érdekes dokumentumot tartalmaz a
plébánia ismeretlen történetéből (például Hadik András gróf átutazása és éjszakázása Kunszentmártonban),
verseket közöl az itt működő papoktól (például Demeter István, Ágoston Julián, Csépány László és mások),
közreadja Hegyfoky Kabosnak az anyakönyvek
elemzéséből írott történeti demográfiai írását.
Nem csak vázlatos életrajzot közöl az itt működő
plébánosokról és káplánokról a XVIII. századtól napjainkig, hanem sorra veszi a helyi születésű, kunszentmártoni származású, itt működő szerzeteseket,
itt elhunyt papokat, a kármelita szerzeteseket, a
1684
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Kármelben működő egyházmegyés és szerzetes papokat. Életrajzuk, tanulmányaik ismertetése mellett
rövid részleteket közöl többük prédikációiból, levélrészleteiből, vallomásaikból, mi vezette őket a papi
pályára, hogyan érezték magukat Kunszentmártonban. Kicsit mirólunk, magunkról is szól tehát ez a
könyv.
A közelmúlt évtizedek papjai sorában a kunszentmártoniak közül sokan fölfedezhetik egykori hittanárukat, gyóntatójukat, barátjukat, azaz személyes
emlékeik is lehetnek velük kapcsolatban. Szerepük
elsősorban a lelkipásztorkodás, a hitbéli ismeretek
közvetítése, a vallási és a világi műveltség terjesztése,
a tudományos munka, a szociális és a karitatív munka, a közösségszervezés volt. A legtöbb pap kitűnt valamilyen téren: volt kiváló tudós, (például
Szablyik István, Hegyfoky
Kabos, a meteorológus, Szabó
Xavér ofm teológus), társadalomkutató (Nagy Sándor),
nagyszerű iskolaszervező (Dósa József), templomépítő, jó
közösségszervező (Bolya Ferenc), folklórgyűjtő (Kiss Péter, neki köszönhetők a legrégibb kunszentmártoni és mesterszállási népdalfeljegyzések).
Szinte mindegyik szerepkört
egyesítette magában Kövesdy
Zsolt, aki jó közösségszervező
volt, szociális szövetkezetet
alapított, templomot épített és szépített, katolikus
óvodát szervezett, tanított a Gál Ferenc Főiskolán,
nyitott szívvel fordult mindenki felé, nyitott plébániát vezetett. Lélekben kunszentmártonivá vált és a
város be is fogadta.
Külön büszkeséggel említi Józsa László a helybeli születésű papokat, akik között ott van az első XVIII. századi helyi születésű plébános, Nagy Pál, aki 1762-ben
eltemette a jászsági kirajzás vezetőjét, Kunszentmárton megalapítóját, Radics Istvánt, s napjainkig még
nagyon sokan. A kármeliták 1940-ben költöztek az
Alföldre. Feloszlatásuk után pedig csak 1989-től jöttek vissza. Itt volt kármelita szerzetes mai köztársasági elnökünk két rokona is: Áder Ráfael és Áder József. 1950-ben rendházukba internáltak számos jezsuitát és ciszterci szerzetest, akik több hónap után
„rázódtak el” az akkori magyar valóságban, Rákosi
diktatúrájában. Közöttük volt a Szent István Akadémia jogfolytonosságát biztosító ciszterci Horváth
Adolf Olivér, vagy Maróti Ervin, Arnold atya, Öcsi
atya. Mindegyikükről közöl adatokat, fényképeket
Józsa László. (Józsa László: Introibo ad altare Dei. Kunszentmárton katolikus papjai. Szeged-Kunszentmárton,
2016. november. 7500 forint)
BARNA GÁBOR

KERESZTREJT VÉNY
Ünnepi számunk óriásrejtvényének alapja, a relativitáselmélet megalkotójának, a XX. század legnagyobb hatású fizikusának: Albert
Einsteinnek érdekes gondolata a természettudós és a vallás viszonyáról.
VÍZSZINTES: 1. Albert Einstein gondolatának kezdete. 15.
Hébe-hóba válaszol. 16. Ónmázas cserépedény. 18. Libahang.
20. I ... Your Pardon; Lynn
Anderson (bocsánatkér !)
dala. 21. A héber „a” bet .
23. Szabály, rendszabály,
régiesen. 24. A gondolat
második része. 28. Énekel. 29. El adóm vész,
komponista (Ferenc). 30.
Nagy test eb. 31. Darál.
33. Deciméter, röv. 34.
Lenvégek! 35. Holmit mellettem elhelyez. 38. Bizánci
stílusú szentkép. 39. Hálával emleget. 41. A gondolat negyedik, befejez
része. 42. Azonkívül. 43.
Lakoma. 45. Vége a filmnek! 46. Imbolyog. 47.
Gyors. 50. Mitikus monda.
52. Akként. 53. Neked,
németül. 54. Olasz zeneszerz , leghíresebb operája a Bajazzók (Ruggiero).
58. Bútordarab felhajtható
ül lappal. 60. Az ezred
(katonai) egyik korábbi
rövidítése. 62. A harmadik
helyen. 64. Kés , angolul
(tongai sziget is!). 65. Hangosan keresztülrepül a gép.
67. ... Russo; topmodellb l
lett filmcsillag. 68. Költ i
sóhaj. 69. Tonga NOB-jele.
71. Arrafele! 72. A fekete
zongora költ je (Endre).
73. Tudományos szervünk!
74. Gondoz. 76. Az illet k
otthonában. 79. Részben leúszó! 80. A Towerben van! 82. Csahol. 84. A Sárkány csillagkép latin nevének (Draco) rövidítése.
85. Egyetemi díszterem. 87. Sisterg hangot kelt, tájszóval. 92.
Sózott halikra. 94. Márványmintával díszít. 95. Orosz tehergépkocsi-márka. 96. ... Fair Lady; Frederick Loewe musicalje. 97.
Fogtömés anyaga. 99. Augusztus 31-én van.
FÜGG LEGES: 1. Vadásznak épített megfigyel hely. 2. Színfal része! 3. Híres hárslevel nk. 4. Alkotórész. 5. Finomkodó
(például mosoly). 6. Kötél végei! 7. Létesítményt, szervezetet
irányít. 8. A belsejébe. 9. Babának enni adó. 10. Air France,
röv. 11. Kórus. 12. Riad. 13. Nem vall be. 14. Futkos. 17. Szlovén autók jelzése. 19. Megszán a vizsgán. 22. Ferenc, becézve. 25. Bercsényi szerint fakó az ura! 26. Gléda. 27. Vízinö-

vénynek a horgászokat zavaró zöld része. 32. Kacat. 36. Kossuth-díjas zenész, zeneszerz (László). 37. A postakürtb l
kialakított, szelepes rézfúvós hangszer. 40. Gyulladás, régies
szóval. 44. Alig élvezhet en szóló (rádió). 46. Érint. 48. Osztrák bankcsoport. 49. A gondolat harmadik része. 51. Kerttulajdonos szégyene! 52. A Hold közepe! 54. Azonos római számok. 55. ... Baydar; kortárs török írón , nálunk is megjelent
kötete a Macskakaparás (OYA). 56. A Hét pofon írójának névbet i. 57. A Mez földön, a Váli-víz mellett lakik. 59. Ennyi mag
van a naspolya gyümölcsében. 61. Zsebrádió áramforrása.
63. Az összeadás egyik szava. 65. Keresked kínálja. 66.

Könnyen lángra lobban(t)ó matéria, régiesen. 68. Apácska.
70. Vulkáni eredet burkolók zet. 71. Formáció. 75. Salt ...
City; a 2002. évi téli olimpia színhelye. 77. Károsan hat. 78.
Szalmarakodó munkás, tájszóval. 81. A Koldusopera zeneszerz je, kisbolygó viseli a nevét (Kurt). 83. Gond, ny g, Arany
János szavával. 86. Huzaldarab! 88. Már, latinul. 89. Libavélemény! 90. ... róla; messzir l meglátszik rajta. 91. ... Leino;
finn költ , író (1878–1926). 93. Kassa közeli helység (vendégmarasztaló a fordítottja!). 98. Te meg én. 100. Puskavég! 101.
Néma pasa!
Múlt heti rejtvényünk megfejtése: „Azért indulok el mindig
egy nagy útra, hogy bennem is elinduljon valami.” (Cholnoky
Jen )
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Miért nedves
a jég felszíne?

ejtélyes jelenség, hogy miért olR
vadnak a felszíni jégkristályok
nulla Celsius-fok alatti környezetben. A japán Hokkaido University
kutatócsoportja korszerű optikai
mikroszkóppal végzett vizsgálattal
oldotta meg a rejtélyt.
„A jég a felszínén nedves” – mióta
ezt a jelenséget, a felszíni olvadást,
Michael Faraday 150 éve megfigyelte, kérdés maradt, hogy vajon a
víz a jég felszínén miért nem fagy
meg nulla Celsius-fok alatti környezetben.
A felszíni olvadás mögött húzódó
mechanizmus keresésére a kutatók
egy speciális optikai mikroszkópot használtak, melyet az Olympus
munkatársaival együtt fejlesztettek
ki annak megfigyelésére, hogy hogyan jönnek létre, majd tűnnek el a
Szibériai szürkebegyinvázió Európában

szibériai szürkebegy (Prunella
A
montanella) magyar nevéhez
hűen elsősorban Szibériában, annak is leginkább az
északi, sarkkörön túli részén
költ. Elterjedési területe
nyugaton az Urál-hegységig, keleten pedig egészen
Kamcsatkáig húzódik. Vonuló madár, a telet Északkelet-Kínában és Koreában
tölti. A nyugati populációk
vonulási iránya így erősen
délkeleti irányultságú. Európa Oroszországon kívüli
részeibe csak nagyon ritkán
vetődik el. Az elmúlt 150
évből mindössze néhány
adata ismert. Ezért is érte
váratlanul a madarászokat a
faj példa nélküli, szokatlanul erős európai beáramlása 2016 októberében.
Egy hónap leforgása alatt több mint
200 madarat figyeltek meg!
Korábbi, igen szórványos előfordulásainak zöme Finnországból és Svédországból származik.
Megfigyelték még Ausztriában
(XIX. század eleje), Olaszország1686
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vékony vízrétegek, más néven kvázi-folyadékrétegek (QLL), különböző hőmérsékleteken és páranyomás
szinteken. (A páranyomás a levegőben lévő vízgőz parciális nyomása.
Minél magasabb a levegő páratartalma, annál nagyobb ez az érték.)

digi tudományos gondolkodásban
vélték. A kvázi-folyadékrétegek
nem tudnak stabilan létezni egyensúlyi állapotban, ezért párolognak.
A kutatócsoport arra is rájött, hogy
a kvázi-folyadékrétegek csak akkor
jönnek létre, amikor a jég felszíne

A három fázis mutatja, ahogy a jég felszínén található vékony vízréteg, a kvázi-folyadékréteg
átalakul, és csak részlegesen nedvesíti meg a felszínt. Az utolsó képen a réteg már csak
cseppekb l áll. (Murata K. et al., PNAS, 2016. október 17.)

A kutatók azt találták, hogy a
vékony vízrétegek nem homogén
módon és nem teljesen nedvesítik
be a jég felszínét, ahogy azt az ed-

hízik vagy szublimál, szupertelített
vagy telítetlen páratartalom mellett.
Ez az eredmény azt sugallja, hogy
a kvázi-folyadékrétegek jelenléte

ban (1863, 1884, 1901), Csehországban (1943), Görögországban (1965),
Lengyelországban (1988), Dániában
(1992), Szlovákiában (1994), Fehéroroszországban (1997), Litvániában

emelkedett. Egy-egy napon gyakran több mint tíz (október 20-án
például húsz�) újabb előfordulását
regisztrálták. November elejétől az
újonnan talált szürkebegyek száma
jelentősen visszaesett, de a beáramlás még decemberben is
folytatódik. December elején
már 230 megfigyelt egyed
körül jártunk.
A szibériai szürkebegy …
(A SZERZ

FELVÉTELE)

… és el fordulásai
2016 szén Európában

(1998), Luxemburgban (2005) és
Norvégiában (2011) is.
Most ősszel az első madár október 4-én Finnországban jelent
meg. A második két nappal később
Svédországból került elő. Október
9-én már Skóciában is felbukkant.
Október közepe táján a megfigyelések száma ugrásszerűen meg-
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metastabil, átmeneti állapot, amely
a pára növekedésével és a jég szublimálásával jön létre, ám egyensúlyi
állapotban ilyen rétegek nincsenek
jelen.
„Eredményünk megváltoztatja azt
a szokásos értelmezést, mely szerint
a kvázi-folyadékrétegek egyensúlyi
állapotban képződnek. Ha összehasonlítjuk a nedves felszínek és a
száraz felszínek energia állapotát,
akkor teljesen világos, hogy ezek a rétegek nem tarthatók fenn egyensúlyi
állapotban. A felszíni olvadás fontos
szerepet játszik sokféle jelenségben,
például a jég nedvesedésében, ózonlyuk létrejöttében, és a viharfelhőkben
generálódó elektromosság tekintetében
is. Eredményünk segít majd ezek jobb
megértésében” – mondta Ken-ichiro
Murata, a tanulmány vezető szerzője, a Hokkaido University munkatársa.
A kutatás valószínűleg általános
keretet tud majd adni ahhoz, hogy
más kristályos felszínek esetében is
érthetővé váljon a felszíni olvadás.
(Hokkaido University)
A madarak többsége megtalálása
helyén csak egy-két napig tartózkodott, némelyik azonban (a madarászok nagy örömére) hetekig kitartott.
Megtalálásuk nem egyszerű, ugyanis
a szibériai szürkebegy (hasonlóan a
mi erdei szürkebegyünkhöz) ősszel
rejtőzködő életmódot folytat. A célirányos keresés során a madarászok
gyakran hanggal próbálták kicsalogatni egyedeit a sűrű növényzetből.
Hogy pontosan mi okozta ezt a
különös beáramlást, nem tudjuk, de
feltehetően az időjárási viszonyokkal
(frontok, légáramlatok) hozható öszszefüggésbe. Erre utal az is, hogy 2016
őszén más szibériai madárfajoknak,
így a különféle füzikéknek, rigóknak
és sármányoknak is több megfigyelése
volt, mint más években.
Itthon szibériai szürkebegy (egyelőre) nem került elő, viszont több más
szibériai madárfaj megörvendeztette
a hazai madarászokat:: például a szibériai csilpcsalpfüzike, a barna és a
vándorfüzike és a sarkantyús pityer. A
vándorfüzikének különösen „jó” éve
volt idén ősszel: több tucatnyit láttak
belőle. Volt olyan nap, amikor öt különböző helyről – köztük Budapestről
– is előkerült.
RIEZING NORBERT

Csemege herék bábjaiból

mézelő méh ivadéka (fiasítása) –
A
a here lárvája és bábja (álcája) – jó
élelemforrás lehetne. (A herék a mé-

zet nem gyűjtő tagjai a rajnak.) Több
országban, így Mexikóban, Thaiföldön és Ausztráliában hagyományos
csemegeként fogyasztják. Ropogós
állaga és diós íze van főve vagy szárítva, és sokszínű hozzávalóként alkalmazzák levesekben és tojásos ételekben. Tápértéke magas, fehérje
minőségének és mennyiségének tekintetében a marhahúshoz hasonlít.
Az emberi populáció
2050-re eléri a 9 milliárd
főt, így a rovarevés egyre
nagyobb figyelmet kap mint
lehetőség a növekvő embertömeg táplálására. Régészeti leletek bizonyítják, hogy
az entomofágia (rovarevés)
ősidők óta része az ember
étkezési kultúrájának. Európa kivételével ma is szinte
mindenütt fogyasztanak rovarokat, a nyugati világban
azonban nem elterjedt, habár
Franciaországban és az Amerikai Egyesült Államokban
található néhány rovarokat
tenyésztő, illetve forgalmazó cég.
Több mint 1000 rovarfaj szerepel
humán étrenden, például tücskök,
kabócák, szöcskék, hangyák, különböző bogarak lárvái, gyászbogárfélék, különböző lepkék, skorpiók,
szitakötők és tarantellapókok, de
összesen 1900-ra becsülik az ehető rovarfajok számát. A Journal of
Apicultural Research folyóiratban
megjelent tanulmány azt mutatja
be, a mézelő méh fiasítása (lárva és
báb formában) hogyan válhat élelemforrássá.
A méhészek általában eltávolítják
a herék lárváit és bábjait azért, hogy
kordában tartsák az ázsiai méhatkát
(Varroa destructor), mely világszerte
a legkártékonyabb parazita, amely
a méhkaptárakban pusztít. Annette
Bruun Jensen, a University of
Copenhagen professzora és kollégái
úgy gondolják, ez a gyakorlat bőségesen elérhető forrássá teszi a méhek
fiasítását mint tenyésztett rovart, és
jobban ki kellene aknáznunk ezt a
lehetőséget élelmezési célra.
A fiasítás hasznosítása számos
előnnyel jár: viszonylag kevés művelhető terület kell hozzá, és viÉLET

ÉS

szonylag alacsony a kaptárak felállításának indulási költsége. A mézelő
méh biológiájának és tenyésztésének
kutatása nagyobb múltat tudhat
maga mögött összevetve más, rovartenyésztésre alkalmas jelölttel.
Ez a fajta állattenyésztés azonban
számos kihívást is tartogat. Például
már maga a learatás kényes művelet,
hiszen a fiasítás rendkívül törékeny,
és nehéz sértetlenül leválasztani a
kaptárról. A tárolás, szavatosság és
az élelmiszer-biztonság szintén megfontolandó szempontok. Magas zsírtartalmának köszönhetően a lárva és

báb oxigénnel találkozva könnyen
megavasodik, ha nem megfelelően
történt az elválasztás. A kutatások
azonban azt mutatják, hogy jól
lefagyasztható, és így 10 hónapig
eltartható anélkül, hogy komoly
veszteséget szenvedne a tápanyagtartalma, vagy változna az íze.
A méhfiasítással kapcsolatos
élelmiszer-biztonsági kockázatot
még értékelni kell. Bár azt máris
tudjuk, hogy méhfiasítás fogyasztásával összefüggésben még soha
nem jelentettek ételmérgezést, és
az Európai Élelmiszer-biztonsági
Hatóság nem talált további vagy
speciális kockázatot, mely a rovarok fogyasztásával függne össze,
összevetve a hagyományosan tenyésztett állatokból készült élelmiszerekkel.
Bruun Jensen professzor elmondta:
„A mézelő méhet és termékeit világszerte nagyra becsülik. A méhek fiasítása,
különösképpen a herék petéi és lárvái
melléktermékek, melyek az atka elleni
védekezéssel járnak. Így úttörők lehetnek abban, hogy a nyugati világ is elfogadja a rovarokat táplálékként.”
(Alpha Galileo)
TUDOMÁNY
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Madárbarát kert –
ellentmondásokkal

legtöbb madárimádó már készül
A
a téli madáretetésre. Meg van
győzödve róla, hogy segíti kedvencei téli túlélését, hiszen a hideg, havas napokon a madarak nehezen találnak élelmet. De biztos, hogy az
etetés eléri célját?
Az Ohio Egyetem kutatói négy
éven keresztül követték az amerikai vörösbegyek téli és tavaszi sorsát, miközben adatokat gyűjtöttek
a ragadozók (mókus, házimacska és
Százmillió faáldozat
a kaliforniai aszályban

hat évig tartó kaliforniai aszály
A
7,7 millió hektáros erdőterületen
összesen 102 millió fa kiszáradását

okozta. A hatalmas méretet öltő pusztulás a U.S. Forest Service (USFS) aggodalmát is felkeltette, s légi térképezésbe kezdett a károsult területen.
Eszerint csak az idei évben 66 millió fa
pusztult el, ami több mint 100 százalékos növekedést jelent 2015-höz képest.

„A pusztulás mértéke Kaliforniában eddig soha nem látott méreteket ölt – mondta Randy Moore, a USFS erdésze a Los
Angeles Timesnak, majd hozzátette: a
fák haldokolnak, és a folyamat a vártnál
sokkal gyorsabban zajlik.”
Az öt egymást követő évben lezajló aszály, a kéregbogár jelenlétének
drasztikus növekedése, illetve a melegedő hőmérséklet együtt vezetett
ahhoz a történelmi jelentőségű fakihaláshoz, melyet most tapasztalhatunk.
1688
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ragadozó madarak), számáról is, annak függvényében, hogy történt-e
emberi beavatkozás, vagyis etető
kihelyezés. Meglepő eredményekre
jutottak.
Kiderült, hogy az etetők téli kihelyezésével ugyan több madár élte túl
a telet, de összességében csökkent a
vörösbegyek tavaszi költési sikere,
valószínűleg amiatt, hogy az etetők
körül megnőtt a fészekparaziták,
így a varjak gyakorisága is. A kutatók szerint az emberi beavatkozás
hatása komplexebb mint elsőre gondolnánk. A téli etetés különösen akkor üthet vissza, ha nincs igazi havas
tél (ami hazánkban már szinte megszokottá vált!), mivel ekkor plusz
élelemre nincs igazán szükségük az
apró énekesmadaraknak, viszont a

szajkók, varjak, mókusok odaszoktatásával öngólt lőhet a jószándékú
madárbarát.
BILKÓ ÁGNES

A Forest Service szakértői további
fák pusztulását jósolják az elkövetkező néhány hónapban és években
a gyökérbetegségek elterjedése, bizonyos rovarok mértéktelen elszaporodása és károsítása meg egyéb
bolygatások következtében. Ráadásul a fapusztulás az északi régiókban
– Siskiyou, Modoc, Plumas és Lassen
megyékben is – növekedőben van.
A csapadék hiánya és az évszakra
nem jellemző magas hőmérséklet még
tovább fokozza a fákat érő stresszt.
Ezek a tényezők együttesen kifejezetten sérülékennyé teszik a fákat a kérget
károsító rovarok fertőzésével és a betegségekkel szemben. Ez olyan aggályokat is felvethet, miszerint a sokkoló
méreteket öltő halott fák a nagyobb,
még pusztítóbb következményekkel
járó erdőtüzek melegágyául is szolgálhatnak Kaliforniában.
Tom Vilsack erdőmérnök arról panaszkodott, hogy még mindig nem
fektetnek kellő energiát és forrást a fák
egészségének megőrzésére, valamint
helyreállítására. „A pusztulásban levő,
valamint a már elpusztult fák tovább fogják növelni az erdőtűz kockázatát, illetve
nehezítik egy esetleges tűz során a hatékony és gyors beavatkozást” – mondta.
Mi több, a Washingtoni Egyetem
kutatói azt találták, hogy a nagy kiterjedésű erdőpusztulások jelentős hatással
vannak a globális klímafolyamatokra,
és a világ más pontjain végbemenő vegetációs változásokra is. A tanulmányt
a PLOS ONE publikálta. „Amikor egy
helyen elpusztulnak a fák, az pozitív vagy
negatív hatással lehet a Föld más helyszí-

nein élő növényekre, mert az adott helyen
bekövetkezett változás, visszapattanó
hatásként más terület klímáját is képes
megváltoztatni” – fejtette ki Elisabeth
Garcia, a cikk szerzője. – Az atmoszféra
biztosítja az átjárót.”
2015 októberében Jerry Brown Kalifornia állam példátlan fapusztulását
látva, állami vészhelyzetet hirdetett.
Létrehozta a Tree Mortality Task Force
nevű szervezetet, hogy ezzel is segítse a
meglévő források mozgósítását annak
érdekében, hogy az elpusztult, illetve
afelé tartó fákat eltávolítsák.
Ellenben néhány szakértő a halott fák
erdőben hagyását javasolta. Douglas
Bevington, az Environment Now
erdészeti program vezetője azt írta,
hogy a halott fák éltető erővel bírnak
az erdei ökoszisztémákban. „Az elpusztult fák pusztulásukat követően is évtizedekig állva maradnak, ezzel pedig élőhelyet
biztosítanak a vadvilágnak. Madarak és
emlősök lelnek otthonra a fák odvaiban, rovarok táplálkoznak a korhadékból, melyek
a tápláléklánc alapjait képzik, ezáltal az
erdei élet nagy láncának részei, úgy, ahogy
a plankton is az óceánban” – írta.
A faipar szemszögéből nézve azonban
az erdőben található farönkök hasznosíthatatlanok, így a faipari cégek és a
Forest Service is évtizedek óta törekszik azok gyors eltávolítására. Ennek
következtében ma már jelentős rönkhiány tapasztalható az erdőkben, ami
nehezíti az ott élő fakopáncsok, baglyok és egyéb állatok helyzetét. Az ő
szempontjukból a kipusztult fák törzsei
pozitív változást hoznak.
(www.greenfo.hu)
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LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
A szereteten nincs árcédula

Ha vásárlásról van szó, mindannyian próbálunk okos
és ügyes fogyasztóként viselkedni: azon igyekszünk,
hogy az árucikkekért annyit fizessünk, amennyit valóban érnek. Néha azonban olyan döntéseket hozunk,
amelyek nem teljesen észszerűek – mintha nem használnánk a fejünket. Különös, de nem arról van szó,
hogy ilyenkor nem tudunk gondolkodni; ennél furcsább a helyzet: nem akarunk!
A. Peter McGraw és három munkatársa a Judgment
and Decision Making című folyóiratban számol be arról
a kísérletről, melyben a résztvevőknek két eljegyzési
gyűrű közül kellett kiválasztaniuk azt, amelyiket szívesebben megvásárolnák. A kísérlet alanyainak összesen 12 pár gyűrű esetében kellett meghozniuk a – természetesen csak hipotetikus – vásárlói döntést. Az
egymás mellett bemutatott gyűrűk egyes tulajdonságaikban: a gyémánt súlyában és áttetszőségében, illetve árban eltértek egymástól, de az ár-érték arány
minden ékszernél megegyezett. Vagyis a kísérlet alanyai például dönthettek: egy kisebb gyémántot vásárolnak meg olcsóbban, vagy egy nagyobbat drágábban. Nos, a résztvevők mintha mind Krőzusok lettek
volna: 89%-uk a drágább, és ennek megfelelően
értékesebb
kesebb gyűrűt választotta� Mivel ebben a kísérletben egyetemisták vettek részt, akiknek kevés valódi
tapasztalatuk lehetett az ékszervásárlásban, a kutatók
ellátogattak egy esküvő-kiállításra, és látogatókat
kértek fel kísérleti alanynak, mivel ők már ténylegesen vásároltak eljegyzési gyűrűt, s így gyakorlottak
voltak. Az eredmény szinte ugyanaz volt: a válaszadók 91%-a választotta az értékesebb gyűrűt, noha
mind a két ékszer egyformán jó vétel volt.
Egy másik kísérlet résztvevőinek azt kellett elképzelniük, hogy süteményt vesznek valakinek a születésnapjára.
Az esetek felében ez a valaki egy, a résztvevő számára
nagyon fontos személy volt, a többi esetben csak egy
kedves ismerős. A cukrász hajlandó személyre szóló születésnapi jókívánságot írni a süteményekre, de ennek ára
van. A kérdés az volt, hogy a résztvevők megrendelőként mennyire mennének bele az alkudozásba az árat illetően, illetve mennyit volnának hajlandók fizetni a
szolgáltatásért? Talán nem meglepő, hogy ha egy nagyon fontos személyről van szó, az emberek kevésbé törekszenek az előnyös ár elérésére, és többet is hajlandók
fizetni ugyanazért.
Hová tesszük a józan eszünket, amikor a vásárlás
erős érzelmi kötődéseinkkel áll kapcsolatban?

Állati nagy szeretet (SZ CS ÉDUA RAJZA)

Nos, vannak olyan dolgok, amelyeket „szentnek”
tartunk – nem a szó vallási értelmében –, és úgy
érezzük, ha azon gondolkodnánk, hogy ezeknek
mennyi lehet a pénzbeli értéke, máris bemocskolnánk, lefokoznánk őket. A legtöbb embernek van
olyan, gyakran csak érzelmi értékkel bíró tárgya,
amelytől „semmi pénzért” nem válna meg. Az egyik
legnagyobb tabu, áruba nem bocsátható dolog a szeretet. Amikor mégis úgy alakul, hogy pénzt kell kiadnunk erős érzelmekkel telített eseményekkel – például esküvővel vagy temetéssel – kapcsolatban, akkor az ember feladja szokásos, racionális fogyasztói
szemléletét, és azt gondolja, a pénz nem számít, a
minőség az első, mert úgy érzi, lealacsonyítaná magát az érzést, ha anyagi megfontolásokkal hozná öszszefüggésbe. Ezt a jelenséget nemcsak a fogyasztói
lélektan kutatói ismerik jól, hanem az esküvői és temetkezési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások is, és
sokszor jócskán túlárazzák termékeiket, mert tudják,
így is el fogják tudni adni őket.
M ANNHARDT ANDRÁS

Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
El fizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest El fizetésben
megrendelhet az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesít knél, www.posta.hu
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.

El fizetési ár 2017-re belföldre: 1/4 évre 4 230 Ft, 1/2 évre 8 460 Ft, 1 évre 16 200 Ft
ÉLET

ÉS

TU D O M Á N Y



2 01 6/ 5 2 –5 3



16 8 9

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

Ü

nnepek az év végén, amikor a természetben győzni
látszik a sötét! Ám épp ilyenkor
villognak legszebben a talányos
fények a mégoly távoli tavaszt
megelőlegezve. És mi mindent
előlegeznek a játékos ajándékok
rébuszai? Közülük a könyvet ne
hagyjuk ki, konzervált gondolat, lappangó élmény. Formája
egyre többféle, de a lényege változatlan, ősi, régebbi az írásnál.
Bár hihetném, hogy a mi gyönyörű, az emberiségnél öregebb
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Dunánk lényege is megmarad
utódainknak, s unokáink valamiképp visszakapják, amit a
közelmúlt feláldozott, a jelen
eltékozol belőle. Mindennapi
születésekor derűsen tekint
mélyből feltörő vize a kápráztató napvilágra. A fecsegő felszín
fodrai vidám tükörképet festenek éppen megpillantott környezetükről. Láttán zenét vélünk hallani, megelőlegezve az
újévi koncertet.
H. J.
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2

3

4
1. Horváth Miklós (Butyka,
hmika@vilaglex.hu ) – Csendes éj…

2. Révész Rebeka
(rebeka.revesz@gmail.com) – Ajándék –
Felvételeimnek sokszor egésznapos sétálás,
túrázás és beszélgetés az el zménye, így
minden fotónak saját története van, s talán a
néz is ilyesmit olvas ki bel lük
3. Maczinkó László (Nagyatád,
vackorlaci@freemail.hu) – A könyv által
a világ – Kovács Géza 2000-ben készült
Évezredeken át cím m ve a Nagyatádi
Szoborparkban
4. Mosberger László (mosilaca@gmail.com)
– Születés – A Duna egyik forrása a
feketeerdei Donaueschingenben
5. Horváth Géza (Zselíz, Szlovákia,

5

horvath.geza@slovanet.sk) – Égi jel –
A délutáni napfény a zselízi Szent Jakab-

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

templom déli ablakrácsán behatolva és a
keleti ablakrácson távozva jutott el lakásunk
ablakába, s a torony keresztje mellé néhány
másodpercig két fénykereszt társult.
Objektívcserére nem volt id , az állvány sem
volt kéznél, az ablakon még szúnyogháló,
ezért a felvétel fototechnikailag nem
tökéletes. November 21-én, készült, másnap
a Nap már valamivel alacsonyabb pályán járt,
és a jelenség nem jött létre. Valamikor január
közepe táján keresztezik majd az emelked
Nap sugarai ugyanebben a szögben a
templomtornyot, ám derült lesz-e az id ?
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ÉT-IR ÁNY T
Ünnepek ünnepe
Idén a Várkert Bazár ad otthont a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum karácsonyi hagyományokat, szokásokat bemutató, Angyal zenéje,
gyertyafény című kiállításának. A két intézmény együttműködésének köszönhetően a látogatók megismerhetik a
vidéki Magyarország ünnephez kötődő szokásainak, hagyományainak kialakulását. Megtudhatják, mivel pótolták a XX. század elején az ünnepi fenyőt, ha nem volt;
milyen is lehetett a feldíszített muskátli, a mestergerendáról lógó boróka, a töviskarácsonyfa vagy a lúdtollal bevont
gyümölcsfaág.
A január 6-ig látható kiállításon fotók, tárgyak, karácsonyfák, díszek sokasága idézi meg, hogyan ünnepeltek a
paraszti világban és a városi otthonokban. Az érdeklődők
azt is megtudhatják, hogy mekkora értéknek számított a
szaloncukor és hogyan tréfálták meg a gyerekeket a szép
csomagolásba rejtett fagyasztott zöldségekkel. A kiállítás
végigkalauzolja a látogatókat a karácsonyfaállítás gazdag
történetének egyes időszakain, egyszerre láthatják hogyan
dekorálták a karácsonyfákat, hogyan változott a divat és mit
jelképeztek a fákra kerülő díszek és édességek.

Megelevened várak
Középkori várak – Virtuális
vártúrák címmel nyílt kiállítás
a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban. A tárlat rendhagyó módon mutatja be a középkori Magyarország várépítészetét. A régészeti kutatások és felmérési dokumentációk eredményei alapján elkészített virtuális
rekonstrukciókban megelevenednek a legtöbbször csak romosan fennmaradt erősségeink különböző korszakokra jellemző építészeti képei. A kiállításban szereplő várak – Visegrád, Óbuda, Esztergom, Füzér, Mohosvár, Salgó, Diósgyőr, Drégely, Pécs, Simontornya, Kisnána, Tata, Szászvár,
Szigliget, valamint Regéc – hazai várépítészetben elfoglalt
helyével, történeti jelentőségével, valamint építészeti periódusaival, sajátosságaival tablók, 3D nyomtatással készített
makettek és interaktív multimédiákon látható virtuális rekonstrukciós anyagok segítségével ismerkedhetünk meg.
A bemutatott várak mindegyike egy-egy fontos történelmi periódus reprezentánsa, több éves kutatásoknak köszönhetően történetük jól ismert, s egykori képük hitelesen rekonstruálható. A várak régészeti feltárásain előkerült, hat különböző hazai közgyűjtemény tulajdonában lévő eredeti tárgyakból bemutatott reprezentatív válogatás
bepillantást nyújt a várfalakon belül zajlott egykori élet
több területére. A korszak különböző fegyvertípusai, várvédő- és ostromló eszközei mellett érzékletes képet kaphatunk a sokszor főúri rezidenciákként is funkcionáló
hajdani erősségek fényűző berendezéseiről, s a hétköznapokra jellemző anyagi kultúra tárgyairól egyaránt. A tárlat 2017. április 9-ig várja az érdeklődőket.
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Sokszín gasztronómia
Étel/Élet – Ízek és terek a
gasztronómia évszázadaiból címmel nyílt kiállítás a
veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban. A címben szereplő
színes anagramma visszatükrözi a kiállítás vezérgondolatában rejlő sokszínűséget. A gasztronómia hívogató dzsungel, amelyben váratlan és izgalmas élmények érhetik az utazót, vagy egy összetett játék, ahol
az egymásra épülő szinteket számos tapasztalattal
gazdagodva teljesítheti a felfedező.
Ez a kettősség jelenik meg a 2017. július 30-ig látható tárlaton, amely a szerteágazó témának köszönhetően nem résztémákra és korszakokra fókuszál,
hanem inkább egy „fotómontázs” hatására törekszik.
Ezt az érzést erősíti a tér: a két terem nem kapcsolódik szervesen egymáshoz, de mégis „összeérnek”. Az
egyik teremben az étel került a középpontba, ahol az
alapanyagoktól a tartósítási módszereken át a klasszikus feldolgozás területéig, a főzésig vezet a látogatói
útvonal, korszakok ötvözésével. A terem galériarészén a téli ünnepkör, a karácsonytól húsvétig tartó
időszak, jeles események kerültek a középpontba. A
másik teremben az élet, azaz az evés, az étkezési szokások, az asztali kultúra világába csöppennek a látogatók – szó szerint, mert a bemutatott enteriőrök között csak sejtelmes folyosó vezet körbe, egyfajta időalagútként.

Karácsonyi mackók
A karácsonyi ünnepekhez közeledve Mackókiállítás nyílt az Óbudai
Kulturális Központ Civil
Házában: a január 12-ig
látható kamarakiállításon
Varró Szilvia textiljáték-készítő saját készítésű mackóit és macis kompozícióit mutatja be.
A Magyar Kézműves Alapítvány, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara díját és elismerését
is elnyert művésznő a Népi Játék és Kismesterség
Oktató Képzőn végzett textil szakon, ahol
textiljáték- és bábkészítő, illetve csipke- és
viseletkészítő képzettséget szerzett. Ezt követően
pedagógusként dolgozott, majd
összehozta a sors Simon Krisztával, az ő
„mackósági mesterével”, akivel néhány évig közösen
dolgozott sok-sok csodás medve létrejöttén. Többek
között bennük is gyönyörködhetnek a látogatók a
Civil Házban.

Bánsághy Nóra rovata
Megnyílt akták emlékei
1956 dokumentumai évtizedeken
keresztül rejtőztek archívumok
mélyén vagy családi otthonok gondosan titkolt rejtekhelyein. Azok a
fényképek, röplapok és iratok pedig, amelyek nyilvánosságot kaptak, a mindenkori hivatalos propaganda értelmezésében láttak napvilágot. Az utóbbi több mint másfél
évtizedben, ha nem is az összes, de számos akta megnyílt,
lassan felbátorodtak a személyes emlékek őrzői, forráskiadványok, monográfiák sora látott napvilágot: mind
több részletét ismerhetjük meg a szabadságvágy elemi
erejű fellángolásának. Ehhez a tisztázó folyamathoz járul
hozzá a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár azzal, hogy várostörténeti gyűjteményük dokumentumait hozzáférhetővé teszik az internet közönsége előtt. Bemutatják fotóarchívumuk valamennyi olyan fényképét, amelynek jogaival szabadon rendelkeznek, emellett egy kisebb válogatást is közreadnak a forradalom idején keletkezett
röplapokból, sajtótermékekből.
A Város remények és romok között címet viselő
gyűjtemény az alábbi linken érhető el: http://www.fszek.
hu/56/index.htm
Emellett az intézmény szívesen veszi a helyszínek, események azonosításában a segítséget, hiszen ez korántsem befejezett munka még, örömmel fogadnak további
fényképeket, dokumentumokat is.

A 2017. november 5-ig nyitva tartó kiállítás különlegességét Cserkuti Dávid, az egyik legismertebb magyar
képregényrajzoló illusztrációi adják, amelyek egy aquincumi átoktábla alapján rekonstruált és részben elképzelt
konfliktust mutatnak be.

Teljes díszben
Schwanner Endre, Balogh Rudolf-díjas fotográfus 2011-ben
adta át fotográfiai életművét
más, történeti értékű tárgyakkal és dokumentumokkal
együtt a Nemzeti Múzeumnak. Most az ő képeiből nyílt kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban Schwanner/Idők
címmel, mely döntően a múlt század hatvanas-hetvenes
éveiben Budapesten készült fényképeiből válogat. A kiállított fotók zöme zselatinos ezüstből készült szerzői nagyítás.
Schwanner munkásságából a motorsport, zenei és színházi témájú, valamint a fotós közéletről, kollégákról készült
felvételei a legismertebbek. Képeinek jelentős része művészeket ábrázol – próbateremben, színpadon, koncert közben, fotózva, vagy hétköznap, jelmez és hangszer vagy
fényképezőgép nélkül. Néha közelről, néha összefüggéseikben láthatjuk őket. Teljes díszben vagy fegyvertelenül.
S hogy mi köze is van a vizualitásnak a zene- vagy színházélményhez? A 2017. január 29-ig látható tárlat a lehetséges válaszokat kutatja: a keretezett képek mellett videók és hangmontázsok segítik a látogatót közelebb hajolni a titokhoz.

Elátkozva
„Bizony mindenki fél attól,
hogy borzalmas ráolvasásokkal megátkozzák” – írta
idősebb Plinius, közel kétezer éve. Azt, hogy a rómaiak Pannoniában sem voltak biztonságban a gonosz
varázslatoktól, mi sem bizonyítja jobban, mint három, a
közelmúltban, Óbudán megtalált, ólomlapra karcolt és
sírok között elásott átokszöveg.
Az Aquincumi Múzeumban látható Titkos utakon –
Sötét varázslatok Aquincumban kiállítás a római
kori mágia e különleges, tiltott területét, a rontó varázslatokat mutatja be, valamint azokat a védőeszközöket és
mágikus amuletteket, amelyekkel az ártó erőket akarták
távol tartani maguktól az emberek.
Az átoktáblák, ahogy a most először bemutatásra kerülő, három aquincumi ólomlemez is, a mágikus rontó
szertartások fontos kellékei voltak. Ezeken keresztül lehetett üzenetet küldeni az isteneknek és az alvilági erőknek, segítséget kérni tőlük ahhoz, hogy valaki elégtételt
kapjon az őt ért sérelmekért, vagy ahhoz, hogy egy másik ember akaratát megtörje. A társadalom minden rétege – a császári családtól a rabszolgákig – igénybe vehette
ezt a sötét eljárást, ha úgy érezte, más eszköz már nem
áll a rendelkezésére.

Varázslatos alakok
Rofusz Kinga az egyik
legismertebb és eredetiségében is egyedülálló hazai
illusztrátor. Légies, szürreális, csodákkal teli, lenyűgöző mesevilága a gyermekeket és a felnőtteket
egyaránt elvarázsolja. A grafikusművész Földön lebegők, égen járók című kiállításán az érdeklődők válogatást láthatnak korábbi és újabb alkotásaiból a
Klebersberg Kultúrkúriában 2017. január 10-ig. A tárlaton lebegő alakok és csodalények is láthatók.
Rofusz Kinga 1970-ben született Budapesten. A Magyar Iparművészeti Főiskola animációs szakán és mesterképző kurzusán végzett, tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Filmművészek Szövetségének és a Magyar Illusztrátorok Társaságának. Az Év Illusztrátora díját 2010-ben nyerte el
az Irijám és Jonibe című, a Csodaceruza Kiadó gondozásában megjelent könyvéért.
„Amikor először találkozom egy szöveggel, akkor általában
rögtön van egy erős kép bennem, egy első benyomás. Ilyenkor
azonban még sokáig nem húzok egyetlen vonalat sem. Csak
olvasom a szöveget többször. Sokszor. És közben elképzelem,
hogy milyen a könyv, mit látok! Milyenek a figurák, a színek” - vallja az illusztrátor.
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ADATOK ÉS TÉNYEK
Romák a munkaer piacon

A 15–64 éves roma és nem roma népesség munkaer piaci aktivitása

A 2011. évi népszámlálás alkalmával a lakosság 14%-a nem válaszolt az etnikai hovatartozást firtató kérdésre. Azok közül, akik adtak
roma
választ, akkor 316 ezren vallották magukat
romának. A nemzetiségre vonatkozó kérdésblokk 2014 óta az éves munkaerő-felmérésnek
is része. 2015-ben e szerint a magánháztartá- nem roma
sokban élők 3,7%-a – közel 360 ezer fő – vallotta magát romának. A roma és nem roma
népesség összetételében számos olyan különb0
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60
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100 (%)
ség van, amely magyarázza az előbbiek hátráFoglalkoztatott
Munkanélküli
Inaktív
nyos helyzetét a munkaerőpiacon.
A roma népesség életkor szerinti összetételének sajátossága, hogy a gyermekkorúak aráA 15–64 éves roma és nem roma népesség megoszlása
nya több mint kétszerese (32%) az átlagnak
a legmagasabb iskolai végzettség szerint, 2015
(15%) – a 2011-es népszámlálás adatai szerint
–, ugyanakkor a 60 fölöttiek aránya az 5%-ot
sem éri el, az átlagnépességre jellemző több
roma
mint egyötödös aránnyal szemben. A gyermekek nagy aránya is hozzájárul ahhoz, hogy a
nemek szerinti foglalkoztatási egyenlőtlenségek az átlagnál sokkal nagyobb mértéket ölt- nem roma
senek körükben. 2015-ben a 15-64 éves roma
nők kevesebb mint 30%-a volt foglalkozta0
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tott, ami alig valamivel több a nem roma nőket jellemző arány felénél. Az idősek alacsony
8 osztálynál kevesebb
Alapfok Középfok érettségi nélkül
aránya az átlagosnál jóval alacsonyabb várható
Középfok érettségivel Fels fok
élettartamra, rosszabb egészségi állapotra utal.
Magyarországon, ahol az alacsony iskolai
végzettség a munkaerőpiaci esélyeket az észak- vagy dél- közfoglalkoztatott és minden 8. munkanélküli roma volt.
európainál nagyobb mértékben rontja, az átlagosan ala- A családi pótlék és a szociális juttatások – mely utóbbiak
csonyabb végzettségű romák helyzete különösen nehéz. egy részétől a közfoglalkoztatás eredményezte jövedelem
78%-uknak csak 8 általános vagy annál is alacsonyabb a miatt el is esnek – összege évek óta változatlan. A jövedelvégzettsége, szellemi munkát a foglalkoztatottaknak csak mi felzárkózás több szempontból is akadályozott, a gyer6%-a végez. A korai iskolaelhagyók aránya 60% az átlag mekek jövőbeli kilátásai kedvezőtlenek.
8,9%-ával szemben, a nem tanuló és nem is dolgozó fiataA munkaerőpiaci hátrányokhoz a lakóhely is jelentősen
lok aránya pedig 41% az átlag 10%-kával szemben. A ro- hozzájárulhat. Míg az átlagnépességnek csak harmada,
ma gyermekeknek csak 68%-a él keresővel rendelkező a romák több mint fele községekben él, ahol sokkal szűháztartásban. Aki dolgozik, azok többsége is csak igen kösebbek a munkalehetőségek, és a gyakran távoli munalacsony jövedelmet biztosító munkát végez, 41%-uk köz- kahelyek megközelítése is nehézkes és drága. A roma
foglalkoztatás keretében dolgozott 2015-ben. Minden 5. népesség 52%-a a legkedvezőtlenebb foglalkoztatási
helyzetű Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön élt 2015-ben, a nem romáknak 27 %-a.
A szegénység három dimenziója által sújtottak aránya, 2015
%
2015-ben a 15-64 éves romáknak csak 39%-a
70
volt foglalkoztatott, annak ellenére, hogy az in60
aktivitásban jobban érintett idősebb korosztályok
50
a roma népességen belül jelentősen alulreprezen40
táltak, míg a fiatal felnőttek aránya nagyobb.
30
Foglalkoztatási mutatóik 2015-ben a nem roma
20
népességben mérhetőnél jobban javultak, ám ez
10
jórészt a közfoglalkoztatás hatása. A munkanél0
küliek mellett jelentős azok száma, akik bár dolNagyon alacsony
Súlyos
Relatív
gozni szeretnének, de koruk, végzettségük, lamunkaintenzitású
anyagi deprivációban
jövedelmi szegények
kóhelyük munkakínálata vagy kedvezőtlen helyháztartásban él k
él k
zete miatt erre nem sok esélyük van.
Roma
Nem roma
JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ
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KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL

AJÁNDÉKOZZON

Az évezred leghidegebb
évtizede

A mai Belgium, Észak-Franciaország, Luxemburg és Hollandia területén az 1430-as években szélsőségesen hidegek voltak a telek és tavaszok. Skóciában és Közép-Európában ugyancsak szokatlan időjárási
jelenségek mutatkoztak. Egy svájci
kutatás rekonstruálta az Európa
északnyugati és középső részét érintő hideg évtized időjárását és társadalmi viszonyait.

ÉLET ÉS TUDOMÁNYT!

Évfordulók b völetében

Nagyszalontán, 1817. március 2-án
született Arany János, vagyis e nevezetes pillanat nemsokára lesz éppen 200 éves. „Ki és mi vagy? hogy
így tűzokádó gyanánt, / Tenger mélységéből egyszerre bukkansz ki.” –
kérdezte tőle Petőfi 1847-ban. Ki
és mi volt valójában Arany János?
Miért nem szivárog a b r?

Óránként 200 000 000 sejtet veszítünk el a bőrünkből, ám az
mégsem engedi át a nedvességet.
Kérdés volt a kutatók számára,
hogy lehet, hogy a bőr működőképes marad ilyen gyors hámlás
mellett? Egy új kutatás szerint a
jelenség a felhám sejtek alakjának
és jó tapadó képességüknek köszönhető.
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hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen, telefonon 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900
Budapest címen. Külföldre és külföldön el fizethet a Magyar Posta Zrt.-nél: www.posta.hu webshopban (https://eshop.
posta.hu/storefront/), 1900 Budapest, 06-1-767-8262, hirlapelofizetes@posta.hu továbbá személyesen a postahelyeken és
a kézbesít nél. • Megvásárolható a LAPKER árusítóhelyein. Lapunk korábbi számai megvásárolhatók a szerkeszt ségben is.
Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.
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2017 januárjától a TIT-lapok
előfizetési árai:
Élet és Tudomány:
16.200 Ft/év (310 Ft/db)
Természet Világa:
8.040 Ft/év (670 Ft/db)
Valóság:
8.400 Ft/év (700 Ft/db)
Kedvezményes előfizetési
csomagjaink együttes
rendelés esetén
Élet és Tudomány,
Természet Világa, Valóság
1 évre 22.800 Ft.
Élet és Tudomány,
Természet Világa
1 évre 18.000 Ft.
Élet és Tudomány, Valóság
1 évre 18.240 Ft.
Természet Világa, Valóság
1 évre 10.920 Ft.
Előfizethető
a Magyar Posta Zrt.-nél
a 06-1-767-8262-es
telefonszámon,
a hirlapelofizetes@posta.hu
e-mail címen,
levélben az MP Zrt.
1900 Budapest címen,
a https://eshop.posta.hu/
storefront/ webshopban,
továbbá személyesen
a postahelyeken és
a kézbesítőnél.
TU D O M Á N Y
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