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Már Arisztotelész írásaiban is
megjelent az a gondolat, hogy
a kellemes dolgok megközelítése, megszerzése és a kellemetlen dolgok elkerülése alapjaiban
határozzák meg a viselkedést.
Ez az elképzelés máig alapvető a viselkedéssel foglalkozó tudományterületeken és napjainkban már
idegrendszeri folyamatok is köthetők
a közelítési és a távolítási tendenciákhoz. Azokat az ingereket, amelyeket
az adott élőlény a megfelelő körülmények között igyekszik megszerezni,
jutalmaknak nevezzük, ilyen például
a táplálék vagy akár egy fajtárs társasága. Az 1950-es években egy mára
klasszikusnak számító kísérlet fedte
fel, hogy az agy bizonyos pontjainak
ingerlésével ugyanolyan viselkedéses
jelenségek válthatók ki, mint az állatok élelemmel vagy kábítószerekkel
történő jutalmazásával és ezen agyterületek együttesét később jutalmazó
rendszernek nevezték el. Feltehetőleg
a jutalmak azonosítása, a jutalmak
utáni vágyakozás és a megszerzésükre
irányuló erőfeszítések kezdeményezése mind a jutalmazó rendszer működésén múlnak. A rendszer központi része a középagyban elhelyezkedő
sejtcsoport, amely dopamint szabadít
fel a rendszer további egységeiben.
A jutalmak nagyon különböző ingerek lehetnek, így feltehetőleg a jutalmazó rendszer felé több forrásból

érkeznek a jelek, amik lehetővé teszik
a jutalmak azonosítását. Néhány újabb
eredmény azt sugallja, hogy a bolygóideg is továbbíthat ilyen jeleket a jutalmazó rendszer felé, amik talán a bevitt élelem tápértéke által jönnek létre,
noha a régebbi eredmények alapján a
bolygóideget inkább a táplálkozás leállításában és a jóllakottság kialakulásában tartották fontosnak. A bolygóideg
a mellüreg és a hasüreg szerveit idegzi
be, így a tápcsatorna garattól haránt
vastagbélig tartó szakaszát is. Egy új
kutatás megerősítette a bolygóideg
szerepét a jutalmakkal kapcsolatos viselkedésekben, illetve feltárta a bolygóideg és a jutalmazó rendszer anatómiai kapcsolatát is egerekben.
A kutatók az egerek gyomrába és
patkóbelébe juttattak egy olyan vírust,
ami az idegsejtek nyúlványain a sejttest
felé halad az idegrendszerben. A vírus
így eljutott a bolygóideg alsó dúcába is,
azon idegsejtek sejttestébe, amelyek a
tápcsatornát idegzik be. A dúcba ezután egy másik vírust adtak be, ami
egy fényérzékeny ioncsatorna génjét
hordozta, ez az ioncsatorna azonban
csak azokban az idegsejtekben tudott
kifejeződni, amelyekben jelen volt a
másik vírus. A beavatkozások eredménye tehát az lett, hogy csakis azokban az idegsejtekben fejeződött ki a
fényérzékeny ioncsatorna, amiknek
a sejtteste a bolygóideg alsó dúcában
helyezkedett el, nyúlványaik pedig a
tápcsatornát idegzik be. A kutatók azt
vizsgálták, hogy milyen hatása van a
sejtek fényingerlésének a viselkedésre.

A jutalmazó rendszer részei és elhelyezkedésük az emberi agyban
(FORRÁS: PEROGAMVROS ÉS MTSAI., 2012)
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A bolygóideg és a jutalmazó rendszer
kapcsolata egerekben
(FORRÁS: HAN ÉS MTSAI., 2018 - CELL)

Az egerekkel helypreferencia tesztet
végeztettek el, illetve később lehetőséget kaptak az öningerlésre is. A helypreferencia teszt során egy többosztatú
ketrecbe helyezik az állatot és azt mérik, hogy melyik térrészben mennyi
időt tölt el. A térrészekben eltöltött
idő nagyban függ attól, hogy az adott
térrészben milyen élmények érték az
állatot, például ha az egyik térrészben
élelemhez jutottak, akkor azt a térrészt preferálni fogják, vagyis többet
időznek benne. A bolygóideg sejtjeit a
ketrec egy adott részében aktiválták és
később a kísérleti állatok rendre ezt a
térrészt preferálták, tehát a bolygóideg
ingerlése jutalmazó hatású volt ezen a
teszten. A másik vizsgálaton lehetőséget adtak az állatoknak az öningerlésre, tehát egy kar lenyomásával maguk
aktiválhatták a bolygóideg neuronjait.
Ha egy tevékenység jutalomhoz juttat
egy élőlényt, akkor azt a tevékenységet
előszeretettel fogja végezni és ez ebben
az esetben is így történt. Mindezek mellett a bolygóideg ingerlésének hatására
dopamin felszabadulását is kimutatták
az előagyban, ami szintén a jutalmazó
rendszer működésére utaló jelenség.
A kutatók ezek után biztosra vették, hogy anatómiai kapcsolat is van
a bolygóideg és a jutalmazó rendszer
között, és pályakövetéses módszerek
segítségével próbálták ezt feltérképezni. Kiderült, hogy a bolygóideg alsó
dúcából idegsejtnyúlványok tartanak
egy agytörzsi magba, ennek neuronjai
pedig a jutalmazó rendszer középagyi
területeit idegzik be. A vizsgálatok
tehát megerősítették a bolygóideg szerepét a jutalmak azonosításában és felfedték a funkció strukturális alapját is:
a bolygóideg és a jutalmazó rendszer
egy agytörzsi magon keresztül vannak
kapcsolatban egymással.
Reichardt Richárd
Tudomány
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A vegyszeres
szúnyogirtás növeli a
szúnyogok számát

A növekvő számú és egyre veszélyesebb fertőzést hordozó
szúnyogok számának visszaszorításáért mind több és több riasztó- vagy irtószert vetünk be.
Egy kutatás azonban rámutatott: ezeknek a vegyszereknek akár
fordított is lehet a hatása, és éppenséggel megnövelheti a kellemetlenkedő csípőszúnyogok számát.
Az amerikai
Cary Institute of
Ecosystem Studies kutatócsoportja azt
vizsgálta, hogy két, általánosan használt rovarriasztó hogyan befolyásolja
a vízben élő gőtéket és szúnyoglárvákat. A vizsgált foltos harántfogúgőte
(Ambystoma maculatum) ugyanis lárvaként szúnyoglárvákkal táplálkozik,
a szúnyog természetes ellensége, így
szabályozza a szúnyogszaporulatot.
A picaridint tartalmazó rovarriasztó készítmények halálosak a foltos
harántfogúgőték számára – állapította
meg új kutatása, melyről a Biology
Letters című folyóiratban számoltak
be. A jelenlegi tanulmány kimutatta, hogy a felszíni vizekben jelenlévő
szúnyogriasztóból származó picaridin
képes növelni a felnőtt szúnyogok tömegét, mivel csökkenti a szúnyoglárvák ragadozóinak számát.
A kutatócsoport a két legszélesebb körben elterjedt rovarriasztót
tesztelte, a DEET-et és a picaridint
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A foltos szalamandra a vízben kezdi meg életét. A vízi lárva fejlődési ciklusban a szalamandra a
szúnyoglárva hatékony ragadozója. (FORRÁS: JOHN P. CLARE)

szúnyog- és gőtelárvákon. Laboratóriumban háromféle koncentrációjú, a valós környezetben is jelenlévő
mértékű szennyezésnek tették ki a
szúnyog- és szalamandralárvákat, és
egy negyedik, kontrollcsoportot is
vizsgáltak.
Az eredmény szerint egyik koncentráció sem érintette a szúnyoglárvákat, azok zavartalanul fejlődtek.
A gőtelárvák négy nap picaridinnek
való kitettség után mindhárom csoportjában fejlődési rendellenességeket
mutattak, például farokdeformitást.

2018/51-52

A 25. napig a szalamandralárvák
45-65 százaléka elpusztult. Barbara
Han, betegségökológus, a tanulmány társszerzője elmagyarázta:
„Eredményeink megmutatják, hogy a
gőtelárvák komoly halálozási arányt és
fejlődési rendellenességeket mutatnak,
amikor picaridinnek vannak kitéve.
Az általános toxicitást jellemző érték,
az LC50 annak alapján minősíti a vizsgált vegyületet, hogy négy nap vizsgálati idő alatt mennyi időt vesz igénybe,
amíg a populáció 50 százaléka elpusztul. A tanulmány társszerzője, Alexander Reisinger felhívta a figyelmet a teszt
alkalmatlanságára is: „Nagymértékű halálozást figyeltünk meg a gőték körében
picaridin hatására, de nem az első négy
napban. Az LC50 teszttel így a picaridin
biztonságosnak bizonyulna, holott világos, hogy nem ez a helyzet. Ha egy anyag
nem öli meg az élő szervezeteket az első
négy napban, még mindig bizonyulhat
mérgezőnek, és nyomást gyakorolhat az
ökoszisztémára.”
A picaridin még károsabban hathat
a valódi élővilágban, mint a laboratóriumban, hiszen ott az élőlényekre számos más stresszor mellett hat.
„Az élőlények nem izoláltan léteznek.
A természetben versengenek, ragadozók
leselkednek rájuk, az élelmük korlátozott és különböző interakciókban vesznek részt, ezek mind nehezebbé teszik
egy élőlény számára, hogy még egy mérgező anyaggal is megbirkózzon, még
ha kis mennyiségről van is szó” – tette
hozzá a kutató.

Természettudományos
Élményközpont nyílt
Salgótarjánban

Az iskolások jelentős hányada
állítja: „A természettudományos tantárgyak unalmasak
és érthetetlenek.” Ezért aztán nem is szívesen töltik az
időt ezekkel. Pedig – állítom – a
tudomány izgalmas. Egy régió,
egy ország vagy akár egy bolygó
gazdasági fejlődésére és társadalmi jólétére jelentős befolyással van
az ott dolgozó mérnökök, agrárszakemberek, orvosok, tudósok,
feltalálók száma, tehetsége, felkészültsége. A jövő záloga, hogy megtaláljuk az adott területen tehetséges

fiatalokat, megkedveltessük velük a
tudományt, és színvonalas oktatást
biztosítsunk számukra.
Csak hát az iskolában nem mindig
adottak az optimális körülmények.
A szűkös időkeret, a kevés kísérleti
eszköz, a magas osztálylétszám mind
ellenünk „dolgozik”. Hozzunk hát
létre jól felszerelt diák-laboratóriumokat, ahol a gyerekek tudományos
játékokkal játszhatnak, közben pedig
talán észre sem veszik, hogy újabb és
újabb ismeretekkel gazdagodnak a
minket körülvevő természetről, ahol
a kis létszámú csoportokban személyre szabott feladatok segítenek
az ismeretek elmélyítésében.

(FOTÓK: KOMKA PÉTER)
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A Nógrád Megyei Tudományos
Ismeretterjesztő Egyesület és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat együttműködésében létrehozott Pegazus Élményközpont
éppen ezt a célt szolgálja. A salgótarjáni intézmény – szoros kapcsolatban a környék 33 iskolájával
– az élménypedagógia eszközeivel
igyekszik elvarázsolni a tanulókat; a fizika, a kémia, a biológia,
a matematika, a földrajz és a csillagászat csodáival. A közel 300
négyzetméteres területen találunk
járműszimulátorokat,
virtuálisvalóság-szobát, okos terepasztalt,
optikai laboratóriumot, 3D nyomtatót, robot-építő készleltet, planetáriumot, és még számos eszközt,
amelyek felsorolása meghaladná
a lap terjedelmét. Az érdeklődést
mutatók szakkörökön, klubfoglalkozásokon, nyári táborokban gyarapíthatják tudásukat, a legtehetségesebbek
pedig tanulmányi versenyek keretében
számot is adhatnak róla. A következő programra várakozók sem unatkoznak, az interaktív játszótér és a
folyosókra kihelyezett számos játék
leköti a „szabad energiákat”. Bár a
tudományos élményközpontok egyre
népszerűbbek, és szerencsére egyre
többet találunk belőlük országszerte,
Salgótarján környékén ez az egyetlen
ilyen intézmény. Bízunk benne, hogy
a régió rendszeresen oda látogató
gyerekei számára a természettudomány érdekessé, érthetővé, és kellemes időtöltéssé válik.
J. S. A.
Tudomány
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Ráadásul a szúnyogok és kétéltűek szaporodási ciklusa eltérő, és ez
ördögi kört eredményez. A rovarriasztók szezonális csúcsa egybeesik a kétéltűek szaporodásával,
mely évente egyszer történik, így
ha egész kolóniák tűnnek el, csak
következő évben van lehetőség regenerálódásra. A szúnyog viszont
folyamatosan szaporodik, tehát
már abban az évben többszörösére
nő a száma természetes ellensége
hiányában.
A kutatás következő szakaszában szeretnék megbecsülni, hogy
a fenti jelenség mennyivel növeli a
szúnyogok által terjesztett betegségek kockázatát világszerte.
Szilágyi-Nagy Ildikó

KÖZÉPKORI BÉCSÚJHELYI FESTÉSZET A KERESZTÉNY MÚZEUMBAN

EGY MŰGYŰJTEMÉNY
ÚTJA ESZTERGOMIG
1839-ben Bécsben kalapács alá került egy legendás, „régi német táblaképeket” tartalmazó gyűjtemény, amely a bécsújhelyi rézmetsző, Blasius Höfel tulajdonát képezte. A korban ritkaságszámba menő, fennmaradt aukciós katalógus rövid leírásai lehetővé teszik az alkotások azonosítását,
ezáltal – részben – későbbi útjuk rekonstruálását is.

B

lasius Höfel 1792-ben született Bécsben, majd a bécsi
művészeti akadémián folytatott tanulmányait követően réz- és
fametszőként dolgozott, később a
bécsújhelyi katonai akadámia rajztanára lett. Bár gyűjteményét művészettörténeti körökben gyakran emlegetik, méltatlanul kevéssé ismerjük. Néhány korabeli folyóirat említi, életrajzírója rövid megjegyzésként
tünteti fel, hogy mintegy száz, elsősorban a „régi német festészet” területéről származó tárgyat birtokolt,
köztük két teljesnek mondható
szárnyasoltárt is.
A gyűjtemény ismeretlen okokból
1839-ben árverésre került, valószínűleg ekkor vásárolhatta meg Karl
Lemann bécsi műgyűjtő (és fia), bizonyos részei pedig később Ipolyi Arnold tulajdonába jutottak. Ipolyiról
tudott, hogy egri kanonoksága idején
(1863-tól) jelentős műgyűjteményre
tett szert, ekkor szerezte be gyűjteményének legkiemelkedőbb darabjait,
köztük itáliai, német, illetve osztrák
területekről származó alkotásokat,
amelyeknek egy számottevő válogatását aztán az Országos Képtárnak adományozta. Később, besztercebányai
püspöksége idején is gyarapította
gyűjteményét, a szerzeményezéshez
szükséges anyagi lehetőségek azonban minden kétséget kizáróan az egri
időszakban álltak leginkább rendelkezésére. Halálát követően, végakaratának megfelelően, ha kissé kalandos módon is, de a gyűjtemény az
esztergomi Keresztény Múzeumba
került. Nem tudjuk pontosan mikor,
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és mekkora részét vásárolta meg Ipolyi Höfel egykori gyűjteményének, és
mi lett a további tárgyak sorsa, ám a
Keresztény Múzeumban ma mintegy
17 középkori táblakép és két (töredékes) szárnyasoltár azonosítható egyértelműen Höfel bécsújhelyi magángyűjteményéből származóként.
Az összefüggő tárgycsoport egységét azonban nemcsak az azonos gyűjteményből való származás adja, hanem a tágyak jellege, stílusa is. Olyan
alkotásokról van szó, amelyek szinte
kivétel nélkül a XV. század osztrák
festészetének képviselői, jelentős részük pedig nagy valószínűséggel
Bécsújhely templomainak gazdag berendezését képezte a középkorban.
Suta anatómia

A Höfel-gyűjtemény egyik leglátványosabb darabjához tartozhatott az a
két pár oltárszárny és egy predella,
amelyek – annak ellenére, hogy az
1939-es árverési katalógusban még
teljes oltárként írják le őket – később
külön-külön leltározva szerepeltek
mind Ipolyi Arnold gyűjteményének
hagyatéki leltáraiban, mind a Keresztény Múzeum nyilvántartásaiban. (Leltári szám 54.11; 54.12; 54.13;
56.493; 56.494) Az elemek összetartozása ilyen módon hosszú időre feledésbe merült.
A mozgószárnyak egykori ünnepi
oldalán az Angyali üdvözlet, a Vizitáció, a Születés és a Királyok imádása
látható, míg a csukott szárnyakon az
Olajfák hegye, a Keresztrefeszítés,
valamint Szent István diakónus- és
Szent Lőrinc mártíriuma szerepel;
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Vizitáció és Királyok Imádása, egy bécsújhelyi szárnyasoltár ünnepi oldaláról, 1430 körül

két oldalukon, az egykori merevszárnyakat pedig négy női szent: Katalin,
Dorottya, Borbála és Margit trónon
ülő alakja díszíti. A predella Krisztust és a tizenkét apostolt mutatja.

Angyali üdvözlet és Krisztus Születése,
egy bécsújhelyi szárnyasoltár ünnepi oldaláról, 1430 körül

Az 1839-es leírás szerint a mára már
elveszett oltárszekrény Mária Koronázását ábrázolta, az oromzaton pedig
egy, ma már szintén nem ismert, Mária
rokonságát ábrázoló, mintegy 23 alakot felvonultató kép volt látható.
Az alakok megformálása, a kissé
suta anatómia, a szinte szétcsúszottnak tűnő arcok, vagy a felvont, aggodalmas arckifejezést kölcsönző
szemöldökök azt a benyomást keltik,
hogy az ábrázolt szereplők rokonok,
egy család tagjai; a festmények stílusa olyannyira közel áll egymáshoz,
és méreteik is olyan jól illeszkednek,
hogy biztonsággal állítható: azonos
szárnyasoltárhoz tartoztak.
A táblaképek festője az 1400 körül
uralkodó internacionális gótika stíluselemeit használta fel a karcsú alakok, a lágyan szétterülő drapériák

ábrázolásakor, de ugyanakkor az
1430-40 közötti időszak bécsi festészetére jellemző vonások is felbukkannak a képeken (ilyen például az
egykori hétköznapi oldal festményein egységesen megfigyelhető barnásvörös háttér, arany csillagokkal). Stílusuk tekintetében a festmények az
egykor a bécsújhelyi ciszterci kolostor, a Neukloster főoltáraként felállított (ma a bécsi Stephansdom északi
mellékszentélyében látható), hatalmas méretű Frigyes-oltár képeinek
közeli rokonai. Az Esztergomba került képek jellege, a festmények
kompozíciói, az alakok megformálása, a díszítések és a különböző technikai megoldások egyaránt arra utalnak, hogy ugyanabban a műhelyben
készültek, mint a III. Frigyes nevével
fémjelzett nagy szárnyasoltár; ha nem
is a műhely vezető-mestere, de az ott
dolgozó festők valamelyikének alkotása lehet. Az összefüggés azt is valószínűsíti, hogy oltárunk valamely
bécsújhelyi templom (esetleg szintén
a Neukloster?) berendezéséhez tartozhatott.
Höfel-gyűjteményében oltárok és
oltártöredékek mellett több halotti
emlék, votív kép is kimutatható.
Szinte biztosan a bécsújhelyi
Liebfrauenkirchéből, a Frigyes által
püspöki székesegyházi rangra emelt
korábbi plébániatemplomból került ki
az az epitáfium, amelyet Stefan
Geinperger, bécsújhelyi polgármester
állíttatott felesége, Dorothea Gerolt
emlékének, annak 1498-as halálát követően. A viszonylag ép állapotban,
eredeti keretét és feliratát is megőrzött epitáfium Mária halálát mutatja,
amely, mint a „jó halál” abszolút
megjelenítése, gyakran képezte a kor
halotti emlékeinek központi ábrázolását. A bécsi orvosi egyetem oktatója, aki később Bécsújhely polgármestereként vált ismertté, az ábrázolás bal
alsó sarkában, felesége pedig a jobb
sarokban látható. Külön érdekesség,
hogy az asszony előtt térdelő hét gyerek közül az epitáfium elkészítésének
évében még életben levők vörös ruhában, a már korábban elhunytak pedig feketében tűnnek fel. A nagyméretű emlék a székesegyház valamely
prominens helyén állhatott, talán az
asszony sírjának közelében, a megrendelő biztosítva ezáltal az egész
család dicsőségét, emlékezetét.
Élet
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Szintén a Keresztény Múzeum gyűjteményébe került egy valószínűleg hasonló célokat betöltő, ám egészen kisméretű táblakép is, amely az úgynevezett Kalászos Madonnát ábrázolja.
A jó szántóföld termése

A XV. században német nyelvterületen már igen elterjedtnek számított ez a képtípus, amely a középkori
teológiai irodalomban ismert tézisre
utal: Mária a jó szántóföld, mely magvetés nélkül bőséges kalászokat termett.
Az ábrázolások az Istenanyát imára
kulcsolt kézzel, ritkábban karján gyermekkel, aranyszínű kalászokkal díszített kék ruhában, nyaka körül sugárkoszorúval, derekán földig érő hosszú övvel, hosszan leomló, dús, aranyszínű
hajjal mutatják. Az esztergomi képen a
Madonna lábainál, jobbról, sárkányon
térdelő alak látható – páncélos lovag,
imára emelt kezei között írásszalaggal:
„O sancta Maria virgo ora pro nobis ora”.
A donátor pandanjaként, Mária másik
oldalán nagyméretű címer áll, amely a
lovagot a Bécsben és Bécsújhelyen élt,
Szent Katalin és Szent Dorottya, egy bécsújhelyi szárnyasoltár hétköznapi oldaláról,
1430 körül
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Dorothea Gerolt epitáfiuma. Bécsújhely, 1498

ám Salzburg környékéről származó, az
írott források által többször is II. Albert,
majd III. Frigyes szolgálatában említett Bernhard Praunnal azonosítja.
Kalászos Madonna donátorral. Salzburg,
1440-50 körül, részlet

Könnyen elképzelhető, tehát, hogy a
császári városban szolgálatot teljesítő
Praun Bécsújhely valamely templomában kívánta magának a kép által
az örök emlékezetet biztosítani.
Ugyanakkor minden bizonnyal családjának Salzkammerguti eredete
miatt a táblaképet egy salzburgi
mester műhelyében készíttette el.
A barokk-kori átalakítások során
valószínűleg számos ilyen jellegű halotti emléket vagy votív képet távolítottak el a bécsújhelyi középkori
templombelsőkből, így Höfelnek is
módja volt közülük néhányat megszerezni. Egyelőre inkább csak apró
jelekből sejthetjük, ám igazolni nem
tudjuk, hogy a Höfel gyűjteményében említett, Szent Egyedet és a Fájdalmas Krisztust ábrázoló, igen töredékes, latin nyelvű felirattal ellátott
epitáfium, amely az Egyed lábainál
ábrázolt donátor alakjából kiindulva
nyilvánvalóan valamely egyházi személy halotti emléke lehetett, Bécsújhelyről származik. További kutatások talán közelebb vihetnek megrendelőjének személyéhez is.
A Höfel-gyűjtemény későbbi sorsa
szempontjából érdekes adalék, hogy
az 1839-es árverési katalógus a fentiek mellett említ még egy epitáfiumot, amelyet Sigmund Wallach, az
írott forrásokban többször is felbukkanó, Bécsújhelyen működő
ötvös állíttatott 1435-ben elhunyt
felesége és maga számára. A származási területére utaló, Wallach
ragadványnevet viselő mester minden bizonnyal erdélyi, nagyszebeni
lehetett, amint arról a halálát követő évben (1451-ben) kelt, örökségének szétosztásáról szóló oklevelek tanúskodnak, amelyeket Nagyszeben város tanácsa küldött Bécsújhelyre, az elhunyt rokonainak
kérésére. A jelentős bécsi festőműhelyben készült kép a prágai Nemzeti Galériába került.
Hétköznapok meghatározói

Bár a Keresztény Múzeumba jutott
bécsújhelyi emlékek esetében aligha
beszélhetünk a kor osztrák festészetének csúcsdarabjairól, legrangosabb
műalkotásairól, érdemes számításba
vennünk, hogy ezek és ehhez hasonló
festmények határozták meg igazán a
III. Frigyesnek köszönhetően központi helyet elfoglaló, hosszú évekig
1608
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császári rezidenciaként működő város
templomainak belső képét. Ilyen értelemben közelebb visznek bennünket a városi polgár hétköznapi világához, környezetéhez, hitének megéléséhez, mint a magas színvonalú,
gyakran csak az udvar és a legmagasabb társadalmi rétegek számára hozzáférhető világhírű alkotások.

Epitáfium Szent Egyed, a Feltámadt Krisztus
és donátor alakjával. Bécsújhely(?)

Az Esztergomban őrzött – és itt
csak válogatásszerűen bemutatott –
tárgycsoportot ebben az összefüggésben különösen értékessé teszi,
hogy Bécsújhely számos középkori
templomának eredeti berendezéséből a helyszínen alig maradt fenn
valami: a középkori liturgikus berendezés, az oltárok, a síremlékek,
epitáfiumok jelentős része a barokkkori átalakításoknak esett áldozatául, vagy került ebben az időszakban
funkción kívül. A szerepüket vesztett tárgyak megmaradt része minden bizonnyal a város és a közeli
Bécs műértő közönségének, műgyűjtőinek, műkereskedőinek közreműködésével szóródott végül szét
a világ különböző gyűjteményei között. A középkori osztrák festészet
iránt érdeklődő és Bécsben, majd
1820-tól Bécsújhelyen élő Blasius
Höfel is így tehetett szert gyűjteményének számos darabjára.
Sarkadi Nagy Emese

F E LT Á R J Á K S Z E N T I S T V Á N I D Ő S K O R I L A K H E LY É T

A MÚLT
KINCSESLÁDÁJA
Esztergom: fejedelmi, királyi, érseki székhely. Az ország egykori fővárosa. Az 1010-ben emelt temploma helyén épített székesegyházat évente hat-hétszázezren látogatják. Az esztergomi bazilikával
szembeni Vármúzeumot jóval kevesebben. Pedig, ami a Magyar Nemzeti Múzeum fennhatósága alá
tartozó intézmény falai közt látható, olyan idők emlékét idézi, amikor Esztergom az egyik legfényesebb pontja volt Európának. Kellőképpen mégsem büszkélkedünk vele. Vajon miért? Rezi–Kató
Gáborral, a Magyar Nemzeti Múzeum általános főigazgató-helyettesével, az Esztergomi Vármúzeum
igazgatójával folytatott beszélgetés során e talány megfejtésével is próbálkozunk.

A

mikor az esztergomi Várhegyen, 2000-ben átadott,
nagy helyreállítás első szakaszán túljutottunk – mondja Rezi–Kató
Gábor – évente százezres nagyságrendű érdeklődéssel számolhattunk.
Később ezt a látogatói létszámot nem
tudtuk elérni. Vigaszunkra szolgál,
hogy a 2015-ben átadott rekonstrukció után, az utóbbi három évben ismét egyre többen keresték-keresik
fel az Esztergomi Vármúzeumot.
Több tízezren is, de – sajna – még
nem százezerszám. Tisztában vagyunk vele, akik Vármúzeumunkat
meg-meglátogatják, arra számítanak, hogy minden egyes alkalommal
új látnivalóval találkoznak, új élményekkel, ismeretekkel gyarapodnak.
Történelmi tárgyú kiállításokon
azonban az ilyesfajta várakozásoknak hazánk első fővárosában, Esztergomban sem igazán egyszerű megfelelni. Még akkor sem, ha azt széles
körben tudni lehet, hogy ez a hely a
múlt kincsesládája. Azt is kevesen
tudják, hogy itt született, itt keresztelték és koronázták meg az államalapító Szent István királyt. Azt pedig még kevesebben, hogy az Árpádok ősi fészke volt e hely: az esztergomi várat Géza fejedelem alapította.
– III. Bélát, akinek a regnálása idején Magyarország Közép-Európa
vezető hatalma lett, és aki az esztergomi Várhegyen ma is látható lakóépületet híres külföldi építőmesterekkel megépíttette, kevéssé ismerik,
méltányolják…

Az államalapító szent király – a Képes Krónika állításával ellentétben – nem e boltívek alatt
született, a ma is Szent István-teremként ismert helységben mégis az István névre keresztelt
Vajkról suttognak az Esztergomi Vármúzeum látogatói

– III. Béla személyisége és kora önmagában is megérdemelne Esztergomban egy nagy kiállítást. Régóta tervezzük is, a Nemzeti Múzeummal
közösen, hogy bemutassuk a Bizáncból szülőföldjére – ma úgy mondanánk, uralkodói feladatköréhez felkészülten – visszaérkező, huszonéves
férfiút, és természetesen azt is, miként
építtette fel Esztergomot. Még a történelem iránt érdeklődő látogatók is
viszonylag kevés ismerettel rendelkeznek ezen idők históriáiról… A hazai történetírás, művészettörténet-írás
legalább két korszaknyi restanciában
van az immár mindenki számára
Élet
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megismerhető eredményekhez képest. Még azoknak a kutatásoknak a
publikációi is eztán fognak megjelenni, amelyeket az 1960-as, 70-es, 80-as
években tártak fel esztergomi ásatásaik során a szakemberek! Nagy Emesének az 1964-1969 között Esztergomban folytatott ásatásait dokumentáló,
alapvető munkáira például, most tudtunk pénzt szerezni… Meglehet, számos információjának ellentmondanak
napjaink legújabb tudományos felismerései, s ismét vita tárgya lesz, hogy a
Fehér toronyban – Vitéz János dolgozószobájában, studiolójában – talált
freskók mestere Sandro Botticelli-e.
Tudomány
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A III. Béla hívására magyar földre érkező,
híres külföldi mesterek által épített kápolna
rózsaablaka

Ám a Nagy Emese által összegyűjtött,
de közel négy évtizeden át rejtőzködni kénytelen dokumentáció az eztán
kirobbanó vitáknak és felvetéseknek
is döntőbírája lehet.
A restaurálást – most már – másfélkét esztendő alatt be lehetne fejezni.
Ugyanakkor mindennél fontosabbnak tartjuk, hogy a négy nőalak,
Prudentia, Fortitudo, Temperantia,
Justitia méltóképpen legyen bemutatva. Ennek érdekében olyan építészeti
rekonstrukciós tervet állítottunk ös�sze, függetlenül attól, hogy Vitéz János volt-e a freskó megrendelője,
vagy valaki más, amely a későbbi korokban több alkalommal is átalakított
Fehér tornyot eredeti, reneszánsz kori
stílusa szerint újítja meg.
– Ha nem a humanizmust az állameszme rangjára emelő Vitéz János,
Hunyadi Mátyás nevelője, Mátyás
király kancellárja volt e csodálatos alkotás megrendelője, ki más lehetett?
– Egyre több jel mutat arra, hogy
Ippolito d’Este bíboros, esztergomi
érsek volt a megrendelő, aki igen
erős itáliai kapcsolatai révén tudta
idehívni azt a művészt, aki ezt a
nagyszerű művet megalkotta.
– Mátyás király hitvesének, Beatrixnak az unokaöccse?
– Igen. És, ha az itáliai és magyarországi levéltárakban folytatott kutatások „összeérnek”, e kérdésre is bátran lehet válaszolni…
1610
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– Elképzelhető, hogy a ma ismert
királyi teremsorok alatt vagy mögött
más jelentős – talán még a helyreállítottaknál is jelentősebb – történelmi leletek is rejtőzködhetnek?
– Bizonyosat senki sem állíthat. Néhány évvel ezelőtt, miután az utolsó
építészeti rekonstrukciót is befejeztük
és visszaállítottuk az épületrészek eredeti funkcióit – így akartuk megmutatni, hogy évszázadokkal ezelőtt miként működhetett az esztergomi királyi
vár –, utólag találtunk olyan terekre,
maradványokra, melyek szó szerint a
padló alatt rejtőztek. Az egykori, fapadlós kis szoba ma nagyszerű tér, ahol
egyszerre mutatható be a római kor
öröksége, a vár vízellátását biztosító
vízszűrő és -tárolórendszer és a tizenegyedik-tizenkettedik századi épületmaradványok. Félig feltárt és teljesen
betemetett régészeti kürtőket is találtunk, amelyeket kibontva, egy Szent
István korához „vezető” ajtó is előkerült… A bronzkortól a római koron át a
kora- s a kései középkorig, a reneszánszig és a török korig bármelyik időszak
maradványai előkerülhetnek az Esztergomban folytatott ásatások során…
– Szent István-korabeli épületmaradványok is? Az államalapítóról
elnevezett teremben, amelyet hosszú
időn át a keresztségben Istvánnak
nevezett Vajk születési helyének tartottak, felirat hirdeti, hogy Géza fejedelem fia nem e falak között látta
meg a napvilágot…
– A ciszternás terem mellett feltárt kapumaradványokon kívül az Esztergomi Vármúzeumban jelenleg látható
építészeti emlékek kivétel nélkül mind
későbbi korok dicső maradványai. Géza és István korában a Várhegy észak
oldalán állt egy erődítmény, ott lehetett az a fejedelmi rezidencia is, ahol az
államalapító világra jött. A századok
óta s ma is Szent Istvánról elnevezett
terem legendája a Képes Krónika nyomán keletkezhetett, a királyi jegyző és
krónikás leírása szerint István az esztergomi Várhegyen álló fejedelmi lak
középoszlopos termében született…
– Elképzelhető, hogy a közeli vagy a
távoli jövőben még felszínre hozhatók
a Szent István korát idéző, történelmi
jelentőségű építészeti maradványok?
– Viszonylag kicsi az esély erre. A háborúk és a nagyszabású átépítések
szinte mindent fölszámoltak a Várhegy északi oldalán – Géza fejedelem
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A Porta Speciosának az Esztergomi
Vármúzeumban kiállított kicsinyített másán
is jól látható a képzőművészek által először –
állítólag – itt megörökített jelenet: országát és
népét az agg király Mária oltalmába ajánlja

az északi hegyoldalon építtetett családjának nagyúri lakhelyet. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy
olyan rétegek is vannak ezen a területen, amelyekben talán volna még mit
keresni. Terveink alapján, Géza fejedelem és István király korát kutatva,
kezdeményezni fogjuk, hogy – idővel
– az esztergomi Várhegy északi oldalán további ásatásokat folytathassunk.
– Kik azok a nevezetes személyiségek, akik a középkori Esztergomban
megfordultak?
– Az országon átvonuló keresztes hadak vezérei, nagynevű idegenek aligha.
Előkelő s népes vendégsereg fogadására
a királyi lakosztályok igencsak szűknek
bizonyultak volna. De az imént emlegetett Sandro Botticelli, miközben az
erények freskóját festette, Guillaume
Honnelourt, az építész, III. Béla magánkápolnájának francia földről érkező
mestere, Galeotto Marzio, az itáliai humanista, Janus Pannonius ferrarai diáktársa, Bonfini, a szinte magyarrá lett
történetíró, vagy a matematikus, csillagász Regiomontanus, aki Vitéz János
esztergomi palotájában példa nélkül
való csillagvizsgálót rendezett be, bizonyára megfordult e helységekben. Arról, hogy királyi rangú személyek is látogatták e termeket, hiteles történelmi
forrásaink nincsenek.
– Aki ma a Vármúzeum termeit
végigjárja, fogalmat alkothat róla,
hogyan éltek itt az emberek. Egyedül
az esztergomi királyi vár könyvtára kivétel ez alól. Pedig, állítólag
Mátyás király budai könyvtára mellett a legjelentősebb bibliotéka e falak
között lakozott…
– Ma már egyre több ötletünk van arra, hogy a rekonstrukció befejezésekor
a Vitéz János dolgozószobája melletti

könyvtárszobát miként lehetne berendezni… Fakszimilék sorakoznak majd
a polcain, külföldön föllelhető, vagy
idehaza megtalálható hasonmás kiadványok, élményszerűen…
– Igaz az a vélemény, hogy a
chartres-i altemplomban láthatóhoz mérhető építészeti megoldások
szemlélői lehetünk Esztergomban?
– A XII-XIII. századi Esztergomot
képviselő régészeti leletek ugyanazt az
építészettörténeti és művészettörténeti
színvonalat reprezentálják, mint a korabeli Európa leghíresebb és legfontosabb építményei. Ezen állításomat a
kápolnában látható művészeti alkotások is tanúsítják, sőt teljesen új, még a
szakma előtt is ismeretlen leletek!
– Az 1934 és 1938 között Lepold
Antal által kezdeményezett és irányított feltárási munkálatok ellenére
évtizedeken át kellett várni arra, hogy
történelmi örökségünket a nagyközönség is szemügyre vehesse. Miért?
– Az 1930-as években elképesztően
gyors, pontos és gondos feltárási munka folyt az esztergomi Várhegyen.
Amit akkor feltártak és helyreállítottak, amilyen módszerrel dolgoztak, ma is irigylésre méltó. Bőkezű
állami támogatással dolgozhattak, a
legjobb olasz restaurátorokat hívhatták Esztergomba… A háború után
azonban Esztergomot bűnös városként kellett kezelni. Amikor Méri
István, Kovalovszki Júlia, Nagy Emese,
később Horváth István ismét kutatni
kezdhette a Várhegyet, munkájuk
eredményéről – sikeréről – csak a
szakmabéliek értesülhettek.
Az első kelet-közép-európai gótikus
templom szentélye

Esztergom – a múlt kincsesládája

– A harmadik évezredben azonban egyre több középkori emlék kerül felszínre,
tudásunk és nemzeti büszkeségünk mégsem igen gyarapszik általuk…
– Minden évben új és új leletekkel
szembesülhetünk, 2017-ben EsztergomKovácsiban, a vasútállomás mellett
Szent István idejében épült templomra
találtak a kollégáim. A jáki templomnál
kisebb, de annál kétszáz évvel korábbi,
szent épület a pénzverők temploma lehetett, a Szent István korabeli ország egyetlen pénzverdéjének a mesterei e helyen
laktak. Régészeink a háromhajós templom alatti, Szent István pénzérméivel
„keltezett” temetőjüket is megtalálták…
2014 nyarán a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem régészeti tanszékének a munkatársai és hallgatóik ásatásán kerültek
elő azok a tizennegyedik századi freskótöredékek, amelyek az 1980-as évek
végén Horváth István esztergomi múzeumigazgató által Szent Vid kápolnaként beazonosított, Árpád-kori építményt díszítették. Mihelyt ezeket a királyi kápolna freskóihoz hasonlatos,
azokkal egyenértékű falfestmény-maradványokat sikerül összeilleszteni, a
Várhegyről a városba vezető út – a
macskalépcső – mellett álló kápolnát
is bemutatjuk. A Szentkirály nevű
városrészben az államalapító időskori lakhelyét, egyes állítások szerint:
halála színhelyének maradványait
szeretnénk azonosítani...
– Azt az épületet, ahol a szent király – miként az az Esztergomi
Vármúzeumban másolatként megtekinthető kapu, a Porta Speciosa
timpanonján látható – országát és
népét Mária oltalmába ajánlotta?
– Igen. Esztergom településmagjától,
a Várhegytől délnyugatra, a mai város
határában fekvő település fontos helyszínnek számított a középkorban:
Szent István király itt építtette fel
uralkodói udvarházát. A kis település
országos jelentőségű adminisztrációs
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központtá vált, amikor II. Géza 1150ben – Szent István emléke után –
Szentkirályon megalapította Magyarország egyetlen keresztes rendjét, a
stefaniták ispotályos kanonokrendjét.
– E régészeti lelőhelyek ismeretében
mire számíthatnak a szakemberek,
és mire a régmúlt öröksége iránt kiváltképpen lelkes honpolgár?
– Elképzelésünk szerint a Várhegy rekonstrukcióját két vagy három fő szakaszban lehetne s kellene folytatni.
Az első a Fehér torony reneszánsz terének – királyi kápolna, studiolo,
könyvtár – hiteles helyreállítását vállalná; a második: a városból a Sötét kapu
felé vezető útvonalnak a rekonstrukcióját. E munkálatok keretében a huszonöt
éve ismét működő várszínház helyreállítása is megtörténhetne. Kevés szó esik
róla, nem is tudják elegen: az esztergomi
Várhegyen már a XVI. század végén is
nevezetes előadásokat tartottak. A mantovai herceg udvari zeneszerzője és muzsikusa, Claudio Monteverdi 1595-ben
járt Esztergomban, itáliai színészei zenés
előadásokkal szórakoztatták a katonákat a törökök kiűzetése után.
– Maga Monteverdi? Kifelejtettük
őkelmét az esztergomi Várhegyen
megforduló hírességek névsorából!
– A királyi vár felújítása során a város
„teátrális múltjával” is számolni kellett,
a tudományos felkészültséggel helyreállított főúri lakhelyek mellett így kaphatott teret az esztergomi Várhegyen az új
színház nyolcvan négyzetméteres színpada, 250 főnyi közönség befogadására
alkalmas nézőtere. Utoljára az esztergomi királyi vár nem túl sikeresen rekonstruált külső falainak a funkcionálisan is, építészetileg is kifogástalan felújításáról beszélnék: a csodával határos
módon megmaradt és megmentett,
hat-kilenc évszázaddal ezelőtt emelt falakat a folyamatos beázástól, vizesedéstől sürgősen meg kell menteni.
Lőcsei Gabriella
Tudomány
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U TA Z Á S A T E R M É S Z E T T I T K A N Y E LV I V I L Á G Á B A N

A MAGYAR NYELVŰ
KÉMIA SZÜLETÉSE

A XVIII. századig a magyarországi tudomány nyelve a latin volt, később pedig a német kapott benne
szerepet. A polgári fejlődés, a nacionalizmus és a romantika magával hozta az anyanyelv iránti igény
megerősödését. A magyar nyelv sorra meghódította a közélet, az irodalom és a tudomány tereit.
Így megszületett az igény a hazai kémiatudomány anyanyelvűvé tételére is.

A

szaknyelv kialakítóinak nem
volt könnyű dolguk, hiszen a
köznyelvben kevés kémiához
köthető szó volt: a természettudományos köznyelvi szókincs igen szegényes volt, s a meglévő szavak közül is
sok csak egy-egy nyelvjárási területre
volt jellemző. Többek közt ezzel magyarázható, hogy a korszak tudományaiból a kémia fejlődött ki talán a
legkésőbb. Eleinte a népnyelvi szavak
gyűjtögetésével, majd a szakkifejezések magyar megfelelőjének kitalálásával („magyarra fordításával”), később
pedig nemzetközi szavak magyarosításával töltötték be ezt a hiányt.
A rágó savanyú spiritus

Az első magyar nyelvű kémiai leírások
az ásványtanhoz köthetők. Benkő Ferenc 1784-ben, Zay Sámuel pedig
1791-ben jelentette meg ásványtani
munkáját, amelyekben nem saját szóalkotásokkal, hanem a népnyelvben
fellelhető kifejezésekkel írtak le különböző jelenségeket. Azonban még az
évezredek óta ismert hét fém nevét
sem lelték fel mind magyarul, csak az
arany, az ezüst, a réz, a vas és a kéneső
szó alakjait. Utóbbit ma higany néven
ismerjük. A könösü török szó szóértelmesítésével (népetimológiával) jött létre a kéneső alak, és semmi köze a
kénhez. A nemfémek közül csak a kén
és a szén tartozik a régi szavaink közé,
de további elemnevek is kerültek be
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nyelvünkbe német bányászok közvetítésével: rozsnika (arzén), póris (borax –
ekkor külön elemnek hitték), piskolc
(antimon). Általános kémiai fogalmakat vagy vegyületneveket még ilyen
arányban sem találhattak a köznyelvben. Példaként Mátyus István ásványtanának következő kifejezései hozhatók fel: a sav a „rágó savanyú spiritus”,
az azt közömbösítő kalcium-karbonát
pedig a „savanyúság ellen való fejér föld”.
Sav és víz-alj

A XVIII–XIX. század fordulójának kémikusai egy megoldást láttak a kémia
magyar nyelvűvé tételére: saját szóalkotásaikat próbálták minél szélesebb körben terjeszteni. Ezekhez a mély kémiai
ismereteken túl nyelvi leleményre és biztos grammatikai tudásra is szükség volt,
amely nélkül sokszor esetlen (a mai embert megmosolyogtató) szavak születtek
meg. A magyarítás nemcsak a régi elemeknél és eszközöknél volt indokolt,
hanem az új kémiai felfedezéseket is

rögzíteni kellett a magyar tudományos
életben – ahogyan más modern országokban is történt. A környező országok
egy része máig őrzi saját elemneveiket,
de emellett jellemző volt a nemzetközi
terminusok átvétele is. A magyarban a
Révai Miklós hirdette puritanizmus elve volt a döntő ekkortájt, amely szerint
mivel a magyar nyelv erősen eltérő a
környező nyelvektől, ezért nem vehetők
át belőlük szavak – így tehát mindent
magyarul kell megnevezni.
Ebben a szellemiségben írta meg Nyulas Ferenc erdélyi főorvos a radnai borvizekről szóló művét (1800). Nyulas
tudta azt, hogy elsőként ír magyarul kémiai szakszöveget: „még senki magyarul
vizet nem bontott, a kémia is újság a nyelvünkben, innen szükségképpen sok új szókat
kell csinálnom, ha igazán akartam magyarul
írni”. A kötetben a meglévő és az általa
alkotott kémiai szakkifejezéseket szótárba szedve is összegyűjtötte. Köztük ma is
használt szó például a sav, vagy a tégely.
Ma már viszont nem használjuk az
(FOTÓK: CSOMOS ATTILA)

Nyulas Ferenc eszközei (TANKONYVTAR.HU)

oxigénre mondott sav-alj és a hidrogénre megadott víz-alj neveket. Nyulas
szóalkotásai elsőre szokatlanul hangozhatnak, de jól beilleszkedtek a magyar
beszédbe, és összhangban álltak az akkori kémiai tudomány szintjével.
Paránygó és pedzőszer

Kováts Mihály a XIX. század eleji természettudósok közül a legnagyobb
hatással terjesztette az anyanyelvűség
fontosságát, ezt tudományos programjának tartotta. Ebben a szemléletben alkotta meg a Magyar Chémia című (eredeti címén Chémia vagy természettitka, 1807–1808) munkáját is,
amelyben a korszak kémiai ismereteit
írta le – jórészt magyarul kifejezve.
Kováts azzal érvelt, hogy ha magyarul
lehet kémiát írni, akkor minden tudomány folytatható magyarul, hiszen
„a Chémia a’ legújabb és a’ legnehezebb
tudomány”. A kémikus nem tartotta
jónak az erőszakos magyarra fordítást,
ezért bizonyos szakszavakat latinul hagyott, másokat kisebb hangtani átírással illesztett a magyar nyelvbe. Pár Kováts alkotta szó: szélke (fiola),
pedzőszer (reagens), remek (kísérlet),
paránygó (molekula) és természettitka
(kémia). Ez a négykötetes mű valójában a Grundriss der Chemie című német
könyv szabad fordítása. Tevékenysége a
várt sikert nem hozta meg, hiszen a
közemberek számára túl nehéz olvasmány volt, a tudósok viszont továbbra
is a latin nyelvű szakirodalmat követték, a latin szaknyelvet használták.
Nagy hatást váltott ki azonban Kováts
kilencnyelvű ásványtani szótára, nyelvi
téren ezen alapultak a későbbi kémiai
munkák. Kortársai közül ugyan többen bírálták, ma azt mondhatjuk,

Labor régen (STEAMPUNK.AMBIENT-MIXER.COM)

hogy Kováts Mihály érdeme a
XIX. század eleji kémia tudományos és nyelvi szempontból egyaránt
magas szinten történő megjelenítése.
Nyulas Ferenc és Kováts Mihály
Pethe Ferencnek köszönhetik, hogy
az általuk megalkotott szavak bekerültek a későbbi (és a mai) kémiai
nyelvbe. Pethe nem kémikus volt, hanem H. Davy mezőgazdasági kémiáját (A földmívelési Kémia gyökere) fordította le, és ehhez használta fel a két
kémikus szavait. Az új terminusok
terjesztésében Keres Ferenc főiskolai
oktató vállalt nagy szerepet, aki elsőként oktatott magyar nyelven kémiát. Az anyanyelvi természettudományra vonatkozó gondolatait nem
írta ugyan meg, de sok tanítványának, a későbbi tudósoknak átadta azt.
Ezüstany és bűzlő

A XIX. század eleji kémiai nyelvújítás
csak egyéni próbálkozás maradt, részleges sikerekkel. A pesti egyetem kémiaprofesszora, Schuster János kidolgozta
az egységes magyar kémiai műnyelvet,
és tanítványait kötelezte is annak használatára. Schuster szóalkotásai között
sok már meglévő szóra alkalmazott is
volt. A fémeket és a nemfémeket nyelvtani képzés szempontjából is elválasztotta egymástól. A fémek mind -any képzőt kaptak az arany szó végződésének
mintájára. Így lett a rézből rézany,
az ezüstből ezüstany, a sziksóból
szikany (nátrium-karbonát), a hamuzsírból hamany (kálium) stb. Ekkor született meg a közülük egyedüliként máig
használt higany elemnév is, bár itt a
szerdaany névvel is próbálkozott a szerző (Mercur istenről kapta a latin nevét,
és a szerdai nap a latinban a tolvajisten
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nevét viseli). A nemfémek az illeszkedés
törvénye szerint ó-ra vagy ő-re végződtek. Így lett a hidrogén gyúló vagy víző,
a nitrogén fojtó, az oxigén savító, a
bróm bűzlő vagy a foszfor villó. A vegyületek elnevezése is követi a műnyelv
logikus felépítését: a tökéletes oxidok
-ag, a tökéletlenek -acs képzőt kaptak.
A sók a savak és a bázisok összetételéből
álltak, pl. fojtósavas ezüstag (ezüst-nitrát). A haloidsavak nevét -lat/-let képzővel látta el a Schuster-féle kémiai műnyelv, pl. zöldlet (klorid), ibolat (jodid).
A szerves vegyületek többnyire -dék
toldalékot kaptak, pl. nadragulyadék
(nadragulya atropinje).
A Schuster által létrehozott műnyelv
gyorsan terjedt a magyar kémikusok
között. Ezt a folyamatot akarta megállítani Bugát Pál, aki Irinyi Jánossal karöltve elkezdte újragondolni azt. Elsőként a magyar hangzáshoz való igazodást sürgették: így lett a rézanyból
rézeny, a mészanyból mészeny. Mannó
Alajos Orvos-gyógyszerészi vegytan című
munkájában (1842) már a megújult
szaknyelvet használta. Az összetett kémiai szavak megalkotását pedig az
ipartanoda tanára, Nendtvich Károly
végezte el. Az új műnyelv valójában
nem is volt annyira új Schusteréhoz képest, pusztán a fémek és nemfémek
közötti nyelvi különbség szűnt meg,
valamint az -any/-eny képző az illeszkedés törvénye szerint került a szótőhöz. Néhány Schuster-féle szót önkényesen átalakítottak: pl. villóból villany, bűzlőből büzeny lett. Néhány más
kifejezésre viszont új szóalakokat hoztak létre: pl. a hidrogén a köneny, az
oxigén az éleny (éltető levegő szavak
összerántásával és képzésével), a klórból
a halvany (mivel halványzöld színű)
Tudomány
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alak. A schusteri névalkotás oxidokra
vonatkozó módszerét kiterjesztették az
összes többi vegyületre is: pl. legköneg,
(ammónia), legecssavas legköneg (ammónium-nitrit). A szerves vegyületek
elnevezése az elemek szóvégződéséhez
hasonlított: égeny (etil), füzany (szalicil
– mivel szalicilsav van a fűzfában) stb.
Az alkaloidok pedig -al képzőt kaptak:
pl. szunnyal (morfin), ebvészal (brucin).
Az új kémiai műnyelv gyorsan terjedt,
a XIX. század közepén akadémiai vitája is volt, amelyen az alkotó Bugát és
Vörösmarty Mihály is felszólalt az új
terminológia mellett.
A szabadságharc előtti magyar értelmiség büszke volt a különleges anyanyelvű kémiai szaknyelvre, azt a tudományos és a nemzeti öntudat együttes
kinyilatkoztatásának érezték. Meg
kell jegyezni, hogy az új tudósnemzedéket viszont ez a szókincs kissé eltávolította a nyugat-európai kutatóktól.
Gyors sorvadás

A szabadságharc bukása után a csalódottság és a közöny az anyanyelvre is
kivetült, a kémiai műnyelv tudományos életben való népszerűsége egyre
csökkent. A kiegyezés után ismét
„hangot” kapott a Bugát és Irinyi által megújított Schuster-féle műnyelv,
de ez a lelkesedés nem tartott sokáig.
Szily Kálmán műnyelvellenes tevékenységének hatására tűnt el teljesen
a kémiai műnyelv is a használatból.
Szily a Természettudományi Közlönyben sorban jelentette meg a műnyelvet bíráló írásait. Szily szokatlannak
és magyartalan hangzásúnak tartotta
a műnyelv szókincsét, a kémiai osztályozás nyelvi kifejezését pedig indokolatlannak látta. Az új szaknyelv kialakításának alapjait a következőkben
vélte: csak azt jelölik magyar szóval a
kémiában az új fogalmak közül, aminek nincs nemzetközi kifejezése;
amire van általánossá vált magyar
1614



Élet

és

Tudomány



Megfigyelhető, ahogyan néhány év alatt nemcsak változnak a nevek, hanem több esetben
a régebbi változat tér vissza. (FORRÁS: SZABADVÁRY FERENC – SZŐKEFALVI-NAGY ZOLTÁN 1972.
A KÉMIA TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST.)

szó, azt használják; ha nincs magyar
szavunk az adott kifejezésre, akkor
az idegen szót kell magyarossá tenni.
Ma így mondjuk

A mai kémiai szaknyelv jól tükrözi az
imént felvázolt folyamatokat. Bizonyos
szavakra az évszázadok óta használt kifejezéssel élünk (pl. arany, réz, vas), bizonyos kifejezéseket a nyelvújítás kori
szóalkotásokkal mondunk (pl. sav, higany), azonban a legtöbb szónál átvettük a nemzetközi terminológiát, és a
köznyelvben is az idegen formát használjuk (pl. oxigén, nitrogén). A köznyelv és a tudományos nyelv közötti
határ eltűnt, nincsenek külön „népi”
kifejezések a kémiai fogalmakra – így a
vegyészet érthetőbb mindenki számára. A szakirodalom is átalakult, jelenleg
az angol nyelv a domináns benne. Ezzel
együtt a kémia tudománya az elmúlt
fél évszázadban rengeteget fejlődött az
egzakt definiálás terén. Egyre jellemzőbb rá a precizitás és a pontos meghatározás. Észrevehető ez a szaknyelven is.
Napjainkban a szerves kémia óriási teret nyert a benne rejlő megszámlálhatatlan lehetőség és sokoldalúság miatt.
A molekulák sokasága és a tudományág megkövetelte egy szisztematikus nevezéktan bevezetését. Ezt a IUPAC
(International Union for Pure and
Applied Chemistry) tette meg, a Gold
book és a Green book című művekben.
E könyvek nemcsak a molekulákra,
hanem a módszerekre, egyenletekre,
együtthatókra is pontos megnevezéseket írnak elő. A szerves molekulák nevezéktanát
matematikai-algoritmikus
úton oldották meg, azaz a molekulából összerakható a név, illetve a név
alapján egyértelműen megállapítható

2018/51-52

a molekula szerkezete. A rendszerezés
is fontos, amelyet az ACS (American
Chemical Society) egyik divíziója, a
CAS (Chemical Abstracts Service) végez. Adataik szerint naponta kb. 15 ezer
új molekula kerül bevezetésre az adatbázisba. Természetesen a felfedezett új
vegyületek száma ennél jelentősen nagyobb. Így érthető talán, hogy a pontos
nevezéktan elengedhetetlen a szakirodalom átláthatóságának megőrzéséhez.
Az algoritmikus nevezéktannak magyar változata is létezik, amelynek szabályai időközönként aktualizálódnak a
nemzetközihez igazodva.
A magyar kémiai szaknyelvre jellemző, hogy a szisztematikusság mellett erősen jelen van a konvenció,
amelynek többrétű okai vannak.
Egyrészt a szisztematikus nevezéktan
minden előnye ellenére alapvető, általánosan ismert molekulákra is sok
esetben bonyolult nevet ír elő, holott
minden szakmabeli ismeri az elterjedt, hétköznapi nevet. Ilyen esetekben szabályosan alkalmazzák a hagyományos neveket szakmai szövegekben is. Ezt a IUPAC is figyelembe
vette, így létezik preferált és szisztematikus IUPAC-név is. Hogy egy
példát említsünk: szisztematikus
IUPAC-név szerint a glükóz egyik
izomerét (2R,3S,4R,5R)–2,3,4,5,6–
pentahidroxihexanal néven kellene
említeni. Preferált névként viszont
elfogadott a D-glükóz név is.
A magyar kémiai nyelv szépségét tehát az adja, hogy egyszerre ötvözi az
ősi magyar örökséget, a nyelvújításkori
nyelvi leleményt és a nyugati, modern
tudományos élet felé való nyitottságot.
Blankó M iklós
Csomos Attila

AZ ÉV FÁJA, A VIRÁGOS KŐRIS

SZÁMŰZENDŐ FAJNAK
SZÁMÍTOTT

A hazánkban őshonos három kőrisfaj közül a virágos kőris volt az erdészek „mostohagyermeke”
csenevész termete és sűrűn elágazó, bokorszerű formája miatt. Szerepe napjainkra főleg az ökológusok szemében felértékelődött, mivel a dolomit kopárok fekete- és erdeifenyővel való beültetése sok helyütt pusztul, s helyüket fokozatosan átveszi a sokkal életképesebb virágos kőris.
E pozitív példát legföljebb a tengerentúlról betelepített amerikai kőris árnyékolja be, mely
„elszabadulva” mára ártereink egyik inváziós fajává vált.

A

kőris nemzetségbe (Fraxinus)
jelenleg 43 fajt sorolnak,
amelyek az északi félteke
mérsékeltövi és szubtrópusi területein
fordulnak elő. Közülük 15 faj tartozik
az ősibb bélyegeket (például párta
megléte, rovarbeporzás, végálló virágzat) mutató Ornus szekcióba, amelyek a virágos kőris kivételével KeletÁzsiában élnek. Maga a nemzetségnév a latin köznyelvben is ezt a rokonságot, pontosabban a magas kőrist és a
vele gyakran összetévesztett keskenylevelű kőrist jelentette. Mint a legtöbb
európai fafaj ma is érvényes tudományos nevét, úgy a virágos kőrisét is
Linné adta, az Fraxinus ornus.
Törpítve

Nyelvünkön a Tihanyi alapítólevélben említik először a kőris szót egy
összetételben: „usque ad magnam
uiam, que dirigitur in keuris tue”, azaz
’a nagy útig, amely Kőristő felé vezet’. Közszóként 1193-ban adatolható keures-ként, az 1305 körül ös�szeállított Besztercei Szójegyzékben
és az 1405 körül írott Schlägli Szójegyzékben már keres fa megjelölést
találunk. A kőris fanév a nyelvészek
A virágos kőris elterjedési területe

szerint ótörök eredetű, a magyar
nyelvbe még a honfoglalás előtt kerülhetett.
A virágos kőris viszonylag rövid
életű, a 80–100 évesnél idősebb egyedek ritkák. Termete az elterjedési területén belül észak–déli irányban nő,
az északi részeken csak ritkán éri el a
15 méter magasságot, míg Dél-Európában gyakran meghaladja a 20 méter nagyságot. Ehhez azonban az is
hozzátartozik, hogy az évszázadokon
keresztül gyomfának tartott virágos
kőrist – különösen a jobb termőhelyeken – igyekeztek visszaszorítani, s
így hazánkban is e fajnál a „letörpítés” jelensége figyelhető meg. A sekély termőrétegű, tömör alapkőzetű
talajokra visszaszorított egyedek –
esetenként a többszöri sarjaztatás és a
Élet

és

Teljes virágzásban (FOTÓ: FRANK NORBERT)

vadak tartós kártételének hatására –
alig érik el a 10 métert, inkább cserjésedő formában léteznek.
Törzse hajlott, szabálytalan növekedésű, rövid és hamar, fokozatosan
vastag ágakra bomlik, ezért sem becsülték az erdészek ezt a fafajt hosszú
ideig. Felfelé irányuló ágainál gyakori
a villás elágazás, ami azért következik be, mert az az évi hosszúhajtás végén hozza virágzatait, s így csak a párosan álló oldal-, illetve hónaljrügyekből tud tovább nőni. Az is előfordulhat, hogy a vegetatív hajtás
elveszti csúcsrügyét például vadrágás miatt. A gyakori villás elágazás szintén nem növelte népszerűségét az erdészkörökben.
Tudomány
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Jellemző viszont a barázdált levélgerinc, amely felső részén gyakran térdesen meghajlik. Lombozata ősszel
sárgára vagy ibolyásvörösre színeződik, előfordulásai a tájban ilyenkor jól
kirajzolódnak.
Május első felében is könnyű mes�sziről megismerni e fafajt, mivel
lombfakadás után 10–20 centiméter
hosszú bugában nyíló sárgásfehér virágai összetéveszthetetlenné teszik a
többi kőrisfajjal. A virágok ivari
megoszlására a poligámia jellemző,
azaz vannak egyivarú (porzós vagy
termős) és kétivarú virágok is, a fiatal fákon csak porzósak találhatók.
Édeskés illatú virágait – a hazánkban előforduló testvérfajokkal ellentétben – rovarok porozzák be.
Rügye gyakran vörhenyes
(FOTÓ: KORDA MÁRTON)

Koronája tojásdad alakú, fiatal korban laza, idősebb korban besűrűsödő,
melynek az a magyarázata, hogy idővel egyre több rövidhajtást hoz, illetve a hosszúhajtás ízközei egyre rövidebbek lesznek. A fa gyakran aszimmetrikus, a faj erős fényigénye miatt
a nagyobb megvilágítás irányába nő.
Kérge alapján könnyű felismerni: sötétszürke, sokáig sima marad, idős korban rücskösen repedezik, esetenként
világos foltokkal tarkított is lehet.
Gyökérzete – részben a termőhelyi
szélsőségek miatt – nem hatol mélyre,
támasztógyökerei vastagok, a felszín
közelében sűrűn szétágaznak.
Poligámia jellemzi

Sokszor esünk abba a hibába, hogy a
nehezen meghatározható fajokat is
egyetlen bélyeg alapján próbáljuk felismerni, egymástól elkülöníteni. Így
van ez a kőriseknél is, ahol sokan a
rügy színére összpontosítanak. A virágos kőris rügyei ezüstszürkék, sokszor vörhenyesek, de esetenként előfordul halványbarna rügyszín is!
A kőrisekre jellemző páratlanul
szárnyalt levelek e fajnál 5–9, rendszerint 7 levélkéjűek, melyek rövid
nyelűek, lemezük kissé bőrszerű,
felül fénylő, ami a faj szubmediterrán elterjedésével és szárazságtűrésével hozható kapcsolatba. A levélke
fonáka világoszöld, a főér alsó szakasza rozsdás szőrű, utóbbi egy idő után
le is kophat, s ez is megtévesztő lehet.
1616
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A bükkel a börcökön

Elterjedési területe Spanyolország keleti partvidékétől ÉszaknyugatAnatóliáig húzódik, a földközi-tengeri szigetek és félszigetek nagy részén megtaláljuk. Az északi határt az
Alpok déli lába, Magyarország középhegységrendszere és az Erdélyiszigethegység jelöli ki, ettől északabbra csupán néhány szórvány előfordulása ismert. A délkelet-európai
karszterdők jellemző faja, ahol főként
a molyhos, a magyar, a cser-, a karmazsin- és a magyaltölggyel, a keleti
és a komlógyertyánnal elegyedik.
Hazánkban a dombvidékek s még
inkább a középhegységek fafaja. A sík
vidékeket elkerüli, mert az alföldi kontinentális klíma szélsőségeit – akárcsak
a cser – nem kedveli. A Dél-Dunántúlon a Kapostól és a Siótól délre gyakori faj, de a laza alapkőzetű (főleg lösz
alkotta) tájakon visszaszorulása látványos például a Balaton és a Kapos
Bőrszerű levelei a szárazságtűrését fokozzák
((FOTÓ: KORDA MÁRTON)

között. A szubmediterrán klímahatás
alatt álló Dunántúli-középhegységben
szintén gyakori, ugyanakkor az Északi-középhegységben az erősödő kontinentális klímahatás miatt természetes
úton csak a Bükkig jutott el, itt és ettől
keletre csupán ültetett és elvadult példányai találhatók. Hasonló megjelenésű a Soproni-hegységben is.
Mivel melegigényes faj, az elterjedési
terület északi részén – így hazánkban
is – elsősorban délies kitettségben,
könnyen felmelegedő talajokon fordul
elő. Nálunk főként mészkő és dolomit
alapkőzeten jelenik meg, ritkábban andeziten, bazalton, löszön és márgán is
felfedezhetjük. Közép-Európa déli
felében elsősorban nagy hőigénye köti a mészkőhöz és a dolomithoz, DélEurópában viszont szilikátos alapkőzeten kialakult talajokon is gyakori.
(Ugyanez a jelenség a feketefenyő esetében is szembetűnő!) Melegigényének
tudható be az is, hogy a hegységekben
nem emelkedik magasra.
A nagy szárazságtűréssel kapcsolatos
vízháztartási stratégiája meglehetősen
sajátos. Rendes fejlődéséhez csapadékos
nyár eleji időszakot igényel, a talaj fokozatosan csökkenő vízkészletét intenzíven szétágazó, sűrű gyökérzete jól tudja
hasznosítani. A nyár második felében
fellépő száraz időszakban párologtatása
minimumra csökken, jelentős vízvesztést is képes elviselni anélkül, hogy lombozata károsodna.
Élőhelyein való előfordulását vagy hiányát és gyakoriságát hazánkban jelentősen befolyásolják a korábbi évszázadok tájhasználatai, továbbá tartósan negatív erdészeti megítélése. Szakmai körökben a bokorerdők fafajának tartják a
molyhos tölggyel együtt, a korábbi legeltetéstől vagy a fenyvesítéstől megmaradt állományok mészkövön, dolomiton, andeziten, bazalton egyaránt
előfordulnak, s az egyik legfajgazdagabb
életközösségünknek számítanak.
Másik fontos élőhelye a mész- és melegkedvelő tölgyesek, ám ezt az előfordulását korábban némi gyanakvással tekintette a szakma, mivel a tölgyek térfoglalását féltették tőle. Az egyéb, főleg félszáraz és üde vízgazdálkodású
termőhelyeken lévő erdőt
ársulásokban egyértelműen a száműzendő fafajok közé tartozott.
Van még egy különleges élőhely,
éspedig a Dunántúli-középhegység
bükkös sziklaerdői. Ezekben az északias

2–3 centiméteres lependéktermése
már július végén beérik
(FOTÓ: KORDA MÁRTON)

kitettségű, dolomit börcökön (bérceken) álló állományokban a virágos kőris együtt fordul elő a bükkel, s a két
fafaj tartósan megmarad egymás mellett. Az utolsó jégkorszak utáni mogyoró- és tölgykorban ugyanis a virágos kőris uralta ezeket a termőhelyeket, majd a bükk fafaj is megérkezett
ide, de mivel ökológiai tekintetben
határhelyzetben van, ezért nem tudta
kiszorítani árnyékával a fényigényes
virágos kőrist.
Különösen a bokorerdők, mész- és melegkedvelő tölgyesek helyére korábban
kiterjedten telepített feketefenyvesek és
kisebb mértékben ültetett erdeifenyvesek
állományaiba – a nemkívánatosság ellenére – igyekezett visszaszivárogni a virágos kőris, mivel a két említett fenyőfaj
koronája a korral egyre jobban lazul, s
állományaik egyre alacsonyabb záródásúak, így több fényt engednek be, ami
kedvez e fény- és hőigényes fajnak. Ebből
adódóan a Keszthelyi-hegységben és a
Balaton-felvidéken az utóbbi időkben tapasztalható látványos fenyőpusztulás
miatt a pionír jellegű virágos kőris
ökológiai szerepe kezd felértékelődni!
Mecsek, a gömbölyded

tulajdonságú (például keskenyebb
vagy szélesebb) leveleket találunk
ugyanabban az időpontban a generatív és a vegetatív hajtásokon.
Kultúrváltozatai közül nagy népszerűségnek örvend az 1970-ben szelektált
‚Mecsek’ fajta, amely koronája gömbölyded, majd idővel kissé lapított lesz.
Kiváló várostűrése folytán egyre gyakrabban alkalmazzák, a gömbakác helyettesítésére is alkalmas. A hullámosan
görbült ág- és gallyrendszerű ‚Laokoon’
2000 óta gazdagítja a fajtaválasztékot,
míg az egyenes törzsű, átmenő sudarú,
szabályos koronájú, utcafásításra alkalmas ‚Pilis’-t 2007-ben szelektálták, s térhódítása várható a jövőben.
Várostűrésével, gazdag virágzásával és
szép őszi lombszíneződésével a virágos
kőris egyre fontosabb parkfa lesz.
Lassabban nő, mint a magas kőris
vagy a magyar kőris, ezért évgyűrűi
keskenyebbek azokénál. Fáját korábban a bognáripar hasznosította, sarjait Dél-Európában szőlőkaróként vagy
gyümölcstámként értékesítik. Noha
faanyaga – a többi kőriséhez hasonlóan – kedvező tulajdonságú, kis fatömege miatt iparilag nem hasznosítják. Ellene szól az is, hogy a görbe,
erősen ágas törzse nehezen feldolgozható, így manapság inkább tűzifaként értékesítik.
Ha megszólal a mannaharang

Az év fája ismert másik neve, a mannakőris arra utal, hogy ez a növény is
szolgáltat mannát. Arról még ma is folyik a szakmai vita, hogy pontosan mi
is az a bibliai manna. Mózes II. könyvében az alábbiakat olvashatjuk: „Reggel pedig harmat hullott a táborra köröskörül. Amikor fölszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát,
mintha apró dara lett volna a földön. …
Mannagyűjtés
(FOTÓ: BARTA DÉNES)

A virágos kőris esetében erős fajon
belüli változatosságot lehet tapasztalni, amely eltérések elsősorban a levélkék alakjában, nagyságában, számában, a virágzat és a termés alakjában jelentkeznek. Emiatt ennél a fajnál számos változatot és alakot írtak
le a korábbi kutatók. Ez azonban
megtévesztő, mert ugyanazon egyed
esetében részben a korral is változhat
a levelek sajátossága, részben eltérő
Élet
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A ’Mecsek’ fajta egy szép példánya
(FOTÓ: TÓTH PÉTER)

Mózes megmondta nekik, hogy ez az a
kenyér, amelyet az Úr adott nekik eledelül. … Izráel háza mannának nevezte el
azt. Olyan fehér volt, mint a koriandermag, íze pedig olyan, mint a mézeskalácsé.” Egyesek szerint a mannatamariska (Tamarix mannifera), mások szerint
a tevetövis (Alhagi maurorum) lehetett
ez a növény. Ugyanakkor a botanikai
munkásságáról is híres Lőw Immánuel rabbi a manna forrását teljesen másként képzelte el, szerinte a Lecanora
esculenta ehető zuzmófaj lehetett a
manna. (Ez a zuzmó Perzsia és Kisázsia
területén honos, s kiszáradt telepeit
óriási tömegben szállítja a szél.)
Tény, hogy sok növény szolgáltat
mannát. Így több eukaliptuszfaj mellett a virágos kőris is, amelynek sima
kérgén keresztül gyakran szívogat a
mannakabóca (Cicada orni), s a szívás
nyomán csordul ki az édes nedv.
Ezt felismerve a XV. századtól DélItáliában, a XVII. századtól Szicíliában nagy területeken kezdték ültetni
a virágos kőrist. 7–12 éves korától
fogva 20–30 éves koráig a 8–10 centiméter átmérőjű törzseken júliusban
és augusztusban a kérgen bemetszéseket végeztek, amelyen keresztül
barna váladék préselődött ki. Ez aztán a levegőn sárgásfehérré vált és
megkeményedett, melyet összegyűjtöttek. Mivel a manna vízoldékony,
ezért e területeken őrt alkalmaztak,
aki eső közeledtén megszólaltatta a
mannaharangot, melyet hallván
gyorsan összegyűjtötték a mannát.
A jó manna kevés cukrot és legalább
75 százalék mannitot tartalmaz, s édeskés ízű és kellemes méz illatú – köhögés ellen és enyhe hashajtónak
használták. A mannitot cukorbetegség esetén cukorhelyettesítő szerként
is alkalmazzák.
Bartha Dénes
Tudomány
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BESZÉLŐ KÉPEK

HIDEGPÁRNA
Egy hete nem láttuk a Napot. A hegy lábánál is lehangoló az időjárás: a nyirkos, párás levegő hőmérséklete 1-2 Celsius-fok, a látótávolság csupán néhány kilométer, a hegyvonulatok pedig eltűnnek a
homogén szürke felhőzetben. A legtöbb kiránduló nagyon meggondolja, hogy egyáltalán útnak
induljon-e ebben az álmosító, sokat nem ígérő időben.

M

égis vágjunk bele, ugyanis néhány száz méterrel magasabban hirtelen fog megváltozni a táj. Elérjük a ködfelhőt, amely – ahogy haladunk
felfelé – egyre sűrűbbé és fagyosabbá változik. A „mélyhűtőben” mindent vastagon burkol a zúzmara, a hatalmas bükkfák fehéren csipkézett öltözetükben borzonganak, időnként szikrázó jégszilánkokat rázva le magukról. Menjünk tovább, meredeken. Egyszer csak ritkul a köd és
nyílik a felhőzet, halványan átszűrődik a napkorong. Kékül az égbolt, majd hirtelen napsütésben vakít a zúzmarás erdő. A hidegpárna határán
ballagunk. Tovább haladva leolvad a táj és tavaszi szellő mozog, ekkor már a felhők felett járunk, 900 méter magasságban. Itt a levegő rendkívül
tiszta, extrém szárazságú (a relatív nedvesség akár 3%-ra is csökkenhet), a látási viszonyok páratlanok, így akár a 150 km-nél távolabbi hegyek
is kontrasztosan rajzolódnak ki a horizonton. A panoráma ebben a sajátos időjárási helyzetben a legkülönlegesebb és a legszebb is egyben.

Potyó Imre

4
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1.

A

hidegpárna

jelensége

a

téli

3

nyugodt,

3. A hidegpárna felső határán bámulatosan fehér világba érkezünk.

anticiklonális időjárási körülmények között (leszálló légmozgások

hónapokban,

Itt már éppen süt a Nap, de még közel van a fagyos rétegfelhő is.

mellett) alakul ki, ami gyakran párás, borongós, szürke napokat

A zúzmara folyamatosan rakódik rá a fák törzseire és ágaira, miközben

okoz itt a Kárpát-medencében. A magasban melegedés zajlik,

a talajon is tűkristályok milliói halmozódnak fel.

a medence alját pedig nyirkos hideg légtömeg tölti meg,
ugyanakkor a rétegfelhőzet felett legtöbbször derült, napos az

4. Fagyzug. Az anticiklonban stabilan kiépült hidegpárna napszakosan

idő, és a hőmérséklet jóval magasabb az alacsonyabban fekvő

enyhe vertikális mozgást végez: éjjelente rendszerint lejjebb vándorol,

tájakénál (hőmérsékleti inverzió jön létre). Érdemes ilyenkor

majd napközben újra elkezd megemelkedni a felszín – nappali

feltúrázni hegyeinkre, ugyanis ezek a ködpárnás, gyakran

besugárzásból származó – gyenge hőjének köszönhetően. Közben

erős légszennyezettséggel járó helyzetek több mint egy hétig

láthatóvá válnak a zúzmarás gerincek és völgyek (Börzsöny, Csóványos).

is meghatározhatják odalent időjárásunkat (amiben csak egy
erősebb front hozhat változást), azonban a gomolygó, fagyos

5. Érdekes ornitológiai megfigyelés koronázta a naplementében

felhőtengerből mint szigetek bukkannak ki a magasba nyúló

hullámzó

napfürdőző hegygerincek és csúcsok.

hidegpárnajelenséget:

egy

pontként

látszó

sirály

szállingózott a felhők felett a Magas-Börzsöny csúcsainál. Vajon
merre tartott és mit érzékelt a felhőtenger felett repülve? (A Nimród

2. A hőmérséklet rendkívül gyorsan változik vertikálisan: talajközelben

Fotóklub pályázatán 2. helyezést ért el.)

néhány fok, a rendszerint 400-900 méter közt megülő sűrű ködfelhőben
pedig extravastag zúzmara, és körülbelül -10°C uralkodik. Kiérve a

6. A rétegfelhőzet hiába zárt, éjszaka mégis világít a nagyobb városok

felhőből akár néhány tíz méter alatt 10-15°C fokot is ugorhat a

alulról érkező fényárában. A távolban Budapest, a kép előterében pedig

hőmérséklet. Mintha egy fagyasztóból másznánk elő.

Vác fényei festenek.

5
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INTERJÚ KUBINYI ENIKŐVEL

KATTINTÁS
KUTYAORRAL
A L’Oréal–UNESCO A Nőkért és a Tudományért magyar ösztöndíjat nemrég
zik, hogy kutyák segítségével azonosítsák az agy öregedésével járó változásokat. A cél természetesen az, hogy az ember és kedvence egészségesen
élje meg az idős kort is. Az ELTE Etológia Tanszékének tudományos főmunkatársa hosszú ideig vezette lapunk ÉT-etológia rovatát, de más írásaival is
gyakran találkozhattak olvasóink. Ezért a díj kapcsán nemcsak kutyákról és
szakmáról, hanem publikációs tevékenységéről is beszélgettünk.
újságba írtam a kutyámról és nagy
meglepetésemre meg is jelent, pedig
még csak középiskolás voltam. Már
egyetemre jártam, amikor Gácsi Márta, a Nemzetközi Kutya Magazin főszerkesztője kérte az Etológia Tanszék
munkatársait, hogy írjanak a lapjába.
Szerkesztői instrukciókat is adott, és
nagyon barátságosan fogadott minden
írást. Az is segített, hogy később pénzkeresés céljából elkezdtem fordítani a
Spektrum tévének, úgyhogy hozzászoktam ahhoz, hogy lehet hallani,
amit írtam. Szóval van tapasztalatom,
de valószínűleg belső késztetés is.
– Hogyan fogadta a L’OrealUNESCO díjat és az ezzel járó sajtóérdeklődést?
– Bár nagyon szép a kutatói pálya, de
egyáltalán nem könnyű, mert rengeteg benne az elutasítás, a kritika. Sokszor felmerül, hogy pont ezt és pont
így kell-e csinálni, és nem lenne-e
mindenkinek jobb, ha valami egész

(FOTÓ: TRUPKA ZOLTÁN)

– Amikor kislány korában megkérdezték öntől, hogy mi leszel, ha nagy
leszel, mit válaszolt?
– Agrármérnök szerettem volna lenni,
mint az apai nagyapám, mert nagyon
érdekeltek a növények és az állatok.
Ennek talán az volt az oka, hogy sokat
jártunk vidékre rokonokhoz, ahol elég
komoly háztáji gazdálkodás folyt.
Gyerekként kifejezetten sokat dolgoztam földeken. Jó voltam biológiából,
versenyeken vettem részt és középiskolában biológia-kémia szakra jártam.
Onnan pedig nem volt kérdés, hogy
biológus szakra menjek tovább. Kicsit
érdekelt az irodalom is, de nem tartottam magamat annyira tehetségesnek,
hogy azt az irányt válasszam.
– Az irodalmi érdeklődése összefügg
azzal, hogy szívesen és jól ír ismeretterjesztő cikkeket is?
– Ezen most el kell gondolkodnom,
mert ezt a kérdést még soha nem tették fel nekem. Először a 16. kerületi
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mással foglalkoznék. A díjról szakmai
zsűri döntött, ez fontos megerősítés
tudományos oldalról. Kinyit ajtókat,
mert megbízhatóbbnak, hitelesebbnek
tartják a munkát, ha kapott egy komoly elismerést, és így könnyebb kooperációkat, új kutatási irányokat indítani. A médiafigyelem révén is ismertebbé, hitelesebbé válnak a kutatásaink és a kutyagazdák is szívesebben
vesznek részt a vizsgálatainkban.
Férjem, Molnár Attila Dávid természetfilmes, ismeretterjesztéssel foglalkozik és mivel 18 éves korom óta vele
élek, fokozatosan hozzászoktam a médiához. Örülök, amikor megkeresnek
és beszélhetek a kutatásainkról, ami így
sok emberhez eljut. Tudom jól, hogy
milyen sok munka fenntartani egy
közlési csatornát, mert nagyrészt én
gondozom azokat a netes felületeket,
amiken a Családi Kutya Programban a
gazdákkal kommunikálunk. Hálás vagyok, ha valaki jön egy médiumtól és
az ő közönségükhöz is eljuthatunk.
– Hogyan kezdődött az etológiai
pályája?
– Már általános iskolásként olvastam
Csányi Vilmos könyveit, interjúit. De
nem tudtam, hol dolgozik, és a kutatómunkáról sem volt kiforrott koncepcióm. Elsőéves biológusként hallottam valakitől, hogy Csányi Vilmos
valódi, elérhető személy az ELTE-n.
Megkerestem őt, megmutattam azt a bizonyos első, kutyás cikkemet, és azt
mondta, hogy maradjak a Tanszéken és
kezdjek el szakdolgozni. Ezt nagyon

(FOTO: L'OREAL)

Kubinyi Enikő etológus is megkapta. Kutatócsoportjával jelenleg azon dolgo-

komolyan vettem és elkezdtem egy
hosszú távú vizsgálatot a saját kutyámmal, amibe később másokat is
bevontam. Az eredményeket később
publikáltuk is. 1994-ben csatlakoztam
az ELTE Etológia Tanszékének Családi Kutya programjához, azóta kisebb
külföldi kitérőktől és gyereknevelési
szünettől eltekintve itt dolgozom.
– Mostani legnagyobb projektjük
egy ERC által támogatott program,
az öregedés vizsgálata kutyákon keresztül.
– Valóban az ERC, azaz az Európai
Kutatási Tanács finanszírozza, de részt
vesz benne a Nemzeti Agykutatási
Program is. A probléma közismert.
Az idősek száma növekszik és az egészségben eltöltött életkor hossza is nő.
Ennek ellenére az emberek életük ötödét időskori betegségekkel sújtva töltik. Ez nagyon nagy anyagi teher nem
csak az egyén, hanem a társadalom
számára is, főleg úgy, hogy közben kevés gyerek születik és nincs, aki eltartsa
az időseket. Ha valaki bármilyen okból
demens lesz és emiatt önellátásra képtelen, az kész katasztrófa, hiszen
24 órás, drága felügyeletet igényel.
A robotika ezeket a problémákat részben meg fogja oldani, de a legfontosabb
az lenne, hogy az emberek, amíg élnek,
legyenek egészségesek. Ha az agyuk
egészséges tud maradni, akkor a legtöbb
hátrányukat kompenzálni tudják.
Az öregedést kutyával mint modellszervezettel is lehet vizsgálni. Mivel
körülbelül ötször gyorsabban öregszenek, mint az ember, ezért az öregedés
folyamatai jobban tanulmányozhatók
rajtuk. Náluk is van demenciaszerű állapot, a 15 év feletti kutyák kétharmada mutat ilyen tüneteket.
Ez egy interdiszciplináris kutatás,
van benne genetikai és idegtudományi
vizsgálat is. Genetikai hátterem volt valamennyi, mert a Semmelweis Egyetem molekuláris biológia laborjával

dolgoztunk már együtt. Az idegtudományi hátteret pedig a tanszéken
megjelent fMRI- és EEG-vizsgálatoknál szerzett tapasztalatok adják.
Amikor elkezdtük megvalósítani a
pályázatot, felvettem egy állatorvost,
Czeibert Kálmánt, aki fantasztikusan
ért a kutya agyához, az agyanatómiához. El is kezdtünk egy agybankot
építeni, ami világszinten egyedülálló
és lehetővé teszi azt is, hogy molekuláris biológiai vizsgálatokat is végezzünk. Ezek a tudományterületek nekem újak, úgyhogy ezeket én is folyamatosan tanulom.
– Mi ez az agybank?
– Kutya Agy- és Szövetbanknak nevezzük, mert nem csak agyat tárolunk, hanem rakunk el izomszövetet
és más szöveteket is. A humán agybank mintájára építettük fel. A gazdák ajánlják fel a kutyák szöveteit.
Az idős kutyánál az elaltatást a saját
állatorvosa végzi, a halott állatot mi
szállítjuk ide az intézetbe. A mintákat mínusz 80 fokon és olyan módon tároljuk, ami lehetővé teszi a
génexpressziós vizsgálatokat is, tehát
az RNS bomlását is megakadályozza.
Ha vannak fiatal, balesetes felajánlások, akkor lehet fiatal-idős összehasonlításokat végezni és jellemezni az
idős agyakat. Vagy, ha a kórelőzmény
felvételekor kiderül, hogy egy kutya
kognitív diszfunkciót mutatott, akkor az ő agymintáit egészségesekével
összehasonlítva megtalálhatjuk azokat a molekuláris markereket, amik
ezzel az állapottal összefüggésben lehetnek. Ezért nagy jelentőségű ez a
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bank. Jól halad és nagyon nagy a
nemzetközi érdeklődés iránta. Prágából, Svédországból és az USA-ból is
megkerestek már bennünket.
– Van jelentősége annak, hogy nem
élő állatokról van szó?
– Fontos, hogy a halál beállta után
minél hamarabb hozzájussunk ezekhez a szövetekhez, mert nagyon hamar elindulnak a bomlási folyamatok.
Élő állatban agyat vizsgálni különféle
képalkotó eljárásokkal lehet. Itt a tanszéken fMRI-vizsgálatokat végeznek, amihez vannak kiképzett kutyáink, akik akár 8 percig is tudnak mozdulatlanul feküdni a vizsgálóasztalon.
Időközönként készülnek a kutyákról
anatómiai strukturális felvételek is,
ezeken keresztül lehet követni agyuk
változását. Az embereknél és a kutyáknál is ismert, hogy az öregedés során
zsugorodni kezd az agy, miközben növekszik az agykamrák mérete. Friss
eredményünk, hogy egészséges,
fMRI-vizsgálathoz kiképzett kutyáknál is nagyon változó az agykamra mérete. Van, akiknél 4 év alatt nem nagyon változik, de van, akinek háromszorosára nő, ami rengeteg, de a kutya
még mindig remekül végrehajtja azt a
feladatot, ami egyébként nagyon komoly figyelmi képességet és gátlást,
önfegyelmet igényel. Tehát ezeken a
területeken az agyi funkciókban nincsen hiány annak ellenére, hogy óriási
nagy a kamranövekedés foka.
Az EEG-vizsgálat során alvási orsókat vizsgálunk, elsősorban egy német PhD-hallgatónak köszönhetően,
aki ezt a módszert meghonosította
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nálunk. Írt egy programot, ami képes automatikusan detektálni ezt a
kis mintázatot az alvás során jelentkező agyhullámokban és ez kapcsolatban van a tanulási képességgel.
Most azt nézzük, hogy az alvási orsó
az öregedéssel hogyan változik.
– Mennyire analóg a kutya és az
emberi agy öregedése?
– Pont ez az, amit szeretnénk tudni.
Viselkedés alapján azt gondoljuk,
hogy jó modell, de valójában még nagyon sok a kérdőjel és kevés a molekuláris szintű vizsgálat. Mi is éppen azon
dolgozunk, hogy meglássuk azokat a
párhuzamokat, amikről egyelőre csak
feltételezzük, hogy léteznek. Bekapcsolódtunk az ELTE Genetikai
Tanszék autofágiával kapcsolatos kutatásaiba, így a gyümölcslegyeken, fonálférgeken és humán mintákon végzett munka kutyákkal is kiegészül.
Viselkedésszinten sok a párhuzamosság. Az embereknél és a kutyáknál is először a memóriafunkciók
romlanak. Az idősek rosszabbul teljesítenek, nehezebben tanulnak,
amit érintőképernyős vizsgálataink
is alátámasztanak.
– A kutyák érintőképernyőt használnak?
– Igen, az érintőképernyőt a kutya az
orrával érinti meg és különböző síkidomok vagy képek közül választhat.
Automatizáltan mérhető, mennyi idő

alatt tanulja meg, hogy melyikért kap
jutalmat. Aztán ha megtanulta, akkor
például felcseréljük a szerepeket, és
megnézzük, mennyi idő alatt jön rá,
hogy most már a másik síkidom a jutalmazott. Az idősek rosszabbak, náluk kétszer annyi idő kell ahhoz, hogy
végigmenjenek a különböző tanulási fázisokon. Viszont nagyon élvezik. A gazdáknak és a kutyáknak is élmény ez a
tréning, ami arra utal, hogy a kutyát
nem kell nyugdíjazni, ugyanúgy nagyon szeret dolgozni. Ez azért fontos,
mert a kérdőíves vizsgálatainkból az
látszik, hogy a gazda egyre kevesebb
örömet talál a kutyájában. Ahogy a
kutya idősödik, csökken a pozitív attitűd a kutya irányában, egyre kevésbé szórakoztató a gazda számára. De az érintőképernyős tréning
alatt a kutya valósággal kivirágzik,
mert végre újra van feladata. Ennek a
gazdák is megörülnek, és most már otthon is jobban odafigyelnek arra, hogy
mentálisan karban tartsák a kutyát.
– Meddig szeretnének eljutni az
ERC-program végére?
– Az agybankot szeretnénk annyira
megalapozni, hogy fenntarthatóvá
váljon. Viselkedési szempontból azt
ígértük a pályázatban, hogy kidolgozunk egy olyan kognitív állapotfelmérésre alkalmas tesztet, ami különösebb előképzettség nélkül, mondjuk

Az ELTE Etológia Tanszék Kutya Agy és Szövetbankja várja a felajánlásokat. A szövetbankban tárolt minták állategészségügyi okok miatt elaltatott, a gazdájuk által
felajánlott családi kutyáktól származnak. A Bank a humán szövetbankokhoz hasonlóan működik, szigorú jogi szabályozással és a hatályos állatvédelmi törvénnyel
(1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről) összhangban. Felajánlási nyilatkozat és információ: https://kutyaetologia.elte.hu/szovetbank/, kutya.
szovetbank@gmail.com, T: +36306118707.
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egy kutyaiskolában is elvégezhető.
Az embereknél ilyen a Mini Mentál
Teszt, amit háziorvosok is használnak.
5-10 perc alatt kiderülhet, hogy rendben
vannak-e a kognitív funkciók vagy
sem. Kutyáknál ilyen teszt nem létezik.
Mindenképpen szeretnénk fajtaösszehasonlításokat, mert a kutyáknál nagyon érdekes, hogy kétszeres
különbség van a nagyméretű és a
kistermetű kutyák várható élethos�sza között. Szeretnénk tudni, hogy a
nagy kutyák agyi szinten is gyorsabban öregednek-e kisebb testű társaiknál, vagy más szervi okok miatt
halnak meg előbb 7-8 évesen.
Elindultak resting state fMRIvizsgálatok is. Itt a mérés során a kutya nem kap ingert, szabadon csaponghatnak a gondolatai a vizsgálatok során. A következő lépésben azt
szeretnénk megnézni, hogy az egyes
agyterületek kapcsolatai hogyan
változnak a kutyák öregedése során.
– Majdnem 25 éve van a pályán.
Az eddigi tapasztalok birtokában,
hogy látja: pont ezt kellett csinálnia, pont így kellett csinálnia vagy
jobb lett volna, ha valami egész
mással foglalkozik?
– A kutatómunka, függetlenül attól,
hogy mi a tárgya, lényegében arról
szól, hogy napról-napra újat tanulunk, képezzük magunkat, és én ezt
nagyon élvezem. A kutyákkal szerencsém volt, mert Csányi Vilmos
épp akkor váltott a paradicsomhalakról, amikor a tanszékre kerültem.
Ez a téma közel állt hozzám, és fokozatosan, a csoporttal együtt tanulhattam meg egy új tudományágat. De az a tapasztalatom, hogy se
a szerencse, se a tehetség nem elég,
hosszú távon a kitartó munka a legfontosabb. Azt sem akarom elhallgatni, hogy sokszor gondolkoztam
váltáson, főleg anyagi okokból, mert
fiatal kutatóként a közalkalmazotti
bérből alig lehetett megélni. De észre kellett vennem, hogy hiába voltam például gyesen – 3 gyerekem
van –, nem tudtam elszakadni a
szakirodalom követésétől. Ekkor
kezdtem el a blogomat is. Beláttam,
hogy ha a munkahelyemen kívül is
etológiával foglalkozom önkéntesen, akkor nekem valójában ez a
hobbim, és minden jel szerint ez
még így lesz egy darabig.
Trupka Zoltán

TÓTH FERENC EMLÉKEZETE

A MAKÓI POLIHISZTOR
A forradalom eseményeit fényképen őrző fiatal tanár, a múzeumot felvirágoztató kiváló szervező, a raktárakat a múlt tárgyi emlékeivel megtöltő fáradhatatlan gyűjtő, a múzeumi füzetek páratlan sorozatát, a
város monográfiáját, a megye építészeti emlékeit bemutató kötetet és több tucatnyi más kiadványt megalkotó tudós és szerkesztő, a félreállítottakat a kulturális életbe becsempésző patrónus, a szülővárost
minden lehetséges fórumon népszerűsítő író és előadó, a múzeumépítő, a szükséges anyagiakat leleményesen előteremtő menedzser és a lokálpatriótákat egyesületekben összefogó közéleti személyiség.

A

mikor 2003-ban, 75. születésnapján Tóth Ferencet
A legmakaibb makai címet
viselő tanulmánykötettel köszöntötték, Jámborné Balogh Tünde méltatásában a bevezetőben idézett szavakkal sorolta fel a nyugalmazott
múzeumigazgató sokoldalúságának
az összetevőit. Miként vált képessé
minderre Tóth Ferenc?
A szakrális néprajz nemzetközi hírű
tudósáról megemlékezve egyetemi
évei kapcsán írta: „A Tisza-parti városban (Szegeden) csodás szellemi légkör vett
bennünket körül”. 1947-ben nevezték ki
tanszékvezető egyetemi tanárnak Bálint Sándort. A magyar-történelem
szakos hallgató nem érte be a két választott szakkal. „Mivel egyaránt vonzódtam valamennyi muzeológiai tárgyhoz, még a szaktárgyak rovására is igyekeztem jelen lenni minden régészeti, néprajzi és művészettörténeti előadáson és
foglalkozáson” – vallotta később. Bálint Sándor volt rá a legnagyobb hatással. Hozzá „mély vonzalom, szeretet,
melegség is fűzött bennünket” – írta –
„1948 őszén még szegedi néprajzi iskolát
létrehozó terve lehetett”.
zéles körű tanulmányainak másfél
évtized múltán vette igazán hasznát, amikor a fiatal gimnáziumi tanárt kinevezték a makói József Attila
Múzeum élére igazgatónak. Az ötvenes évek elején alapított múzeum inkább csak papíron, mintsem valóságosan létezett, noha első igazgatója, Péter
László irodalomtörténész elkezdte
gyűjteni a névadó költő emlékeit: kéziratait és a kortársak visszaemlékezéseit. A múzeum megörökölte ugyan a
Csanád Vármegyei Régészeti Társulat
környékbeli ásatásokból származó leleteinek a gyűjteményét, ám ez, néhány
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A makói diákotthon, József Attila egykori lakóhelye

tárgy kivételével, hamarosan bekerült
a felettes intézménybe, a szegedi Móra Ferenc Múzeumba. Az örökség további részét képezte a Makón kiadott
és nyomtatott Csanádvármegyei
Könyvtár sorozata el nem adott példányainak sokasága, amelynek negyven kötete 1922-1946 között tudós és
neves szerzőinek köszönhetően a hazai helytörténeti irodalom élvonalába tartozott (és tartozik mindmáig).
Az ott megjelent értekezések közül
több tekinthető Tóth Ferenc munkássága közvetlen előzményének, például a makói hagymatermesztéssel foglalkozó vagy a Maros szabályozását
bemutató kötetek.
Az irodalomtanár számára magától
értetődően kínálkozott József Attila
makói éveinek kutatása, azon értelmiségi – atyai jellegű, baráti kör tagjain,
azok leszármazottain keresztül, akik
még föl tudták eleveníteni bő négy
évtized távlatából az „örökké éhes”
Élet

és

gimnazistához fűződő emlékeiket.
Akkor még élt Makón József Attila
két szerelme, Cac és Ria. Utóbbit a
Városi Tanács köztisztasági hivatala –
a „proletár” költőre való tekintettel –
foglalkoztatta: utcaseprőként. A Ria
versek címzettjének visszaemlékezései
számos variánsban bővelkedtek a szelektív és teremtő emlékezés műfajának törvényeit követve. A harmadik múzsa Budapesten élt akkortájt.
Az emlékezők pedig szívesen emlékeztek, amikor ormótlan magnetofonjával a fiatal múzeumigazgató felkereste őket. Makó irodalmi hagyatékához tartozott a költő mentora, maga
is költő: Juhász Gyula, aki néhány évet
(1913-17) a városban töltött, a makói
gimnáziumban tanárkodva. Móra
Ferenc gyakran időzött Makón,
Tömörkény István gyermekkorát
töltötte a „Maros-parti Konstantinápolyban”. A helyi múzeum tehát
nemcsak az emléküket ápolja, hanem
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Tóth Ferenc (FOTÓ: DÖMÖTÖR MIHÁLY)

az irodalomtörténeti kutatásokhoz tevőlegesen is hozzájárulhat. Tóth Ferenc szorgalmából József Attila lett az
a magyar költő, akinek bontakozását,
költői indulását részletekbe menően ismerheti az utókor. Makói levelezése
egybegyűjtve, kritikai jegyzetekkel ellátva jelent meg. Az első kötetének verseit tartalmazó úgynevezett Kiszombori versesfüzet (1922) két hasonmás
kiadásban (1997 és 2017) is hozzáférhető. A nyarát 1922-ben Kiszomboron
töltő hatodikos gimnazista „összegyűjtötte és üres iskolai füzetébe lemásolta a makói és kiszombori verseit, titkon bízott abban, hogy ez még az ősz folyamán nyomtatásban is megjelenik. A versfaragó diák
kiszombori házitanítóskodása idején vált
ténylegesen költővé, Juhász Gyula elismerése avatta poétává” – írta Tóth Ferenc.
akó városa az ott termesztett, kiváló minőségű hagymáról lett
igazán híres. Amikor Tóth Ferenc,
igazgatósága ötödik évében a Makói
Múzeum Füzetei sorozatot a negyedik
számmal újra elindította (az első három
Péter László nevéhez fűződik), mi más
is lehetett volna a téma, mint a makói
hagyma története 30 nyomtatott oldal
terjedelemben. A történeti néprajz
módszerét alkalmazta a kutató és az
addigi szakirodalom mellett segítségül
hívta a levéltári forrásokat és a gazdag
helyi sajtót, valamint a szájhagyományt. Ez utóbbi akkor terjedelmi
okok miatt nem került bemutatásra.
Nem úgy a 29 évvel később megjelent,
800 oldalas monográfiában, amely a

vöröshagyma mellett a fokhagymát és
a kiegészítő terményeket (petrezselyem, virághagyma) is részletesen tárgyalja. A környezeti és társadalmi föltételek után a makói hagyma két változatának és intézményes nemesítésének
a bemutatása következik. A szerző
négy fejezetre osztva írta meg a makói
hagymatermesztés múltját a kezdetektől 1990-ig. A makói hagymatermesztés sajátossága volt, hogy magból úgynevezett dughagymát neveltek, majd
azt hőkezelésnek vetették alá, Erzsébet
napjától (november 19.) József napig
(március 19.), amivel megakadályozták
a mag szárba szökését. Ehelyett a növény földben lévő „feje” növekedett.
A hőkezelés hagyományos módon, a
kemence fölötti gerendákra szerelt
nádrácson történt. Az igazi makói vöröshagyma termesztése tehát két évet
igényelt, valamint sok kézi munkát.
Ezt kiváltandó az ötvenes évektől próbálkoztak a gépesítéssel (amelynek
részletes története szintén bemutatásra
került), ám az a hagyományos módszerrel termelt hagyma kiváló minőségét képtelen volt megőrizni.
A hagyma értékesítésének átfogó,
időrendi leírása számos gazdasági, társadalmi problémát érint. A hagymakertészek eleinte maguk értékesítették
a helyi piacon az eladásra termelt
mennyiséget, de a veteményeskertekben gazdag mezőváros lakosai nagyrészt önellátásra rendezkedtek be,
vagyis maguk termelték meg a saját
szükségletet. Ezért a kertészek gondoskodtak új felvevőpiacokról, és terményüket eleinte a szomszédos településekre, majd egyre távolabbi városokba
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Jámborné Balogh Tünde: Hagymaváros (batik kép)

vitték. A közeli Szegedre a Maroson
hajóval szállították a hagymát, a vasút
kiépülésével és a teherfuvarozás korszerűsödésével a belföldi piacok mellett külföldre is eljutott Makó híres
terméke, igaz, immár kereskedői közvetítéssel. Amikor az olasz-osztrák háború (1859, 1866) miatt az olasz hagyma
kiszorult az osztrák piacról, a hagymahiányt a makóival enyhítették. Az első kereskedők az élelmesebb kertészek közül
kerültek ki, és Erdélyben egészen Brassóig mentek árujukkal. A Maroson át a
Bánságba, Orsováig eljutottak, ahol a
hagymát nagyobb tételekben szerb és
román kereskedők vásárolták fel, hogy
tovább Romániába, Szerbiába, Törökországba vigyék. A kertész férfiak
mellett hamarosan megjelentek az
élelmes asszonyok, a kofák, akik a
szomszédos városok piacai után bevették a fővárost is, az Erzsébet-hídnál
a pesti parton volt a „makai piac”.
A Gömör megyei Kövi község házalói
felismerték a makói hagyma kelendőségét, vagonszámra vásárolták és az
asszonyok az északi megyékben (Szepes, Liptó, Sáros) árulták. Az 1888-ban
összeírt 32 kereskedő mellett 8 zsidó
felekezetű kereskedő is működött.
A külföldi forgalmazáshoz tőkeerősségük, nyelvtudásuk, kereskedelmi
kapcsolataik segítségével jelentős
mértékben hozzájárultak. Az 1880-as
években már német megbízottak is
megjelentek Makón, hogy a felvásárolt hagymát vasúton útnak indítsák
Németország, Svájc, Hollandia és
Anglia felé. A hamburgi kereskedők
Amerikába továbbították Makó leghíresebb terményét.

Az első világháború alatt a korábbi
felére esett vissza a hagymatermelés,
de 1925-re már 7-8 ezer vagonnyi volt
a termés; 1933-ban szervezték meg a
Hagymakiviteli Egyesülést, állami ellenőrzés és irányítás mellett, 79 taggal.
A piaci gondok a továbbiakban is
megmaradtak, 1945 után pedig az új
hatalom a termelők érdekeit semmibe
vette. Volt olyan év, amikor a kertészek nem tartották érdemesnek fölszedni a dughagymát. A mezőgazdaság szocialista átszervezése, a néhány
évig fönnálló beszolgáltatási rendszer
további károkat okozott a kézimunka-igényes termesztésnek. Tóth Ferenc szerint a hagyma társadalmat,
életmódot formált, a társadalmi fölemelkedés útjának bizonyult.
akói polihisztorként a múzeumigazgató figyelmét az irodalom és
a festészet összefüggése sem kerülte el.
E két művészeti ág kapcsolódott össze
József Attila pártfogója, Espersit János
(1870-1931) esetében, aki a gimnáziumi
tanulmányait megszakító ifjút hetekre,
hónapokra befogadta otthonába. A Kazinczy utcára néző házban az ügyvéd
elegáns úri lakot rendezett be, soksok könyvvel, a falakon festményekkel. A művészeteket pártoló Espersit
festőművész barátaitól kapta vagy vette
e műveket a húszas évek második felében, amikor Rudnay Gyula, a budapesti Képzőművészeti Főiskola (ma Egyetem) tanára nyaranta elvitte növendékeit a városba, ahol a művészhallgatókat
családoknál szállásolták el. A város, a
Maros, az ártéri erdők és füzesek mindmind vászonra kínálkoztak. Pár hét
múltán a város közönsége kiállításon tekintette meg az alkotásokat, és anyagi
tehetőssége szerint vásárolt azokból, így
támogatva a művészeket. Espersit e műpártolók közé tartozott.
Tóth Ferencnek 1976-ban nyílt lehetősége arra, hogy a múzeum közelében
álló Espersit-házat megszerezze irodalmi kiállító helynek. Nem unalmas
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tablókban, tárlókban gondolkodott, hanem az egykori bútorokkal és egyéb
tárgyakkal berendezett lakásban, amilyen akkor lehetett, amikor Juhász
Gyula és József Attila ott vendégeskedtek. Sok utánajárással sikerült megszereznie az eredeti bútorokat, a műtárgyak közül számosat, és több száz kötet
könyvet, amelyek onnan kerültek gazdájuk halála után Hódmezővásárhelyre. Az Espersit-ház megnyitására 1979ben került sor. A Petőfi Irodalmi Múzeum után a makóinak van a leggazdagabb József Attila-kézirat gyűjteménye,
csak versből másfélszáz, főként a polihisztor igazgatónak köszönhetően.
ikerült a feledésbe merült kisebb
költő, Makai (eredetileg Fischer)
Emil (1870-1901) emlékét fölelevenítenie, akinek az apja nagy tekintélyű rabbi
volt. Makai Emilt a főváros, az újságírás,
a költészet, a színház vonzotta, Heltai Jenővel és Kiss Józseffel voltaképpen ők

S

Páger Antal emléktáblája Makón

teremtették meg az urbánus költészetet.
Romantikus hangulatú verseivel a makói Pantheon lakója lett.
Tóth Ferenc a Rudnay-iskola makói
működésének a kutatása mellett gondot fordított a Makóról elszármazott
képzőművészek felkutatására, életművük – például Szilvásy Nándoré
vagy Hadik Magdáé – szülővárosukban történő bemutatására, jelképes
visszavételezésére. A Bálint Sándor
által pártfogolt Jámborné Balogh Tünde batiktechnikával készített képeinek a
kiállítása a makói múzeumban Tóth Ferenc szervezésével aratott sikert, s onnan
kiindulva vált a művésznő országosan

József Attila dedikálása
versei kézirata elé
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Tóth Ferencnek a rendszerváltásig rejtegetett
fényképei az 1956-os forradalom makói
eseményeiről

ismertté. Amikor pedig a letűnt makói világot, embereket látomásszerűen bemutató elbeszélései, novellafüzérei megjelentek, Jámborné Balogh
Tünde műveinek első olvasója a múzeumigazgató volt.
Közéleti munkásságához tartozik a
Makói Keresztény Értelmiségi Szövetség – a Szirbik Miklós Társaság –, az
Erdei Ferenc Társaság füzetei címet viselő
sorozatok szerkesztése, amit kiegészített a Földeáki Füzetek rövidebb-hos�szabb terjedelmű együttese. Azért lehet
közéleti tevékenységnek, lokálpatrióta
munkásságnak tekinteni e szerkesztést,
mert nagyrészt az általa javasolt és
szervezett konferenciákon elhangzott
előadások szövegei, vagy az általa fölfedezett és érdeklődésre számot tartható levelek, dokumentumok láttak ily
módon napvilágot. Ékes példa erre az a
füzet, amely a makói születésű Páger
Antal színész hazahívásának belügyminisztériumi ihletésre íródott levelét
tartalmazza, a honvágytól gyötört művész ifjúkori barátjához írt, a dél-amerikai emigráns életről szóló beszámolójára
válaszként. Tóth Ferenc érdeme, hogy
Páger Antal makói szülőházát ma márványtábla díszíti. Makó nagy szülötteinek mellszobor-csarnoka a főtéren, valamint számos emléktábla nem emlékeztetné ma az új nemzedéket a kisváros gazdag múltjára, ha a szülővárosát
szerető Bálint Sándor-tanítvány nem
áldozta volna fel maradéktalanul
szellemi energiáját a helytörténet-kutatás és írás láthatatlan, de annál valósabb oltárán.
Török József
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A GYÓGYS Z E R ÉS Z FESTŐ M ŰTE R M É B E N

CSONTVÁRY
EREDETI TALÁLMÁNYÚ
TECNIKÁJA
Már életében is köztudott volt, hogy „eredeti találmányú” technikával festette
képeit. Talán azért, mert festészetét sem vették komolyan, így ezt az állítását is
csak egy hóbortos festő különcködésének tartották. A művészettörténészek a mai
napig olajfestményként határozzák meg a Csontváry képeket, tévesen. Végvári
Zsófia, a Festményvizsgálati Labor vezetője, művészettörténész doktorandusz
foglakozik a témával, aki vizsgálatai során az eddigiektől eltérő, teljesen új
megállapításokra jutott Csontváry festéstechnikájával kapcsolatban.
– Miért fontos, hogy a művészettörténészek által használt vizsgálatokon
kívül természettudományos módszerekkel is vizsgáljanak műtárgyakat?
– A képek eredetének vizsgálatakor a
művészettörténészek stíluskritikai,
ikonográfiai és „ideológiai” elemzéseket végeznek, holott a látvány, mely
alapján eldönthető, hogy ki lehet a
festőművész, fizikai és kémiai komponensekből áll össze – tehát elengedhetetlen a vászon és festékek
elemzése. Kizárva minden spekulációt, szubjektív véleményt és megállapítást, professzionális műszerek mérési adataival, valamint fizikai és kémiai vizsgálatokkal alátámasztott

eredményt kaphatunk, amely egyetemes nyelve révén nemzetközi viszonylatban is értelmezhető és megkérdőjelezhetetlen dokumentációjává
válik a vizsgált festménynek.
– Milyen típusú vizsgálatokról beszélhetünk festmények kapcsán?
– Vannak roncsolásmentes vizsgálatok, például a különböző fénytartományokban készült képfelvételek.
Ezek a felvételek a fény normál,
infravörös és ultraviola tartományából visszaverődő megvilágításban
készülnek, és segítenek felfedni a korábbi restaurálás, lakkozás, alá- vagy
átfestés, szignó utólagosságának nyomait. Ide tartoznak még a röntgen és

Végvári Zsófia (1974)

Miskolcon született Máger Ágnes festőművész és Végvári Lajos
művészettörténész gyermekeként. 1998-ban diplomázott a Képzőművészeti Egyetemen látványtervező művészként. Közel 15 év
színházban, televízióban és filmművészetben eltöltött év mellett
2005-től figyelme egyre jobban a művészettörténet felé fordult,
majd 2007-ben megalapította az Európában is egyedülálló Festményvizsgálati Labort, mely egzakt vizsgálati módszereket biztosít festmények eredetének vizsgálatakor. 2009-ben felvételt nyert az ELTE Művészettörténet doktori iskola képzésére. Jelenleg az ELTE TTK Környezettudományi
Doktori Iskolával szoros együttműködésben kutatja a festmények anyagvizsgálatának további lehetőségeit és komplex rendszerbe való összefoglalását.
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a röntgenfluoreszcencia elven működő
anyagvizsgálati módszerek is. Ezeken
kívül vannak roncsolásos mintavétel
útján szerzett információk (keresztmetszet-csiszolatok és festékbiopszia)
amelyek segítségével a festmények
úgynevezett géntérképét állítjuk fel
akár 5 év pontossággal.
– Az Ön kutatásai előtt a művészettörténészek miként határozták meg
Csontváry festésmódját?
– Csontváry anyaghasználatának kutatására az 1960-as években két kísérletet is
tettek a Magyar Nemzeti Galéria szakemberei, amely kutatások sajnos befejezetlenül maradtak. A vizsgálatok
részleges konklúziójaként azonban
megállapították, hogy Csontváry tiszta,
olajmentes, pasztellesen megjelelő, matt
festékeket használt, festményeinek felületét nem lakkozta. A kutatók valamely
temperafesték használatát sejtették,
vagyis az olajmentes festésmódot, mely
az egyik legfontosabb momentum
Csontváry művészetében. Kutatásainkig az 1960-as évek alapkutatása elsikkadt, Csontváry különleges anyaghasználata figyelmen kívül maradt és műfaji
besorolása pontos megnevezés hiányában olajtechnikává módosult.
– Mik a fő jellemzői Csontváry
sajátos festésmódjának?

1.

1.

Korabeli anilin-textilfesték preparátum (BASF
mintakönyv, 1900 előtt) és Csontváry: Gém
című festményének vörös mintája, (1890-es
évek). A két minta összetétele, megjelenése
egyezik (Raman-spektroszkóppal igazolva az
összetétel egyezése).

2.

3.
A Gém című kép részlete különböző
megvilágításokban.
1. Normál fényű felvétel.
2. UV (luminescens) megvilágítású felvétel.
A sötét foltok a restaurálás területeit
mutatják. A festmény kötőanyaga enyv,
amely erőteljesen lumineszkál
ebben a fénytartományban.
3. Infravörös felvétel. Jól látszódnak
a vázlatvonalak.

– Először nézzük meg közelebbről, miről ismerszik meg az olajfestés és mitől
nem illenek bele Csontváry festményei
az olaj-vászon technikai meghatározásba? Az olajfesték kötő‐ anyaga az olaj
(lenolaj, dióolaj, mákolaj). Oldószere, a
„festőszer”, szintén tartalmaz olajat.
Az olajfestékeket Csontváry korában
tubusban, bekevert formában árulták a
nagyobb városokban, vagyis a pigmenteken kívül olajat és valamilyen töltőanyagot tartalmazott a tubus. Csontváry viszont nem olajfestéket használt,
de ha nem azt, akkor mit?

Az anyaghasználat kutatásának céljából, a Csontváry életműből több tíz
festményt vizsgáltunk meg, melyek
között szép számban szerepeltek múzeumi darabok.
A festmények átfogó vizsgálatán kívül szükség volt a korabeli festékboltok és festékek felkutatására és arra is,
hogy milyen festészeti alapanyagok
voltak elérhetőek egyáltalán a Gácson
élő, foglalkozását tekintve gyógyszerész Csontvárynak. Hol vett
vásznat, hol vett festéket? Hogyan
festett? A precízen eltervezett művészi
karrier rengeteg meglepetést tartogat
ma is, hiszen szinte semmit sem tudunk Csontváry alkotói módszeréről.
Csontváry festményeinek „előállításához” egy különleges eljárást dolgozott ki, mely teljesen egyedülálló a magyar, és talán a modernkori művészettörténetben is. Ez a festésmód gyors
kivitelezést tett lehetővé, ami a mindig
izzó természetű Csontváry festési habitusához kiválóan illett.
Vizsgálati eredményeink alapján
Csontváry csak képeinek vázlatvonalaihoz használt olajjal bővebben dúsított festéket, színeit és anyaghasználatát különleges festékre váltotta a
gácsi évek alatt. Ez a váltás logikus lépésnek is vélhető Kosztka Tivadar részéről, hiszen tubusos olajfestékek beszerzése szinte lehetetlen volt egy
olyan ember számára, kinek elsődleges tevékenysége a gyógyszertárának
működtetése volt. Az olajfestékek kiváltsága Csontváryt azért sem érhette

2.
Anyagában színezett világosszürke festékréteg keresztmetszete (100x) normál ráeső (1.)
és kék fényű (2.) megvilágításban készült
felvételek. A színes szemcsék az összecsomósodott anilinfestéket jelentik. A hajszálcsövesség és az olajos kötőanyag hiánya miatt a
vízpára folyamatosan „olvasztja” a színgömböket, melyeknek így színes udvara képződik.

el, mivel igen távol élt a fővárostól és
a népszerű festőiskoláktól. A leleményes gyógyszerész helyi viszonyok
közt teremtette meg magának a festészet feltételeit oly módon, hogy tökéletesen alkalmazta a gyógyszerészeti tanulmányait.
Az olajfesték igen lassú száradásával
szemben a Csontváry által használt keverék szinte azonnal megkötött. A hatalmas méretű pannók festéséhez szinte a száradási időt sem kellett kalkulálni. Számításaink szerint a Taorminai
nagy látkép vagy a Baalbek megfestése
nem tarthatott tovább, mint 2–3 aktív
munkahét.
A különleges anyaghasználat biztos
kezet kívánt, hiszen ez a keverék a
gyors kötési idő miatt javíthatatlan.
A tudatos vonalvezetésben így kiemelt szerepet kaptak a korabeli képeslapok és fotográfiák, amik nemcsak kompozíciós „mankót” biztosítottak Csontvárynak, hanem színbéli
előképet is. Érdekes egybeesés, hogy
a képeslapokat ugyanolyan festékekkel színezték, mint amit Csontváry is
használt festményein.
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2.

3.

1.
1. Az Élet fája című Csontváry-kép. 2. A festményről készült röntgenfelvétel, amely 90°-ban
elfordítva ábrázolja a Magas-Tátra egyik legszebb részletét, a Gerlachfalvi-csúcsot. Erről
Csontváry így ír önéletrajzában: „A gyönyörhöz járul a Tátra pírja, ez a nap gyönyörű hajnala."
3. A röntgenkép alapján sikerült azonosítani a festményhez használt képeslapot is.

– Milyen komponensek alkotják a
Csontváry festményeket és ezek közül a helyi viszonyok között mi volt
elérhető?
– A képek színeit a pigmentek és a
színezékek adják, a színekhez tartozik
egyfajta töltőanyag, amely a testét adja
a festéknek, valamint kötőanyag,
hogy a festék összeálljon. Ezen kívül
szükség van még vászonra. A színekkel és a vászonnal kapcsolatban hosszas
kutatás után a nyomok egyértelműen
a gácsi posztógyárhoz vezettek.
Bár a porfestékek igen elterjedtek
voltak még a XIX. század végén is, az
1840-es évek közepén forgalomba hozott tubusos olajfestékek a por alakú
pigmentek felhasználását egyre jobban
kiszorították. A vidéken élő Csontvárynak azonban nem nagyon volt lehetősége tubusos olajfestéket beszerezni, mely festék igen drága volt és a
Csontváry-festmények méretét tekintve felhasználása sem lett volna
költséghatékony, illetve a festmények
óriási mérete miatt a nehéz, tubusos festékek utaztatása sem lett volna egyszerű.
Akkor hát mivel festett? Kutatásaim
szerint a Csontváry-festmények színezőanyagát részben az akkori kereskedelmi forgalomban is kapható, általában vas és réztartalmú porfestékek adják. Ilyen a vörös, az okker, a poroszkék,
a fekete, a krómsárga és a földzöld, melyek nagy része pácsóként is alkalmazásra került a Gácsi posztógyárban az
anilinfestékek fixálásakor.

A felsorolt színek mellett azonban
Csontváry különleges árnyalatokat is
alkalmazott, melyek eredete viszont sokáig meghatározhatatlan
volt. Az 1930-as évekig a festékek
döntő többsége ásványi, vagyis szervetlen eredetű volt. A Csontváryfestmények vizsgálatakor a legnagyobb talányt az jelentette, hogy bizonyos színek „láthatatlanok” voltak
az XRF (röntgenf luoreszcens)
roncsolásmentes mérőműszer számára, vagyis nem tartalmaztak 14‐es kémiai elemszám feletti komponenst,
amik a korszak palettája alapján várhatóak lettek volna az adott festékekben. Sokáig megelégedtem a meghatározhatatlan festékek „szerves festék”
megjelölésével, mikor egy egész véletlen folytán rátaláltam a megoldásra.
A megoldást több zsák, nemezeléshez használt színes gyapjú jelentette. A gyapjút a mai napig szerves
(mesterségesen előállított anilin) festékekkel színezik. Az anilinfestékek
lassan 150 éve vannak kereskedelmi
forgalomban, nagyjából változatlan
formában.
Csontváry gácsi patikájától kb. 100–
150 méterre helyezkedett el a Gácsi
Posztógyár, mely a XIX. század végi
recesszióig Európa egyik legnagyobb
textilüzeme volt. Az 1870‐es évek
derekáig a posztógyár nemcsak takarókat, vásznakat és plédeket, hanem
egyéb kelméket is szőtt. A recesszió a
gyár kapacitását visszavetette, így a

16
1628
2 8 É lÉelte té sé T
su
Tduodm
oá
mnáy
n y 2 0 028/
0128/
5 51 - 52
■ 

■



textilek gyártása a pokrócgyártásra és
a katonai ruhák posztójának elkészítésére korlátozódott. A pokrócok limitált színekben készültek, így az
1870-es évektől megmaradt festékkészlet feltehetően a gyár területén
maradt felhasználatlanul. Feltételezhető, hogy Csontváry olcsó áron átvette az amúgy szemétbe kerülő festékporokat. Sajnos a porok átvételére
nincs írásos adat, de a festményekben
egyértelműen kimutatható a textilfestékek, vagyis az anilin és a pácoláshoz használt, színes fémsók használata. Feltételezésem szerint Csontváry e
festék használatával szerezte meg festői gyakorlatát, ezért ezt az alapanyagot életműve létrehozása során nem
cserélte le. Az alapanyag, vagyis a
pigmentként használt színezék olcsó
volt, nagy színezőerővel rendelkezett, nem száradt be, lehetővé tette a
vastag, pasztózus festékrétegek színezését kellő mennyiségű bázisanyaggal
keverve, és ami Csontvárynál lényeges lehetett, a gyors munkát is elősegítette, így nem kellett heteket várni
a festékréteg teljes száradásáig.
A textilfestékek felhasználása magyarázattal szolgál a Csontváry képek nagy részén megtalálható „piros
pontok” jelenlétére is, melyek felfedezése érdekes összefüggésekre
világít rá. Természetesen más színű pigmentgöbök is vannak a felületben, mint kék és sárga, azonban a piros a legfeltűnőbb. A színes
pigmentcsomók minden egyes
Csontváry festményen megfigyelhetők csak eltérő méretben, jelenlétükre egyetlen magyarázatot találtam. Feltételezésem szerint a színes,
oldott anilinszínezékek az utazások
során kicsapódtak, vagyis az oldószerből (víz) kiválva benne maradtak
az oldatban, ami így a felületre felkerült. Minél régebben volt feloldva
a kristályos anilin, annál több volt az
oldatban a festékcsomó. Néhány
festményen szemrevételezéssel is ellenőrizhetők a piros pontok, egyik
ilyen mű a Nagy Taormina egyik téglaíve, de a korai, valamint a késői
műveken is egyaránt megtalálhatók
a színes pontok, nem csak az alapszínekben (kék, sárga, vörös), hanem
sok esetben a kiegészítő színekben is.
A textilfestékek kiváló színtartósággal rendelkező vegyületek, sok száz
mosást is kibírnak ruhaneműk esetében anélkül, hogy azok színértékéből
veszítenének. Olajos kötőanyag nélkül

is ragyogó, élénk színei megmaradnak
a festményeken: a kötőanyag az enyven kívül a 2-3 év alatt elszublimált
terpentinolaj volt, melynek hiányában
a Csontváry művek is bemattultak, felületük repedezetté vált és elkezdett
peregni is.
A festéshez igen kis mennyiségre van
szükség a színekből, vagyis az előre
bekevert színes oldatból, mert a textilfestékek színezőképessége igen erős.
Vizsgálataink alapján Csontváry valamilyen fémsóval fixálta a különleges
keverékét, pont úgy, ahogy a textilfestők járnak el, mikor az anilinszínezékeket pácokkal teszik tartóssá.
Feltételezésem szerint a következő
recepttel dolgozott Csontváry: oldott
textilfesték (anilin), fémsó (akár
NaCl), Tátrai terpentinolaj (igen nagy
tisztaságú, elszublimált), enyv, víz és a
bázis alapként szolgáló gipszes-krétás
por ólomfehérrel, cinkfehérrel vagy/és
báriumszulfáttal keverve. Feltételezhető az is, hogy az enyves, esetleg kazeines gipszes massza több napig sem
száradt be megfelelő hígítás mellett,
így a massza hígabb tetejét a textilfestékek oldhatóságára használta, míg a
sűrű részét a pasztózus területek festéséhez, ahol a massza anyagában is
színezett volt, a festékréteg vastagsága a pasztózus területeken a több milliméter vastagságot is elérheti, melyek
Jajce 1900 körüli képeslapja és Csontváry
Jajcei vízesés című képe

szinte reliefként emelkednek ki a festmények felületéből. Ezt az anyagot
ecsettel vagy festőkéssel vihette fel
a vászon felületére. A Csontváryképek anyaga hasonlít a freskófestés
alapanyagához: míg Raffaello festményei a falra vannak „szegezve”,
addig Csontváry a hordozható freskót
alkotta meg különleges munkamódszerével.
Csontváry festményei hagyományos
olajfestékkel nem tudtak volna létrejönni, hiszen a korabeli sárgák kifakultak, az ólomfehérek beszürkültek, a
poroszkékek gyakran összecsomósodtak. Az egész festmény a lakkok és az
olaj miatt bekoszolódott, bebarnult volna. Ezért használta Csontváry azt a vakító fehér alapozást is festményein,
hogy az oda nem illő „árnyak-árnyalatok” ne befolyásolják a kívánt színhatást. Érdekes elolvasni Csontváry önéletírásából az egyik legismertebb, festéstechnikára vonatkozó részt, mely kiemeli a Csontváry képek különleges
színtartóságát. „ … két berlini tanár azzal
a kéréssel fordult hozzám, engedjem meg,
hogy a kiállításra meghívhassák Wilhelm
Ostwald dr. híres tudós tanárt, aki nemrég a
császár előtt olyan felolvasást tartott, hogy
hagyjunk fel az olajfestészettel, mert nem
tudjuk a régiek technikáját utánozni, nem
tudunk fehéret festeni, nem tudjuk a világító színeket előállítani s nem tudunk tartós
színekkel festeni, mert festményeink idővel
barna »szósszá« válnak s a művészetnek
kárt okoznak. Minthogy ezen a kiállításon
épp az ellenkezője van igazolva, itt fehér
színek pompáznak, világító színek ragyognak s az évekkel előbb festett vásznak olyanok, mintha tegnap lettek volna festve.
Ezzel az eredménnyel tehát, ha ez átutalható »übertragbar« az egész festői technikát
meg lehet menteni a csődtől, amelyre a tudós
tanár a világot figyelmeztette.”
– Az előnyei mellett voltak-e hátrányai is ennek a sajátos festésmódnak?
– Sajnos igen. A Csontvárynak tulajdonított festmények felülete erősen repedezett, az alapozás az olajos kötőanyag teljes vagy részleges hiánya miatt a festmény bizonyos területei ros�szul tapadnak a vászonhoz. Ez a tapadás
függ az adott festék vastagságától és
összetételétől is. Ezért a Csontváryképeket nem ajánlatos többször feltekerni, mivel a képek egy idő után leperegnek a vászonról. Ezen kívül ennek
a vakolatszerű anyagnak a hajszálcsöves szerkezetéből adódó probléma,
hogy ha a most látható réteg alatt egy
korábbi változat található, akkor az

A Bodebrücke című, eddig publikálatlan
Csontváry-festmény (1897) és képeslapja
(A CIKKBEN SZEREPLŐ
FOTÓKAT VÉGVÁRI ZSÓFIA KÉSZÍTETTE)

átszivároghat a felső rétegbe, vagy
nedvesség hatására szétázhat a festmény, mint egy csőrepedés után a fal.
A nedvesség a színes anilincsomókat is
tovább oldja, lassan egyre nagyobb színes udvara lesz a csomóknak, jelezve,
hogy a részlet fixálása közel sem volt
tökéletes.
•••
Végvári Zsófia kutatási eredményeit folyamatosan közzéteszi Az én
Csontvárym címmel az interneten
(www.csontvary.com), ahol kultúrtörténeti közegében mutatja be Csontváryt és művészetét. 2019 októberében
pedig a debreceni MODEM-ben nyílik kiállítás a témában.
Németh János
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T É R K É P TÖ R T É N E T E K

A KÖNYVEK KÖNYVE
MAPPÁI

A világ legismertebb könyve a Biblia, amely az emberiség történelmének és kultúrájának is fontos
alakítója. A Könyv valójában különböző időszakban, különböző emberek által lejegyzett könyvekből
álló gyűjtemény, amelynek számtalan helyszínen és különböző időben zajló eseményeit és történéseit nehezen tudja követni az olvasó. A képek és térképek minden időben segítettek abban, hogy az
emberek jobban megértsék a Szentírást.

A

Biblia nevét arról a papirusztekercsről kapta, amelyet a
föníciai Büblosz kikötőjéből
szállítottak Görögországba. A második században, amikor a zsidó hagyományból eredeztethető szó először
előfordult egy keresztény szövegben,
a híres alexandriai könyvtárban a tudós Klaudiosz Ptolemaiosz működött,
akinek csillagászati munkái mellett
szinte teljes egészében fennmaradt
földrajzi könyve is. Nem tudni, hogy
a világtérkép lerajzolásáról írt értekezés tartalmazott-e térképet. A kutatók szerint valószínűbb, hogy a tekercs korlátozott szélessége miatt a
hellén tudós nagy méretű falitérképet
készített, amely nem fért a könyvbe.
A korai keresztény térképek közül
a bizánci időszakból, a VI. századból
származó madabai térképmozaik egy
templom padlózatán ábrázolta a
Közel-Kelet nagy részét, így ezt tekinthetjük a Szentföld legkorábbi
térképének. Az eredetileg 20 méter
hosszúságú ábrázolás épségben megmaradt részén ma is látható a korabeli Jeruzsálem. A középkori keresztény térképek közül a három és fél
méteres átmérőjű méretével is kiemelkedik az ebstorfi világtérkép. A hatalmas keréktérképet pergamenlapokra
rajzolták. A kutatások szerint valószínűleg szemléltetésre, oktatásra
használták a helyi kolostorban.
A reneszánsz térképészetben a legnagyobb változást a nyomtatott térkép megjelenése hozta. Az első térképként számontartott diagram Sevillai Szent Izidor világtörténetének,
az Etymologiarumnak fametszetes illusztrációja volt 1472-ben, amely az
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Jeruzsálem ábrázolása a madabai térképmozaikon

Óvilág három részre való felosztásának szimbolikus ábrázolása. A séma
rajzban is elmagyarázta, melyik világrészt kapta Noé három fiának
egyike.
Keresztény világképek

Mindössze három év múlva, az 1475ben Lübeckben nyomtatott könyvben,
a Rudimentum Novitiorumban megjelentek az igazi térképek. A könyv
nyomdásza, Lucas Brandis a megelőző
évben költözött a városba, így az ősnyomtatványok korában rekordsebességgel készült el a világ történetét a
Teremtéstől 1473-ig leíró mű, amelyben mindjárt két fametszetről sokszorosított térképet is találunk. A korabeli
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novíciusok oktatásában is sokáig használt, majd ötszáz oldalas könyv világtérképe a középkori hagyományt közvetíti, amikor a világot, jobbára az
óvilág szárazföldjeit egyetlen földrészként ábrázolja. A felső szegélyen, a keleti irányban látható a Paradicsom ábrázolása és az Édenkertből kifolyó
négy folyó további ágakra szakadó vizei választják szét részekre a lakott világot. Az egyes területeket, országokat a térkép halmokkal jelzi, amelyek
európai országok esetében határvonalakban folytatódnak. Magyarország
(Ungaria) – királyábrázolással – a keréktérkép bal alsó negyedében, Lengyelország és Velence között tűnik fel.
Ez a térképi megjelenítés azonban nem

A Rudimentum Novitiarum világtérképe,
az első nyomtatott térkép (1475)

a mai értelemben törekszik hűségre
vagy pontosságra. Így néhol a valóságostól meglehetősen nagy eltéréseket
találunk, mint például a hazánktól
északra lévő, de a térképen éppen nyugatra helyezett Csehország (Behein).
Nem kevésbé érdekes a könyv másik térképe, a Szentföld ábrázolása.
A kötetbe azért került bele, mert
Brandis átvette Sion-hegyi Burchard
XIII. századi – mára másolatban ismert – kéziratának szövegét. A magdeburgi domonkos szerzetes zarándokként látogatta meg a Szentföldet, ahol azután egy évtizedig,
1284-ig tartózkodott. Leírása nemcsak részletes bemutatása a bibliai
helyszíneknek, hanem egyben az
utolsó jelentős, kortárs beszámoló a
Jeruzsálemi Királyságról. A térkép
Jeruzsálemet és Palesztinát a Földközi-tenger irányából érkező zarándok
nézőpontjából, madártávlatból mutatja be. Bár a feltüntetett helyek és
bibliai események valódi földrajzi ismereteket tükröznek, a szent város
kör alakja inkább jelképes utalás.
A XV. század legnépszerűbb képeskönyve, a Hartmann Schedel szerkesztette Nürnbergi Krónika volt.
Az 1493-ban latinul, majd röviddel
később németül is kiadott világtörténet elődjénél sokkal több képet, diagramot tartalmazott. A könyvben
nagyjából ezernyolcszáz metszet
van, de a mesterek valójában mintegy hatszáz nyomódúcot készítettek.
Ezért ugyanazt a nyomódúcot több
város, király vagy csatakép bemutatására is felhasználták. A könyvben

A Nürnbergi Krónika világtérképe (1493)

szerepel Jeruzsálem látképe, amelyet
Bernhard Breydenbach 1486-ban
megjelent, Peregrinatio in Terram
Sanctam című könyvében szereplő
metszet alapján készítettek. Az első
illusztrált útikönyv látképeit és térképét a szerző kísérőjeként a zarándoklaton részt vett művész, Ernst
Reuwich rajzolta.
A Nürnbergi Krónikába a számos
metszet közé két fontos térkép is belekerült: az első Noé három fia és leszármazottai által a Vízözön után benépesített világot mutatja be. Ez tulajdonképpen Ptolemaiosz térképének

egyszerűsített változata, amelyet a
bibliai történetben szereplő három
ősatya figurái helyeznek át a keresztény gondolatkörbe. A Krónika másik térképe már a korabeli Európát
ábrázolja, és nem követi az ókori tudós művét. Ennek szerkesztője valószínűleg Hieronymus Münzer, aki a
szerkesztő barátjaként a könyv földrajzi fejezeteit írta.
Az első modern atlasz

Ptolemaiosz földrajzi könyve, a Geographia a XV. század elejétől már latin
fordításban is ismert volt. A földrajz és

Ábrahám pátriárka vándorlásai Abrahan Ortelius történeti térképsorozatából (1590)
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megrajzolni. A következő évtizedekben számos nagyobb méretű, részletes Szentföld-térképet szerkesztettek
olyan jelentős kozmográfusok, mint
Gerhard Mercator (1537) vagy
Tilemann Stella (1557). Ortelius földrajzi gyűjteménye mellett egy történelmi atlaszt is készített (Parergon),
amelyben bibliai témákat is ábrázolt.
1590-ben Kölnben kiadták a holland
Christian Adrichom művét, az első
szentföldi atlaszt: Theatrum Terrae
Sanctae. Ennek térképein a nevezetes
helyszíneket számok jelölték, amelyeket részletes szöveges magyarázat
egészített ki.
Zarándokok számára

Jacob Ziegler Szentföld-térképe (1532)

történelem tudósai az antik művet
kezdetben nem a térképalkotás matematikai módszerének leírása miatt forgatták, hanem a könyvben felsorolt
nyolcezer ókori hely megismeréséért.
A klasszikus irodalom újrafelfedezésének korában ugyanis innen lehetett választ találni arra a kérdésre, hogy hol találhatók az antik szövegekben említett
városok. Ptolemaiosz adatai értelmezhetetlenek voltak a térképek nélkül, hiszen csakis a rajzi ábrázolásban látszott
egy-egy város helyzete egymáshoz képest. Az ókori adatok alapján készült
ábrázolások valójában történelmi térképek voltak: egy elmúlt kor, a II. század közepének földrajzát mutatták be.
Ptolemaiosz kéziratos térképei olyan
fontosak voltak a reneszánszban,
hogy az 1477-ben Bolognában kiadott műhöz már rézmetszetről

sokszorosított mappákat is mellékeltek. Egy évszázad múlva, 1570-ben
jelent meg a világ első modern atlasza. Az antverpeni Abraham Ortelius
a kor legjobb térképeit gyűjtötte ös�sze a Theatrum Orbis Terrarumba,
amelynek előszavában főleg a történelem tanulmányozóinak figyelmébe
ajánlotta a képzeletbeli utazást. A térképekből álló atlasz a címét egy másik kortárstól, Gerhard Mercatortól
kapta. A nyomtatott térképek gyűjteményei nagyon sikeres kiadványok
voltak, ezért szinte természetes,
hogy bibliai témákat feldolgozó térképsorozatok is készültek ily módon.
Az egyik legkorábbi 1532-ből, Jacob
Ziegler hét lapból álló sorozata volt,
amelyben a Szentföld térképét a
szerző a források kritikai elemzése
után, koordináták alapján próbálta
Az Ígéret Földje Adrichom atlaszából (1593)
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A XVI. század elején, a modern térképészet születésének időszakában a
legtöbbször ábrázolt terület a Szentföld volt. A térképkészítés még a
művészet és tudomány határán
mozgó terepnek számított. A bécsi
működés után Wittenbergbe költöző és ott Bölcs Frigyes szász választófejedelem udvari festőjeként alkalmazott idősebb Lucas Cranach
festő az egyik legfontosabb modern Szentföld-térkép szerzője.
Frigyes fejedelem 1493-ban maga is
elzarándokolt a Szentföldre, ahonnan a
kor szokása szerint számos relikviát
hozott. Gyűjteményét a wittenbergi
Mindenszentek templomában tette
közszemlére, évente kétszer. 1509-ben
Cranach felsorolta a hercegi gyűjtemény ötezer darabját, amelyek közül
117-et fametszeten ábrázolt a megjelent könyvben. A wittenbergi templomba látogató zarándoklatok egyre
népszerűbbek lettek Szászországban,

Lucas Cranach fametszete (1515 körül)

az ereklyék sokasága is hozzájárult a
zarándokok számának jelentős emelkedéséhez. A nyolc sorozatba rendezett kiállítás egyfajta időrendben, az
ószövetségi időktől kezdve mutatta be
a köveket, csontokat és egyéb relikviákat, így egyfajta biblikus elbeszélés részévé alakította a tárgyakat. A szokásos rendtől eltérően Mária és Jézus
ereklyéi az utolsó részben kaptak helyet.
Mindez Frigyes uralkodói erényeit,
vallásos jámborságát is jelképezte.
A képzeletbeli szentföldi zarándoklat
a látogatótól nemcsak a bibliai helyszínek ismeretét követelte meg, hanem az
események bibliai időkbe való áthelyezését is. Cranach ezért 1508–1509-ben
a templomi ereklyekiállításhoz tartozó
falitérképet festett, amely a Szentföldet
a látogató szeme elé tárta úgy, ahogyan
azt a szász uralkodó láthatta. 1515 körül
készült az a fametszetről nyomtatott
változat, amelyből mára egyetlen példány maradt, s annak is az aljából hiányzik egy 6 centiméteres sáv. A térkép
kiadásának közelítő időpontját a Földközi-tengeren ábrázolt, legfelső hajó dagadó vitorláján látható egymást keresztező
kardok jelzik. 1508-tól használta Frigyes
ezt a jelképet, de csak 1515-ben tűnt fel
ábrázolásokon is. A korábbi mappáktól
eltérően Cranach térképe északi tájolású,
ami bizonyára Ptolemaiosz hatása. Ennek a nézőpontnak, ahol délről, Egyiptom irányából tekintünk a Kánaán földjére (CANAAN), nagy előnye, hogy a
bibliai tematikát jobban kiemeli. A térkép azonban nem a szokásos elemeket, hanem az izrealiták törzseinek sivatagi vándorlását ábrázolja

Az Exodus térképe Vorsterman-féle bibliakiadásban (1528)

hangsúlyosan. Jelöli az útvonalat és
annak főbb állomásait, például a bal
alsó sarokban az átkelést a Vöröstengeren, majd a Sínai-hegyen Mózes látható, amint megkapja a tízparancsolati táblákat. Az Exodus
ábrázolását kiegészíti a bűnös városok, Szodoma és Gomorra elpusztítása és Izrael földjének felosztása a törzsek között.
A meglehetősen nagy méretű – körülbelül 60 x 60 centiméteres – fametszet arra utal, hogy Cranach festményének nyomtatott változata a zarándokok
számára készült emléktárgy volt, amelyet megvásárolhattak és hazavihettek
magukkal. A XV. század végén már
általánossá vált a vallási témájú, nyomtatott lapok feltűnése a szuvenír-kereskedésben. Cranach 1515 körül

megjelent térképének példányaiból
azért nem maradt több, mert a használat során ezek elkoptak, megsemmisültek.
Ráadásul 1517-ben Martin Luther éppen a wittenbergi székesegyház ajtajára
függesztette ki a katolikus egyház javítására tett javaslatait és ezzel jelképesen is elkezdődött a reformáció. Bölcs
Frigyes nem vált a reformáció követőjévé, de nem is üldözte az új vallási
irányzatot. A hercegi gyűjtemény szédületes gyarapodása – 1520-ra már
19 000 ereklyéből állt, amelyek megtekintése 1 902 202 évnyi (!) búcsút jelentett, vagyis aki mindet megnézte, feloldozást kapott bűneire a búcsú fogalmának egykori, bűnmegváltó szerepének
értelmében. (A zarándoklat meghatározott idejű teljes búcsút jelentett,

Az angol nyelvű Genfi Biblia térképe (1560)
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Speed térképe az első hivatalos anglikán Bibliában (1611)

ezt lehetett a búcsúcédulák vásárlásával
még növelni – éppen ez váltotta ki Luther visszatetszését, javító szándékú téziseit ezért írta.). Frigyes azonban elvesztette érdeklődését, és 1522 után már nem
volt több ereklyekiállítás Wittenbergben. Cranach 1521-ben dolgozott együtt
közvetlenül Lutherrel, aki teológusként
már korábban is nagy hatással lehetett rá.
A művész 1522-ben a Luther új fordításában kiadott Újszövetséghez, a Jelenések könyvéhez készített fametszetsorozatot. Lehetséges, hogy a Szentföld
nyomtatott térképét is ebben az évben
készítették, mivel a térképen az izrealiták
vándorútjának vége felé feltűnik a pusztaság (Blachfeld) szó, amely írott szövegben németül először 1522-ben, éppen
Luther bibliafordításában fordult elő.
Lucas Cranach térképe eredetileg a
katolikus herceg zarándoklatának állított emléket és vált maga is a katolikus
zarándoklat részévé. A reformáció erőteljes áramlata Wittenbergben azonban
magával sodorta nemcsak az alkotót,
hanem a térképet is. Luther, aki bizonyosan tudott a térképről, és akinek
Cranach nemcsak munkatársa, hanem
leányának keresztapja is volt, felismerte a térkép hatékonyságát. Érdekes
1634
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módon azonban saját fordításához nem
ezt a munkát, hanem egy Ptolemaioszféle térképet szeretett volna mellékelni.
Nem tudni, miért nem készült el a térkép Luther 1522-es bibliakiadásához.
Az Exodus útvonala

A zürichi Christoph Froschauer 1525ben viszont már Cranach térképének
kisebbített változatával adta ki az
Ószövetség könyveit Luther fordításában. Az Exodus-térkép felvétele a szent
szövegek mellé jelentős újdonság a bibliakiadás történetében. Láthatóan az
utolsó pillanatban kezdődött el a megvalósítás, mert a Froschauer-féle változat – talán a fametsző járatlansága és
a sietség miatt – az eredeti rajz tükörképe: a Földközi-tenger a Szentföldtől keletre található rajta. A kiadó felismerte a tévedést, mert nem
használta fel többé a nyomódúcot.
Az Exodus-térkép azonban – most
már helyes tájolásban – igen népszerűvé vált a következő fél évszázadban
az antwerpeni protestáns bibliakiadásokban: Jakob von Liesveldt 1526,
Willem Vorsterman 1528, Hans
Teterseen 1535. Az anglikán egyház
alapítóját, VIII. Henriket a trónon
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leánya, a katolikus Mária követte.
Ekkor számos anglikán tudós menekült el a kálvini reformáció központjába, a svájci Genfbe, ahol többek között
Myles Coverdale közreműködésével új
angol fordítást készítettek, amely 1560ban jelent meg. A negyedrét formátumú, latin betűs kötet volt Shaekespeare
és kortársai számára a Biblia, sőt a
Mayflower hajón kivándorlók révén
Amerikába is átkerült. A CoverdaleBiblia több illusztráció mellett a Cranach
után készült Szentföld-térképet közölte, amelyet átvettek a későbbi, Erzsébet-kori kiadásokba is.
Idővel a bibliakiadásokba más biblikus
témák földrajzi képeit is felvették. A Paradicsom, az Izraeliták törzsei, Palesztina Jézus korában vagy Szent Pál utazásai
mellett azonban a leggyakrabban az
Exodus mappái jelentek meg. Az Egyiptomból való Kivonulás ugyanis a hit, az
Istenbe vetett bizalom jelképe volt. A reformáció számára a Szentírás különböző nyelvekre lefordított szövege és a
Könyvek Könyvébe kötött térkép
ugyanazt a célt, az isteni bölcsesség
megértését és a hit igazságainak közvetlen megtapasztalását szolgálta.
Török Zsolt Győző

M I E L Ő T T A F R I K A - K U TAT Ó V Á V Á LT

HORVÁTH-MAGYAR
LÁSZLÓ, A TENGERÉSZ
Magyar László Afrika feltérképezését folytató úttörő munkássága ma már többé-kevésbé ismert.
Viszontagságos életét Krizsán László történész cikksorozatban írta meg az Élet és Tudomány 2000.
évi 29-39. számaiban. A születésének 200. évfordulójára rendezett novemberi konferencián a Magyar
Tudományos Akadémián életének újabb részleteire derült fény. E cikk szerzője – a TIT Hajózástörténeti,
-Modellező és Hagyományőrző Egyesületének képviseletében – a hajóstiszt Magyar Lászlót mutatta
be, s kutatásainak eredményét lapunknak is megírta.

H

orváth–Magyar László, ez
utóbbi néven ismertté vált
Afrika-kutatónk élettörténetének akad néhány fehér foltja.
Közel tucatnyi történész, néprajzos
kutatómunkája sem tudta feltárni
Fekete-Afrika első magyar felfedezője életének minden részletét megfelelő források, adatok hiányában.
Többen kétkedtek hősünk tengerészeti tanulmányainak igazában, egyáltalán későbbi tengerész szolgálatában. Mind a mai napig vitatott családneve megváltozásának időpontja.
Ifjúkori élete nagyrészt tisztázódott
az iskolai anyakönyvek, másrészt a
családi levelezés alapján. Ám, hogy
valóban tanult-e Pesten bármelyik
egyetemen is, az még nem bizonyított. Az utolsó hazai adat, melyet
Sebestyén Éva lelt meg a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat Levéltárában, 1837-ből való. Eszerint hősünk
még eredeti születési nevén, Horváth
Lászlóként szolgált mint írnok vér
szerinti apja, Magyar Imre mellett a
Bács megyei jankováci birtokon.
A Fiumei Tengerészeti
Főtanodán

Ismert, bár többek által vitatott adat,
hogy Magyar Imre elsőszülött fia,
László elhagyta a szülőföldet, s Fiumébe ment tanulni, hogy tengerész
lehessen. Itt adódik az első kérdés:
mikor? Egyes életrajzírók 1841–42-re,
míg mások 1842–43-ra teszik e tanulmányokat. Valós adatok híján csak tapogatózunk. A nehézséget az okozhatta, hogy az apjával folytatott levelezés hangvétele alapján a felnőtté vált

Az Almásy vitorlás tengerészeinek jegyzéke. A 3. sorban Horváth László szerepel s mellette
az árulkodó helységnév: Jancovatz. (FORRÁS: FIUMEI LEVÉLTÁR)

Lászlót már Magyar néven keresték a
dokumentumokban. A kétkedőket
igazolhatta a Fiumei Tengerészeti Főtanoda 1842. évi Értesítője, melyben sem
az első kezdő, sem a második, végzős
évfolyamban sem szerepel, se Magyar,
se Horváth néven. Holott ha 1841-ben
kezdett volna, az 1842-es vizsgajegyzőkönyvben már szerepelnie kellene.
Ha pedig 1842-ben kezdett, úgy az
első évfolyam hallgatói között kellene
szerepelnie. Csakhogy a neve egyik
formában sem található ezekben az
okmányokban. Ám László mégis tengerész lett!
Ez számomra először a Pesti Hírlap
1843. május 21-én megjelent számának
cikkéből derült ki, bár félrevezető, hogy
a cikk szerzője Horváth Lászlót, „ki első
tengeri útjáról, Marseille-ből nemrég tért
Élet
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haza”, Heves vármegyéből valónak
tudja. Ebből az írásból az is kiderül,
hogy még majdnem 25 évesen is az
édesanyja nevét viseli, apja nyilvánvaló
gondoskodása ellenére.
De hogyan szegődhetett el hajóra
egy tengert, hajót soha nem látott,
nem tapasztalt magyar fiatal megfelelő tanulmányok s bizonyítvány nélkül,
mikor az a helyieknek is csak családi
kapcsolatok révén sikerülhetett? Erre
Kenessey Béla tengerész 1846 őszétől
vezetett naplója ad választ, miszerint a
Tengerészeti Főtanoda 1842-es tanügyi
reformja során az akkori miniszter engedélyezte a magánúton történő felkészülést a vizsgákra, s akár fél év alatt is
le lehetett vizsgázni a két év tananyagából megfelelő előképzettség esetén.
Ez egyben közvetett bizonyíték hősünk
Tudomány
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Az Almásy vitorlás egy 1851-ben készült festményen

valamilyen egyetemi tanulmányára, illetve annak bizonyítványára. A két tanév tandíja 40-40 forint volt, amely akkoriban igen szép summának számított.
A megszerzett bizonyítvánnyal s az
iskola ajánlásával már reménykedhetett, hogy kadétként hajóra jut, csak
megfelelő magyarbarát hajótulajdonost kellett találnia. Mert voltak ilyenek! Voltak, kik magyar nevet adtak
hajóiknak, magyar díszruhát varrattak ünnepi alkalmakra, s mint néhány
év múlva kiderült, akár szabadságuk
kockáztatásával is kiálltak a magyar
ügy mellett. Ilyen volt a Walluschnigg
család is Fiuméban.
Az igazsághoz az is hozzátartozik,
hogy e végzett ifjak jó esetben fizetség
nélkül, csak ellátásért tudtak elszegődni, sokuknak pedig még fizetniük is
kellett azért, hogy foglalkoztassák
őket, ahogy ez a Magyar Lászlóval közel egykorú, aradi illetőségű Junga Lajos naplójából kiderül. A korabeli statisztikák is alátámasztják a fiumei hajók kis számát: 1834-ben 25, majd
1837-ben 45 darab hosszújáratú hajót

jegyeztek a fiumei hajótelekkönyvben. Ha a fejlődésnek ezt az ütemét
követjük, úgy 1842-ben, mikor hősünk hajóra szállt, úgy 80 fiumei hajó
jöhetett számításba.
Az előbbi gondolatsor alapján feltételezhető, hogy Magyar László valóban hajózott 1842–43-ban. Ám ez
igazából nem bizonyíték! A bizonyíték a hajó neve lenne, de ő egyetlen
levelében sem nevezte meg a hajóját,
csak később, mikor spanyol szolgálatba szegődött.
A Contessa Almasy

A Fiumei Levéltárban végzett – egészen más irányú – kutatásom során véletlenül került kezembe egy dokumentum, mely egyrészt közvetlenül bizonyítja egykori tengerész szolgálatát,
másrészt közvetve tengerészeti tanulmányait. Harmadrészt közelebb vihet
a névváltás pontosabb behatárolásához!
Több mint ezer, poros személyzeti
jegyzéket rejtő aktaköteg átvizsgálása
során kezembe került egy elsárgult régi lap, magyar személyről elnevezett

A fiumei kikötő egy része, a Scarpa-tér az 1830-as években

A vitorlás útlevele, benne a kikötők
bejegyzéseivel, ami igazolja
Horváth László első hajóútját

hajónévvel: Brigantino „CONTESSA
ALMASY”. Így, helytelenül egy S-el
írva! Mivel magyar honos tengerészek
után kutattam, először az illetőségi hely
rovatot futottam végig, s meglepetésemre a sok tengermelléki városnév között szemet szúrt egy kakukktojás,
Jancovatz helység neve. Hogy miért kakukktojás? Két okból is! Mind a hajók
szolgálati nyelve, mind a hivatali nyelv
az idő tájt az olasz volt a MagyarTengermelléken, tehát a városnevek
olasz nyelven szerepeltek az iratokon,
így ez a szláv hangzású név idegenül
hatott. Másrészt az írásmódja, a szóvégi
C hangra használt TZ betűpárossal.
A szálkás, öreg betűket silabizálva
összeállt a beosztás és a név is: cadetto
Ladislao Horvath! Innentől már alig
volt kétségem, hogy Magyar László
későbbi Afrika-kutatót találtam meg
a fóliánsok között. Ám hogy mégse
legyen teljesen kerek a dolog,
megint van némi ellentmondás.
Az életkor rovatban 22 év szerepel a
Levélrészlet, melyet immár Magyar László
néven és flottahadnagyként írt alá

1636



Élet

és

Tudomány



2018/51-52

valós 24 helyett! Pedig, ha valaki tudhatta, hát ő igen, hogy hány éves.
Merthogy, későbbi írásaival összevetve, egyértelmű, hogy az okmányt ő
maga állította ki, bár eredetileg ez az
írnok feladata lett volna. Hogy e kegyes csalásra miért volt szükség, már
soha nem derül ki!
Horváth László behajózásának
időpontja, illetve útja a hajóval az
okmány elő- és hátoldalán szereplő
kikötők hatósági, illetve konzuli
láttamozásaiból követhető nyomon,
s ez megegyezik a Pesti Hírlap cikkében közölt adattal. Az Osztrák
Lloyd két-háromnaponta megjelenő
hajózási és kereskedelmi jelentései is
tanúsítják a hajó Fiume–Barcelona–
Marseille–Trieszt–Fiume útját.
Tehát bizonyítást nyert az okmány
alapján, hogy Horváth–Magyar László
valóban szerzett a Fiumei Tengerészeti
Főtanodában olyan képesítő okmányt,
melynek birtokában az iskola ajánlásával
kadétként hajóra szállhatott, s ezt 1842
szeptemberének második hetében meg
is tette. E hajóval utazott a Földközi-

Hiteles portré nem maradt fenn róla. Magyar László saját kezű rajza közül az
egyikről, az afrikai expedíciók jellegzetes „hordozóját”, a tipolót bemutatóról sejthető,
hogy benne az utas ő maga.

tengeren Martino Soich kapitány parancsnoksága alatt, s 1843 februárjának
végén, 170 napi hajózás után Fiumébe
visszaérkezvén, kihajózott s hazautazott.
Innentől kezdve ismét csak feltételezésekre hagyatkozhatunk későbbi levelei sejtelmes utalásai alapján, pedig
igazi tengerészélete csak ezután kezdődött! Ám ekkortól már Magyar
Lászlóként nevezte magát levelezéseiben, minden bizonnyal vér szerinti apja hozzájárulásával. A névváltás

tehát 1843 márciusának eleje és júliusának vége között, itthoni tartózkodása során történhetett. Ugyanis 1843
augusztusának elején hajózott be a
Bahiába induló Pacchetto di Trieste
barkra, hogy végleg elhagyja hazáját
néprajzi, földrajzi s egyéb természettudományos kutatásainak reményével és immár Magyar László néven.
Ejtsünk néhány szót a hajóról is, mely
Fiuméban épült 1835-ben. A 244 tonnás kétárbócos vitorlás a kor szokása
szerint két ágyúval is fel volt szerelve,
s a kapitányon kívül 9–10 fős legénysége volt. Tulajdonosa a fiumei illetőségű Walluschnigg Miklós és felesége,
Agáta volt. A hajótulajdonos kereskedő család Kossuth elkötelezett híve
volt, ezért Miklós Velencébe menekült Fiume Jellasics általi megszállásakor, hogy elkerülje a meghurcoltatást.
Első európaiként

Magyar László élete a visszautazást követően igen változatossá lett. Szolgált
spanyol rabszolgaszállító hajón, majd
Kubában kapitányi vizsgát tett, s elszegődött második kapitánynak a spanyol
Albatros barkra egy világ körüli útra.
Igen sok viszontagság közepette került
Afrikába betegen. Francia hadihajó segítette a gyógyuláshoz, a kórházba jutáshoz. Felépülését követően egy portugál hajó tisztjeként jutott vissza Amerikába, ahol az argentin flotta hadnagya lett. Ez is csak bajt hozott rá, s
egyre messzebb került természettudományos kutatásainak megvalósításától.
Áthajózott Afrikába, s ezzel vége szakadt tengerészpályájának, ám ha sok
nehézség árán is, de végül megvalósíthatta álmait. Afrika némely vidékét
nemcsak első magyarként, hanem első
európaiként járhatta, kutathatta végig.
Horváth József

A TIT Hajózástörténeti, -Modellező és Hagyományőrző Egyesület (TIT HMHE) ezen a
néven 2010 óta működik, amikor a TIT Hajózástörténeti és Hajómodellező Klub a Császári és Királyi Haditengerészeti Egyesülettel közösen megalapította a civil társaságot, mely egyúttal a Magyar Adria Egyesület jogutódja. Noha tengerünk már nincs, az
egyesület tevékenységére egyaránt jellemző a hazai és a nemzetközi kereskedelmi- és
hadihajózással kapcsolatos történeti kutatások szervezése, így például a különböző
korokban elsüllyedt hajóroncsok feltérképezése. A hajómodellezéssel foglalkozó tagok – modellező mesterek vezetésével, a mikromodellektől a rádió-távirányítású önjáró modellekig – számos egyedi alkotással állandó szereplői a hazai és a rangos nemzetközi hajómodellezési versenyeknek, illetve kiállításoknak.
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

A

EGY VIASZFEJŰ
FIGURA TÖRTÉNETE

múzeumok gyűjteményi praxisában
gyakran megesik, hogy raktárrendezés során a muzeológus talál egy tárgyat, amelyről első ránézésre megállapítható,
hogy múzeumi élete hosszú és hányattatott
volt. Olyan tárgy, amelynek beazonosítása több
munkát kíván mint egy leltári szám leolvasása
vagy valamilyen jellegzetes tárgycsoportba sorolás néhány perces gyakorlata. Olyan tárgy,
amely fizikailag megrongálódott, deformálódott,
már külső jegyei sem segítik az eredeti jelentés,
funkció vagy kontextus előcsalogatását. Olyan
tárgy, amelyről látszik, hogy sok évet megélt a
múzeumban, de sosem találta a helyét.
A most szóban forgó különleges viaszfejű figura
ilyen tárgy. 1992-ben került elő az egyik gyűjteményi
raktárból. Ruhája szakadozott volt és elpiszkolódott,
feje lejárt, viaszból készült nyaka és arca megkopott, darabokra tört. Mindennemű információ híján,
de mint érdeklődésre számot tartó tárgyat a felelős
muzeológus némi kutatás után megpróbálta meghatározni: egy nápolyi betlehem Mária-figurájának
vélte. Talált párhuzamokat délolasz betlehemekben is, amelyek szereplői hasonló fémcsipkés díszítésű ruhákat és parókát viselnek.
A gyűjteményt kezelő következő muzeológus
2008-ban adott neki egy leltári számot, és adalékként hozzátette, hogy a tárgy feltehetően

Az öltözék fokozatos lebontása

hasonló figurához szükséges alapanyag, így végtag is rendelkezésre állt. Törzsének kialakításához
olcsó, más munkákból hátramaradt fa, drót és
anyagdarabokat használtak, ezt fedték el a gazdagon díszített brokátselyem felsőruházattal. Ilyen
műhelyek a XVII–XVIII. századtól működtek bajor
területeken, viszont az idő előrehaladtával egyre
kevésbé volt jellemző a viaszfejű figurák készítése,
tehát tárgyunk a XVIII. század közepére datálható.
A bajor származást megerősíti a figura szoknyájának kikeményítésére szolgáló német nyelvű imádságos füzetből kitépett, kézzel írott lap.
További kutatást igényelt a figura szerepének
meghatározása. Rengeteg tárgyanalógia áttekintése után nyilvánvalóvá vált, hogy a figura piros ruházata miatt semmi esetre sem lehet Mária. Arca
és ruházata (bugyogót takaró palást és szoknya,
kötény vagy dalmatika) alapján nehezen eldönthető, hogy férfi vagy női figuráról beszélünk. Ez a
nemtelen jelleg és a bajor betlehemek angyalfiguráira jellemző szűkre szabott bársonyruha, római
saru és kitárt karok (amelyekben legtöbbször keresztet vagy zászlórudat tartanak) arra utalnak,
hogy figuránk egy XVIII. századi, kisiparosműhelyben készült bajor betlehem angyalfigurája. A tárgyat restaurálta: Tumpek Eta, a fej
összeállításában közreműködött: Forgó Erika.

Foster Hannah Daisy

A két jobblábas, levetkőztetett fatest

(FOTÓK: TUMPEK ETA)

A töredezett fejű figura a restaurálás előtt

főúri vagy egyházi, kolostori használatból került elő – hivatkozva a gyűjteményben is fellelhető, hasonlóan finoman kidolgozott és ugyanilyen
anyagokat (viasz, fémcsipke, selyem) használó
kolostormunkákra mint párhuzamokra. 2015-ben
pedig a Betlehem – „nagy dolgok a jászolnál történnek” című kiállítás előkészítő munkálatai során egy harmadik muzeológus és egy restaurátor
is megvizsgálta a tárgyat, ami végül áttörést hozott a figura beazonosításában.
Tárgyanalógiák alapján egyértelműen egy bajor
betlehemi figuráról beszélünk. Ezen a környéken
jellemzők a tájba helyezett figurális betlehemek,
amelyeknek alakjai legtöbbször fából készülnek.
Ugyan olasz, francia, cseh és morva területeken is
népszerűek a tájba helyezett, figurális betlehemek,
viszont a viaszfej egyértelműen a bajor területekre
jellemző, ott is inkább a főúri, nemesi vagy egyházi
betlehemek esetében. A földrajzi meghatározást
megerősítette, a megközelítő kormeghatározást lehetővé tette a tárgy restaurálásának eredménye.
Öltözékének lebontása után feltételezhetővé vált,
hogy a babát egy betlehemek készítésére specializálódott kézművesműhelyben készítették: a figurának két jobb lába van, valamint a bal és a jobb keze
valószínűleg két külön figuráról származik vagy
azokhoz lettek előkészítve, tehát egy olyan helyen
kellett megszületnie e munkának, ahol több
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Nyelv és Élet
Szerkeszti:
Grétsy László

A felújított betlehemes figura
(FOTÓ: SARNYAI KRISZTINA)

Reziliens
Számos tudományterület szaknyelvében szerepel a reziliens és a reziliencia
fogalma. Mi a közös a látszólag távol
eső jelentések között? – erre keressük a
választ cikkünkben. A latinban eredetileg ’visszaugrik, visszapattan’ jelentésű szó angol közvetítéssel érkezett
hozzánk. Legtöbben valószínűleg a
pszichológiához társítják, mivel a személyiségelemzések, életvezetési tanácsok visszatérő eleme. A reziliens az
élet nehézségeit okosan és kellő rugalmassággal leküzdő ember jelzője.
Olyané, aki a zavaró hatásoknak ellenáll, azok „visszapattannak” róla –
itt érhetjük tetten a latin szó eredeti jelentéstartalmát –, képes alkalmazkodni a
megváltozott körülményekhez, és
szaknyelvi fordulattal élve „újraszervezi önmagát”. Különösen vezetők számára ajánlják a rezilienciatréningeket,
amelyek többek között a belső erőt és a
stressztűrő képességet fejlesztik.
A fogalom a nyugati szakirodalomban
több mint harminc éve jelent meg először, majd az 1990-es évektől kezdve
mind gyakoribbá vált. Az angol szokásoknak megfelelően a rezilienciatényezőt
már rövidítik is: R-faktor. Napjainkban
megtalálható a természettudományok
és a társadalomtudományok nyelvében
egyaránt. Vannak reziliens növények,
növénytársulások, ilyen kertek, sőt házak is. Az utóbbi a modern építészet
egyik legújabb fejleménye, olyan épület,
amely szükség esetén teljes mértékben
függetleníthető a külső ellátási rendszerektől (víz, elektromosság), és a szemetet, a szennyvizet is újra hasznosítja.
Néhány évvel ezelőtt nemzetközi pályázaton keresték a legjobb száz reziliens
várost. A reziliencia követelményei
több ponton érintkeznek a környezetvédelem és a fenntarthatóság ugyancsak időszerű szempontjaival.
A szó egyre általánosabb jelentéstartalmát mutatja, hogy többek között
feldolgozták az anyaság, a család, az
iskola, a társadalom, a kisebbségek és
az emigránsok rezilienciáját is.
Zimányi Árpád
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ÓRAMUTATÓ

LINEA MERIDIONALIS
Az egri csillagásztorony – a Specula – 1776-ban kezdte el működését. Akkor Kelet-Európa egyik
legjobban felszerelt csillagvizsgálója volt. A királyi csillagász, Hell Miksa (1720-1792) bécsi és londoni távcsőépítő műhelyekből szerezte be a kor legkiválóbb csillagászati mérőeszközeit. Tervei
alapján készült el a híres egri délvonal is. A mai napig működőképes állapotban megtekinthető az
Eszterházy Károly Egyetem Csillagászati Múzeumában.

A

három sávból álló, észak–dél irányba tájolt délvonal szélessége 34 cm. A középső sáv carrarai márványlapokból, a két szélső sáv váltakozva carrarai
márványból és tárkányi kristályos mészkőből áll. Átlós
irányban szeli át a termet, ennek oka, hogy az épület főtengelye nem párhuzamos a földrajzi hosszúsági körrel.
A terem déli falán, a délvonal felett 5 m magasan van egy
10 mm átmérőjű kör alakú nyílás. A nyíláson bejutó napfény a terem padlózatán egy fényfoltot hoz létre, ami
tulajdonképpen a Nap kivetített, fordított állású képe.
(Az egészet úgy tekinthetjük, mint egy óriási méretű
lyukkamerát.) A padlón megjelenő fényfolt nyugatról
keleti irányban 3 cm/perc sebességgel halad, és amikor a
(FOTÓ: KAKUK DÁNIEL)

(FOTÓ: ZOLLER GÁBOR)

márványsáv közepére ér, akkor van Egerben napórai dél.
Vagyis a berendezés tulajdonképpen egy speciális napóra,
ami kizárólag a delet méri. Ennek időpontja az év folyamán folyamatosan változik. Téli időszámítás szerint 11 óra
25 perc és 11 óra 55 perc között következik be Egerben.
Hell a mérés pontosságát továbbfejlesztette a márványsáv középvonalában kifeszített selyemzsinór segítségével.
Az észlelőnek azt kellett figyelnie, hogy a mozgó fényfolt
jobb és bal oldali pereme mikor érinti a selyemzsinórt. A két
időpont átlaga adta meg a napórai dél pontos idejét.
A fénynyaláb, a Nap delelési magasságának megfelelően nyáron meredekebb, télen laposabb szögben érkezik
be. Emiatt a fényfolt átvonulásának a helye is változik,
hol közelebb, hol pedig távolabb esik a meridiánvonal
déli végétől. A vízszintes irányban végigfutó délvonal, a
terem mérete miatt, nem elegendő hosszú a téli napforduló környékén beeső napsugár felfogására, decemberben és januárban az északi függőleges falon folytatódó
márványsávon halad át a fényfolt.
Vasné Tana Judit, Vida József
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50 ÉVE TÖRTÉNT

AZ APOLLO-8
KARÁCSONYI
ŰRREPÜLÉSE
A Hold és az űrrepülés kapcsán a legtöbbünknek valószínűleg az
Apollo-11 program legendás Holdra szállása ugrik be 1969 júliusában,
azonban azt megelőzően 1968 decemberében a későbbi missziót több szempontból megalapozó küldetés zajlott. A december 21. és 27. között sorra kerülő programban először
közelítette meg ember a Holdat. A háromfős legénység húsz órát keringett a Hold körül, és utazása
során öt alkalommal is tévéadást adott az űrből.

A

z amerikai hírszerzés 1968. tavaszi és nyári jelzései alapján a
szovjetek lényegi előrelépéseket tettek a Szojuz űrhajók „emberes”
holdrepülései irányában. Továbbá úgy
értesültek, hogy a szovjetek 1968 végéig akarják megvalósítani űrhajósaik
Holdat megkerülő repülését. Az amerikai űrprogram szisztematikusan építkezett, a több éves program végső célja
ugyan a Holdra történő emberes leszállás volt, ugyanakkor jól elkülöníthető, ám nagyrészt egymásra épülő fázisokból állt. Látva a Szovjetunió aktivitását, az amerikaiak végül a holdkomp Föld körüli pályán végzett első
repülése helyett kis módosítással a sorban következő utat vették előre: a holdkomp elhúzódó fejlesztése miatt az eredetileg is holdkomp nélkül tervezett
utat holdrepülésnek szánták azzal a céllal, hogy Hold körüli pályára álljon az
amerikai űrhajó és megfelelő felvételeket készítsen a későbbi, végül 1969 júliusában megvalósuló projekthez.
Úton a Hold felé

Amikor 1968 augusztusában eldőlt a
decemberi misszió terve, akkor még
egyetlen embert szállító Apollo űrhajó sem repült a programban. Egyrészt
az Apollo-1 korábbi tragikus sorsa
sem sietette ennek az időpontnak az
eljövetelét, másrészt azonban az űrverseny fenti szempontjai a korábbi óvatos

hozzáállást felülírták. A gyártósoron
ekkor két teljesen megegyező űrhajó
állt megfelelő szinten. A NASA pedig
azt a feltételt szabta a decemberi holdrepülés elé, hogy az űrhajó ikertestvére
tökéletesen teljesítse 1968. októberi repülését. Az Apollo-7 október 11-én
startoló küldetése 11 napig tartott,
163-szor kerülve meg a Földet. Közben kipróbálta és letesztelte az űrhajó
hajtóművét, manőverező rendszereit és
életfenntartó képességét is. A NASA
végül „101 százalékos sikerként” értékelte az utazást, amely bizonyította az
űrhajó működőképességét.
Az Apollo-8, vagyis az első holdutazás legénysége Frank Borman parancsnokból, Kim Lovell parancsnoki
egység pilótából és Bill Anders holdkomp-pilótából állt. A repülést megelőző szimulátoros gyakorlások három
és fél hónapja során nemcsak a manővereket próbálták el és a vészhelyzetekre készültek fel, de külön-külön
speciális feladatokat is kaptak az egyes
űrhajósok. Érdekesség, hogy a három
tartalék űrhajós között feltűnt Neil
Armstrong és Buzz Aldrin neve is.
Az első holdutazás legénysége 1968ban a Time magazintól kiérdemelte
az „Év Emberei díjat” Ma is mindhárman élnek még, a mindösszesen kettő, illetve négy űrrepülésen
résztvett Borman és Lovell 90 esztendős, Anders pedig 84 éves.
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Az indulás

A három űrhajós 1968. december
21-én induló utazása már a startját
illetően is mérföldkő volt, ugyanis
ekkor próbálták ki először két automata Apollo űrhajóval történt repülést követően emberi misszióval is a
Saturn V óriásrakétát. A parancsnoki hajó roppant tömege már az eredeti tervek szerint is megkívánta az
új hordozóeszközt. Az út egyedi és
egyben rendkívül kockázatos is volt
azzal, hogy a parancsnoki űrhajót
holdkomp nélkül küldték fel, mert
utóbbi valójában mindenből extra
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tartalékot jelentett. 1970 áprilisában
az Apollo-13 kapcsán történtek igazolták a gyakorlatban is a holdkomp
hatalmas jelentőségét, nem véletlenül készült világra szóló játékfilm is
abból esetből később.
Az Apollo-8 Föld körüli pályára állása után egy két és fél óráig tartó rövid
időszak következett. A műveleti utasítás szerint ugyanis a biztonság érdekében csak tökéletes űrhajóval indulhatott a Holdhoz az Apollo–8, ezért a
legénységnek mindenre kiterjedő ellenőrzést kellett tartania, mielőtt megkapta az engedélyt a holdirányú gyorsításra. A legfontosabb ellenőrzés a
gyorsítást végző rakétafokozat működőképességének ellenőrzése volt.
Végül Michael Collins repülésirányító
megadta az engedélyt: „Apollo–8, indíthatjátok a TLI-t.” Nem sokkal később megtörtént a TLI (Trans Lunar
Ignition – Hold irányú hajtóműindítás) és ekkor körülbelül 5 perces gyorsítás után közel 40 000 kilométer/órás
kezdősebességre tett szert az űrhajó.
A pályaszámítások szerint három
napig tartott az odaút a Holdra. Kérdésként merülhet fel, hogy az „alig”
400 000 kilométeres távolság hogy
adott ki ilyen hosszú „menetidőt”.
A magyarázat az, hogy az űrhajó
nem egyenesen repült a Holdhoz –
mivel az maga is mozgásban volt,
így inkább egy számított ponthoz
tartott, ahol a starthoz képest három
nap múlva lesz a Hold – hanem egy

„S”-alakú pályán, valamint a gravitáció lassító hatását is el kellett szenvednie. Egy a Földről induló űrhajó
ugyanis minden esetben egyre lassul a
kifelé vezető pályáján, mivel a bolygó
gravitációja folyamatosan visszafelé
húzza, egészen addig, míg egy másik
test gravitációs terébe nem lép, ahonnan már annak gravitációja érvényesül inkább, mint a Földé. Az űrhajó
ezeknek a törvényeknek engedelmeskedve 320 000 kilométeres távolságig egyre lassult, kezdősebességének mintegy a tizedére, mire átlépett
a Hold gravitációs terébe.
Ezután a pályabeállító manővereket
követően az első feladat a térbeli helyzet megállapítása volt. Ez ugyanakkor inkább egy biztonsági művelet
volt a repülési tervben, mivel a földi irányítás pontosan meg tudta határozni az űrhajó helyzetét. A második feladat a hőkiegyenlítő forgás
(„nyársonsütő üzemmód”) beindítása
volt. Erre amiatt volt szükség, hogy a
napsütés melegítő és az árnyékos oldalon a világűr hidegének hűtő hatását kiegyenlítsék, mivel a hőterhelés
tönkretehette volna az űrhajót.
Az égitest bűvöletében

A repülés 55. órájának 40. percében az
űrhajó elhagyta a Föld gravitációs terét
és átlépett a Hold vonzáskörzetébe.
Ez inkább csak egy pillanat volt és
mindössze abban merült ki, hogy a Föld
visszahúzó, lassító ereje megszűnt,

Az Apollo-8
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Az első kép, amit ember készített a Földről

és immár a Hold vonzása vált nagyobbá, újra gyorsítva az űrhajót. Az űrhajó
ekkor hozzávetőleg 63 ezer kilométerre járt a Holdtól, és 4400 kilométer/
óra sebességre lassult. Alig hat órával
később az űrhajósok végrehajtották a
második pályaközi korrekciót, amely
már a legutolsó művelet volt a holdpályára állás előtt. A Holdtól ekkor már
alig 40 ezer kilométerre volt az űrhajó.
A legénység egyébként nem látta utazása célpontját, mert a Hold mindvégig éjszakai oldalát mutatta.
A Hold körüli pályára állás a repülés
68. órájának 4. percében kezdődött,
amikor a földi irányítás egy órával a
műveletet megelőzően megadta az engedélyt a pályára állásra. Azért ilyen
korán, mert a tényleges manőverre a
Hold túloldala fölött, rádiótakarásban
került sor, így az engedélyt már jó előre
meg kellett kapniuk az űrhajósoknak.
68:58:06-nál az űrhajó eltűnt a Hold
mögött, a rádiójel megszűnt. Tíz perc
múlva az automatika beindította a hajtóművet (miután az űrhajósok pár perccel korábban aktiválták a fedélzeti számítógép megfelelő programját, amely a
megfelelő időzítéssel indította el a hajtóművet, és bő 4 perc múlva le is állította
azt). Az egész küldetés egyik legfeszültebb időszaka következett: ha a hajtómű
nem működött volna megfelelően, az
könnyen végzetes lehetett volna, a felszínbe csapódástól a bolygóközi térbe
történő kiperdülésig több tragikus forgatókönyvvel. A földi irányítás csak
akkor nyugodhatott meg, amikor az
űrhajó a Hold túloldalán előbukkant a
rádiócsendből (ha a számított időben
tűnt fel a jel, akkor minden rendben
volt, ha előbb, vagy később, akkor rossz
pályára állt az Apollo–8 és az űrhajósokra halál várt). Az Apollo–8 pontosan a számított időben tűnt fel a Hold

mögül, és az űrrepülés 69. órájának 34.
percében az alábbi rádiózásra került
sor: „Apollo–8, itt Houston, vétel. Itt az
Apollo–8. A fékezés teljesítve. Apollo–8,
itt Houston, vétel. Jó hallani a hangotokat.”
A Hold túloldalát ezekben a percekben
láthatta közvetlenül először emberi
szem, korábban csak néhány fényképről ismerhette az emberiség. Az irányítás erről az új látványról kérdezett, és
Lovell adta az első leírást a túlsó oldalról: „A Hold lényegében szürke, semmi
színe, úgy néz ki, mint a gipsz, vagy valamilyen szürke tengerpart. A legapróbb részletek is látszanak.”
A fő feladat azonban nem a vizuális
megfigyelés volt, hanem a lehetséges
Apollo-leszállóhelyek felderítése. Erre
tíz keringésnyi, nagyjából húsz órányi
időt szánt a repülési terv. Az első keringés során egy fényképezőgépet rögzítettek az űrhajósok az egyik ablakra, és
ezzel rögzítették az alant elhaladó felszínt. Erre a fotófelderítésre azért volt
szükség, mert az addig rendelkezésre
álló Lunar Orbiter fotók felbontása
nem volt igazán jó, és az alacsonyabban
keringő Apollo–8 jobb fényképek készítésének a lehetőségét rejtette. Egyébként különösen öt leszállóhely tartott
számot nagyobb érdeklődésre, amelyek mindegyike kellőképpen síknak
látszott egy későbbi leszálláshoz. Ezek
között volt a 2-es számú is, amely 1969
júliusában végül a valódi leszállási térsége lett az Apollo-11 legénységének.
Tíz keringés tévéközvetítéssel

A tíz keringés során jórészt a Hold
felszínének szisztematikus megfigyelése folyt. A harmadik körben például
a felszín egyszerű fényképezése zajlott, a negyedikben pedig sztereofényképek készítésébe kezdett a fotózásért felelős Anders. A küldetés végére egyébként összesen 700 képet
készítettek a Holdról és 150 fotót a
Földről. Ebben a fázisban a horizont
mögül előbukkant a Föld, az űrhajósok számára a földfelkelte jelenséget
létrehozva. Borman készített egy fekete-fehér fotót, és felhívta társai figyelmét az érdekes jelenségre. A két
megfigyelő űrhajós azonnal otthagyta a feladatát, és a jelenségről színes
fotókat kezdtek készíteni. A fotókat
később a Life Magazin azon száz fotó
közé sorolta, melyek megváltoztatták
a világot, és ma is a világ legismertebb felvételei között tartják számon.

A továbbiakban a műveleti terv szerint
Bormannek pihennie kellett. A parancsnok kisebb megszakításokkal két keringésnyi időt aludt. Közben Lovell
ügyelt az űrhajó helyzetének megtartására, Anders fényképezett. Mikor a parancsnok a hatodik keringésben felébredt, hamar felfedezte, hogy társai
végtelenül kimerültek. A kimerültségüket hibáik jelezték, például nem értették a számukra feltett kérdéseket,
vagy többször is válaszoltak egy-egy
kérdésre. Borman erre a tervben szereplő további megfigyelések megszakítását és társainak pihenését javasolta
az irányításnak, akik egyetértettek.
A parancsnok motivációja egyszerű
volt: ha nem tudnak hazatérni, mit
sem ér az összes megfigyelés, márpedig a hazatérés kulcsa a Hold körüli
pályáról való kigyorsítás manővere
volt, és fáradt legénységgel megnőtt
volna egy végzetes hiba kockázata.
Lovell és Anders végül szintén két keringésnyi időt aludt. Az aludni küldött
űrhajósok a nyolcadik keringésben ébredtek fel, mert a kilencedik keringésben egy tévéközvetítés várt rájuk, amit
immár nemcsak az irányító központban fogtak (mint korábbi három bejelentkezésüket az űrből), hanem az adást
átvehették a tévétársaságok is, és világszerte fogható volt, ahogy a három űrhajós a Hold körül kering karácsony
este. Az adásban bemutatták a Föld látványát 400 000 kilométer távolságból,
valamint képeket sugároztak az alattuk
elhaladó holdi tájakról. Ezt követően
az alattuk elhaladó látványt is kommentálták az űrhajósok, elmesélve,
melyik krátert, hegységet, vagy más
jellegzetességet látják éppen a nézők.
Közben eljött a közvetítés csúcspontja:
az űrhajósok felolvastak a Bibliából.
A Teremtés Könyvéből a karácsony estéhez, valamint a küldetésük hangulatához jól illő idézeteket üzentek a Földre. A közvetítés végeztével lezárult az
utolsó teljes keringés, következett a
tizedik kör, amelyben már a hazatérés
előkészületei folytak. A hazainduláshoz
– ugyanúgy, mint érkezéskor – a Hold
túloldala felett, rádiócsendben kellett
egy hajtóműgyújtást végezni, amellyel
az égitest vonzásából való kiszakadáshoz elegendő sebességet nyerhettek a
holdutazók. Az érkezéskori fékezés
mellett ez a manőver számított az
egész expedíció kulcsának, ennek rizikóját vállalta fel a NASA a kezdetek
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Az Apollo-8 legénysége. Balról jobbra
James A. Lovell Jr., William A. Anders és
Frank Borman

kezdetén. A manőver viszont szerencsére tökéletesen sikerült, az űrhajósok
pontosan a megfelelő pályán indultak
hazafelé.
Az űrhajós karácsonytól
a visszaútig

A hazaút első napjának délutánján
újabb tévéadás következett. Az űrhajósok ezúttal is az űrbeli élet szép és humoros oldalát mutatták be a nagyjából
negyedórányi adásban. A tévéadás
után következett a legénység karácsonya. A három holdutazó felesége kis
csomagokat csomagolt az útra, amit
eddig a pillanatig tilos volt kinyitniuk,
most eljött az idő, az űrhajósok kibontották a karácsonyi ajándékaikat. Az út
legutolsó kockázatos manővere a légköri visszatérés volt. Egyrészt az óriási
sebesség miatt megfelelő belépési szögben kell az űrhajónak a légkörön áttörnie. A másik kockázat a hőpajzs kipróbálatlansága volt. Az Apollo–8 ugyanis minden addiginál nagyobb sebességgel érkezett vissza a Földhöz, hatalmas
hőterhelést okozva a légkör átszelésekor a hőpajzson, és csak elméleti számítások léteztek arra, hogy az alkatrészek bírni fogják a hőt. Végül a légkörbe lépés gond nélkül lezajlott, a leszállásra pedig 1968. december 27-én
került sor a hajnali órákban, még sötétben, a Csendes-óceánon.
M aczák M árton
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INTERJÚ NEMERKÉNYI ZSOMBORRAL

a hét kutatója

AZ ORSZÁG NÉVJEGYE
„Ha a zászló, a himnusz és a címer az ország személyazonosító igazolványai, akkor a nemzeti atlasz a névjegye” – szokta hangoztatni az
MTA CSFK Földrajztudományi Intézetének igazgatója, Kocsis Károly
aki útjára indította Magyarország Nemzeti Atlaszának új kiadását.
2018. szeptember végén, közel 30 évvel az előző kiadás után jelent
meg az ikonikus, hatalmas téma- és tárgyterületet felölelő összegző
kiadvány első kötete, melynek angol változata épp karácsony előtt
került ki a nyomdából. Az idáig vezető, és ezt követő munkálatokról
Nemerkényi Zsomborral, a szerkesztőbizottság titkárával és az
atlaszt készítő térképészcsoport vezetőjével beszélgettünk.

– Mi fán terem a nemzeti atlasz és
mi a célja?
– Mint a neve is jelzi: egy jól lehatárolható geográfiai régió különböző
(természeti, társadalmi, gazdasági,
kulturális) aspektusait bemutató térképek gyűjteménye. Egy ország leltárát adja – lehetőleg a teljesség igényével – hogy mi, hol, milyen mennyiségben áll rendelkezésre. Tulajdonképpen egy kordokumentum, amelyet
általában 20-30 évenként érdemes frissítve megjelentetni. Nálunk 1989-ben
jelent meg legutóbb, ám a rendszerváltás miatt, amint kiadták, a gazdasági és
társadalmi részek szinte azonnal meghaladottá váltak.
A Nemzeti Atlasznak erős közösségi
identitás-meghatározó szerepe is van.
Lovász László elnök úr az Akadémia
tevékenységének harmadik legfontosabb pilléreként említi a Nemzeti Agykutatási Program és a Nemzeti Víztudományi Kutatási Program mellett.
Az új kiadás előkészületei már egy évtizede folynak, csak a megvalósításon
öt éve dolgoznak.
Az előzményekhez képest jelentős
újítás, hogy a mostani kiadás nem
csupán Magyarország, hanem hazánk, a Kárpát-medence egészére
kívánja a természet, társadalom és
gazdaság térszerkezetét bemutatni.
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– És kik számára készült a Nemzeti
Atlasz?
– A kiadvány célja a kormányzat, a
köz- és felsőoktatás számára, valamint a társadalom széles rétegeinek,
a művelt átlagember számára érthető, ismeretterjesztő módon bemutatott, ugyanakkor tudományos alapossággal készített anyag összeállítása és közkinccsé tétele. Ez utóbbi célt
szolgálja az is, hogy az MTA felajánlásával az EMMI segítségével háromezer kötet jutott el a hazai és határon túli magyar tannyelvű középés felsőoktatási intézményekhez.
A megértést segítik a térképek
mellett majdnem egyenlő arányban
megjelenő szövegek és magyarázó
ábrák. Megdöbbentő lehet a szöveg
súlya az atlaszban, de ez egy régóta tartó trend: 1969-esben még
csak 8 oldal szöveg volt, a ’89-esben
már 100, és ha megnézzük más országok aktuális atlaszait, a magyarázó tartalom egyre bővebb.
A jelenlegi kiadvány fele térkép,
10 százalék ábra és fotó, a maradék
40 százalék szöveg.
– Amiről most beszélgetünk a tervezett négy részes sorozatnak csak
az egyik része, ami a II.-ként van
megjelölve. Adódik a kérdés: miért
nem az elsővel kezdték?

2018/51-52

– Amint említettem, például a
gazdasági rész nagyon érzékeny a
változásokra, könnyen elavul. Ebből a megfontolásból volt jó választás a Természeti környezet című kötettel indítani. Ugyanakkor egy
másik, hangsúlyosabb tényező is
közrejátszott. Térképészeti szemszögből egyértelműnek tűnt, hogy
itt lesz a legbonyolultabb a térképek elkészítése. Ebben egyrészt
igazunk is volt, tényleg nagyon
változatosan kellett használni az
alaptérképet, másrészt viszont kezdjük felfedezni, hogy a folyamatos területviszonyokat érintő változások
miatt a történelmi léptékben összehasonlító térképeket ugyancsak
kihívás lesz megrajzolni.
– Mikorra várhatjuk a következő
három sorozatrészt?
– Évente készülnek majd el. Jövőre
a Társadalom című (III.) kötet jelenik meg, ezt A Magyar állam és helye a világban (I.) kötet követi, majd
a befejező rész a 2021-re tervezett
Gazdaság (IV.) kötet lesz.
– Új eredményeket is bemutat az
atlasz?
– Olyan új kutatási eredmény nincs
benne, ami itt került első közlésre, legalábbis szigorúan értelmezve. Ugyanakkor megjelenik több kutatási

eredmény eddig nem közölt összegzése, így sok újdonságot hordoz.
Például a Kárpát–Pannon-térség
szerkezetföldtani térképe ebben a
szakmai elgondolásban valódi nóvum, ehhez hasonló még nem készült. Ez több tudományterület térképeire is igaz.
– A nyomtatott könyv teljes tartalmát böngészhetjük online is. Ezt a
felületet akár frissíteni is lehet, ha
új eredmények látnak napvilágot?
– Természetesen ez a terv! Még meg
kell fontolni ennek a helyes módját,
mert ez komoly fenntartási költségekkel jár, de szeretnénk a következő 20-30 évben folyamatosan naprakészen tartani az itt összeállt tudásanyagot. Ez azt jelentené, hogy
legközelebb nem kéne elölről kezdeni a munkát, hanem ha valaki
akarja, egyszerűen csak kinyomtatja az atlaszt az aktuális állapot
szerint. Azzal kapcsolatban, hogy
30 év múlva papíralapú lesz-e, nem
találgatnék, de talán a kordokumentum jellegét abban formában
tudja leginkább megőrizni.
– Nemzetközi atlaszokból merítettek ihletet?
– Előttünk jár példaként Svájc és
Hollandia elektronikus atlasza.
Ők már 20 évvel ezelőtt is digitális
verzióban gondolkodtak, s mostanra
az online felületeiken elképesztő
funkcionalitást kínálnak, interaktív és látványos böngészhető térképeik vannak. Mi most kezdünk
bele abba, amit ők már 20 éve folyamatosan csiszolnak.

– Ez azt jelenti, hogy terveznek interaktív online változatot is készíteni?
– Nagyon is, valójában azt gondoljuk, hogy ez lesz majd az igazi csattanó! Azonban ez a könyvkiadástól
némileg független projekt, külön
költségvetéssel, egyéni ütemezéssel.
Az elgondolás szerint a felhasználó
kedvére le tudja majd kérdezni a tartalmakat, például megjelenítheti az
őt érdeklő növényfaj, rovar és ásvány
elterjedését egyetlen térképen. Már
léteznek ilyen megoldások az egyes
kutatóintézeteknél, de ezek nincsenek összehangolva. Mi ezeket szeretnénk egy kalap alá szedni. Azonban
rettentő előrelátást és átgondoltságot
igényel, hogy milyen szempontok
szerint fog tudni működni a rendszer, hisz ennek megfelelő struktúrában és formában kell az adatokat bekérni. Nem beszélve a biztonságról
és a jogvédelemről: a jelenleg olvasható online verzió épp a szerzői jogok biztonsága miatt nem megfelelő
felbontású, de ezen dolgozunk.
– Egy ilyen összefoglaló műhöz rengeteg szakterület emberének a munkáját kellett összehangolni. Hogyan
sikerült összefogni a folyamatot?
– Fejezetfelelősöket jelöltünk ki.
A 13 fejezethez 18 fejezetszerkesztőt
kértünk fel, s ők választották, hogy az
egyes témák megírásába kiket vonnak
még be. Mi azokat a szakértőket próbáltuk felkérni, akiknek szakmai jártassága és kapcsolati hálója elég kiterjedt ahhoz, hogy össze tudjanak fogni
egy ilyen mértékű munkát. Ez a kötet 139 szerző közös munkája.

A Kárpát-medence és szomszédságának alaptérképe a HNA új kiadványában

A kartográfiai szerkesztéséhez elképesztő mennyiségű adatra volt szükségünk, ezeket a közfenntartású kutatóintézetektől kaptuk meg. A térképek elkészítésében 14 térképész és
219 térképszerző dolgozott. A fentieken túl több tucat nyelvi és szakmai
lektor is részt vett a munkában.
A folyamatnak ebben a részében aktívan részt vettem, ugyanis 2013-ban bár
kartográfusként kerültem az Intézetbe,
szerkesztőségi titkár lettem, s vagyok a
mai napig. Emellett az időközben megalakult Kartográfiai és Geoinformatikai
munkacsoportot vezetem.
– Térképész végzettségével és szerkesztői múltjával testhez állónak
tűnik a feladatköre.
– Valóban, sok korábbi tapasztalatomat
tudom használni. Az ELTE Térképtudományi Tanszékén végeztem, majd
doktoráltam. A szerkesztői munkával
a Földgömbnél ismerkedtem meg. Igazi szívszerelem számomra a Földgömb,
több mint tíz éven keresztül főszerkesztő-helyettes voltam, jelenleg csupán a folyóirat térképeit készítem.
– Itt fekszik előttünk munkájának
gyümölcse, ez a hatalmas, ikonikus
könyv. Elégedett a kötettel?
– Nehéz kérdés, hisz persze jó kézbe
venni az elkészült alkotást, ha ránézek,
látom a történetét, azt ahogyan készült.
Ugyanakkor ismerem a hiányosságait
is. Sajnos több olyan hiba is maradt
benne, ami nemcsak bennfenteseknek tűnik fel. Például sötét a nyomda,
indokolatlan volt ilyen erős színeket
használni a térképekhez. De tanultunk belőle így a következő kötetekben
már a tanulságokkal folytatjuk.
Tegzes M ária
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A H O L E G É S Z É V B E N A DV E N T VA N

KARÁCSONY SZALON

A karácsony, annak színei, ízei, fényei és hangulata advent időszakában megannyi embert magával ragad. Létezik azonban egy hely, ahol egész évben Karácsony van: a Hubay Ház Szentendrén.
A Karácsony Szalon néven is ismert bemutatótér antik díszekből álló kollekcióját Hubay Éva és
családja mintegy 5000 darabos magángyűjteménye alkotja, melyet 2010-ben tettek hozzáférhetővé.

A

kiállítótérben a XIX. és a
XX. század karácsonyfadíszei és más dekorációi,
valamint különböző karácsonyi
üdvözlőlapok és sütőformák láthatók. A legkorábbi darabok egyidősek a karácsonyfaállítás szokásával
Magyarországon.
A karácsonyfaállítás mint szokás
megjelenését követően a fákat eleinte dióval, almával, ostyákkal és

mézeskalácsokkal ékesítették. 1866ban Jókai Mór A koldusgyermek című
karácsonyi tárgyú elbeszélésében is
almával, dióval, ostyával, textildíszekkel, mézes süteményekkel, cukorkákkal és gyertyákkal ékesített
fa jelent meg. A XIX. század vége
felé váltak a csillogó díszek, üvegtárgyak a karácsonyfák összképének
meghatározóivá, s ekkor terjedtek el
Magyarországon a főzött, papírba

(A SZERZŐ FELVÉTELEI)
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csomagolt szaloncukrok is, amelyeket Jókai még „szalonczukkedlinek”
nevezett.
A XIX. század második felétől Németországból kiindulva egyre elterjedtebbé váltak a gyárakban készült
üvegdíszek. A gyártás központja ekkor
Lauscha volt, ahol az üvegfúvómesterek számtalan formájú, Kis Jézust, angyalokat, szenteket, állatokat stb. formáztak meg karácsonyfadísznek.

KÖNYVSAROK
Számcirkusz

Az üvegdíszek mellett az ekkor főként Drezdában gyártott, préselt,
dombornyomott papírdíszek is nagy
népszerűségnek örvendtek. Később
megjelentek az alumíniumból készült
díszek, a XX. század második felében
pedig a műanyag vált meghatározóvá.
A Karácsony Szalon díszei között
mindezek mellett megjelennek a
gyöngyökből készült darabok is, a
sodort papír- és pamutdíszek, valamint számos viasszal kiöntött figurális üvegdísz is látható a vitrinekben. A karácsonyfadíszeken kívül
külön figyelmet érdemelnek az
egyéb díszek, így az antik betlehemek, illetve a mézeskalács és más
süteménysütő formák is.
Bódai Dalma

„Ne fogjon senki könnyelműen …” – no
nem a húrok pengetésihez, hanem e
könyv olvasásához! Vegyen magához
mindenekelőtt négy véka számolás iránti
érdeklődést, három véka kíváncsiságot,
két véka türelmet és egy véka koncentrálást! Darvas Ferenc munkája ugyanis
nem könnyen adja meg magát. De ha
felvértezzük magunkat az előbbiekkel,
biztosan mondhatom, nem bánjuk meg!
Utólag azt gondoltam, hogy tán nem
is Számcirkusz címet adtam volna, hanem sokkal inkább a Számvarázslat-ot,
mert számomra nem annyira vicces,
mint amennyire varázslatos, hogy
mennyi érdekes és különleges tulajdonságot rejtenek a számok. A könyv alcímében a fejszámolóknak kifejezés fontos
iránytű az olvasáshoz. Számunkra, közönséges halandók számára a számológép használata csak szükséges, de nem
elégséges feltétel ehhez. Az igazi gyönyörűségek papírral és írószerrel dolgozva tárulnak fel előttünk, mert mint
tudjuk, az ördög is és a meglepetések is
a részletekben rejtőzködnek.
Ahhoz, hogy ez mélyebben elbűvölhessen bennünket, nem elég rácsodálkozni a cilinderből nyulat elővarázsoló
bűvészre, szükséges, hogy kövessük őt
a rejtelmek labirintusába, sőt tegyünk
kísérletet önállóan is bejárni az utat.
A könyvbéli különleges működések
általában nem ismertek. Jónéhány csak
bizonyos képzésű számokra igaz, csak
bizonyos műveletek elvégzésekor. (Annál izgalmasabb!) Javaslom az olvasónak, hogy ne elégedjen meg a könyv
példáival, generáljon újabb számokat,
amelyek eleget tesznek a feltételeknek,
és próbálja ki az algoritmust azokon is
– vizsgálja meg, működik-e a „trükk”.
Sőt, lehet próbálkozni más számokkal,
figyelve a változásokat, mert segítenek
megérteni a „trükk” okait.
Matematikatanárként természetesen találkoztam különleges számokkal, eredményekkel, és szívesen ejtettem ámulatba az osztályt vagy a
szakkör tagjait. Csak két példa:
1. Legyen egy tetszőleges, különböző
számjegyekből álló háromjegyű szám,
és a jegyei fordított sorrendjével felírt
másik háromjegyű szám. A nagyobbikból vonjuk ki a kisebbiket! (Ha kétjegyű
Élet
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az eredmény, akkor írjunk elé egy
nullát!) Ezt a számot is fordítsuk meg,
és most adjuk össze őket. Az összeadás
eredményét előre felírom a táblára (letakarva) vagy egy lapra, és most megmutatom. Mindenkinek ugyanannyi,
1089. 2. Az előbbi eljárást végezzük el
tetszőleges különböző számjegyekből
álló négyjegyű számra is. Itt kétféle
eredményt kaphatunk, és lehet gondolkodni, miért azokat.
Természetesen ezekhez a számolásokhoz nincs olyan fejszámolási képességre
szükség, mint amilyennel Darvas Ferenc rendelkezik. Engem ma is elkápráztat, ahogy annakidején Pataki Ferenc is tette, mert gyerekkoromban
vendégünk volt az iskolában, szerencsém volt őt látni és hallani. Akkor még
varázslatosabb volt a „produkciója”, hiszen nem sokat tudtunk a számok csodáiról, egyszerű műveleteket végeztünk csak. Máig nem tudom, mennyit
kell gyakorolni, avagy veleszületett tehetség kell-e az ilyen gyorsaságú fejszámoláshoz! Nagyon jó, hogy a könyvben kérdések és magyarázatok is vannak, de a matematikai háttér ismeretében is fejben kell számolni, ha meg
akarnánk lepni a közönséget.
Végül semmiképpen nem hagyhatom szó nélkül a Magyarázatok előtti
utolsó fejezetet. Itt tör felszínre Darvas
Ferenc eddig háttérbe szorított másik
énje! A matematikával foglalkozó, fejszámoló mellett a zenész! Ugyanis –
ahogy megtudhatjuk a bevezető interjúból, amelyet önmagával készített –,
Zeneakadémiát végzett, zeneszerzés
szakon! Ezt tudván, valószínűleg hiányolnánk az olyan fejtegetéseket, amelyeket a Dallamos számok című fejezetben olvashatunk. Ilyenkor sajnálom
igazán, hogy én nem zenélek, és nincs
hangszerem, amelyen lejátszhatnám
azokat a hangsorokat, amelyek különböző osztások hányadosaiból és azok
variációiból keletkeznek. De aki megteheti, ne mulassza el, mert már a
hangzások elképzelése is különleges élményt ígér, hát még a megszólalásuk!
Jó szórakozást, remek időtöltést,
inspiráló szellemi (és zenei) élményt
kívánok minden olvasónak! (Darvas
Ferenc: Számcirkusz. 2018. Typotex
Kiadó, 112 oldal, 2200 forint)
Fabó K atalin
Tudomány
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Januárban, a téli napfordulón túljutva már ugyan

JANUÁR

hosszabbodnak a nappalok, ez a változás azonban kezdetben még igen lassú. A hónap közepén este hat óra tájékán beköszönt a teljes
sötétség. Nézzük, milyennek látjuk az eget
január 15-én este 21 órakor!

N

yugaton már a látóhatárhoz közelít a Pegazus csillagkép
nagy négyszöge, melynek bal felső csillagából indul ki az
Androméda három csillagból álló íve. A középső felett kereshetjük
az Androméda-galaxis halvány foltját. Ez a galaxis tőlünk 2,4 millió
fényév távolságban van, igazán sötét helyről szabad szemmel
is megpillanthatjuk! A Pegazus és az Androméda alatt van
a halvány csillagok alkotta, nagy területű Halak csillagkép.
Az Androméda alatt találjuk az apró Háromszöget és Kost. A görög
csillaghitben a Kos a híres aranygyapjú legendájával kapcsolódik
össze. A Halak alatt helyezkedik el a Cet. Délen, alacsonyan kanyarog
az Eridánusz, legfényesebb csillaga sajnos hazánkból sohasem látható.
Magasan jár már a téli égbolt egyik legszebb csillagképe, az Orion, melynek
fényes csillagok alkotta jellegzetes alakját könnyű észrevenni a déli látóhatár felett.
Közepén helyezkedik el a három egyvonalban álló csillag alkotta „öve”, picivel ez alatt
pedig a nagy Orion-köd. Tiszta, sötét égen szabad szemmel is megfigyelhető. Ez egy
csillagközi gáz és porfelhő, amelyben napjainkban is születnek csillagok. Távolsága
1300 fényév. Az Orion övét jobbra meghosszabbítva a Bika csillagképet találjuk. Ennek
legfényesebb csillaga a narancsos színű Aldebaran, melyet a régi magyarok „Bujdosók
Lámpásának” neveztek. Körülötte helyezkednek el V alakban a Hyadok nevű közeli
nyílt csillaghalmaz tagjai. Az Aldebarantól északnyugatra apró csillagcsoportot látunk,
amelynek csillagai egy parányi szekérformát alkotnak. Ez a Fiastyúk (Pleiadok) nyílt
csillaghalmaza. Az Orion övének vonalát a másik irányban követve (bal kéz felé) a
Szíriuszhoz, a földi égbolt legfényesebb csillagához jutunk. Ez a Nagy Kutya csillagkép
főcsillaga. Mivel fényes és hazánkból nézve sosem emelkedik túl magasra, fénye általában jellegzetesen „pislog”, „sziporkázik”. Ezt a szcintillációnak nevezett jelenséget
légkörünk folyton változó fénytörése okozza. Délkelet felé látszik a Procyon, a Kis Kutya
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képe 2019. január
15-én 21 órakor.

csillagkép legfényesebb csillaga, felette az Ikrek két legfényesebb csillaga: a Castor
és a Pollux. Fejünk felett a Szekeres ötszög alakú csillagképe, legfényesebb csillaga a
Capella. Mezopotámiában ezt a csillagképet kocsihajtónak képzelték. A legkorábbi időktől úgy ábrázolták, hogy kecskét vagy kecskegidákat dajkál az ölében. Később azt tartották, hogy ez az Amalthea nevű kecske, amely a görög mítoszban Zeuszt táplálta tejével.

Marineris

A Valles Marineris a legnagyobb alakzat a Marson, amelyet a tektonikai erők
hoztak létre. Ez szurdokvölgyeknek olyan rendszere, amely több mint
4000 kilométer hosszan húzódik, helyenként akár 700 kilométer széles, és
átlagosan 8 kilométer mély. Hozzá képest Amerikában a Grand Canyon eltörpül: annak hossza csak tizedannyi, mélysége pedig csak egyötöde. A Valles
Marineris közvetlenül az egyenlítő mellett, attól délre található, és nagyjából nyugat-keleti irányú. Vonala mentén vetődések sora található, amelyek
a Marineris nyugati végén lévő Tharsis-hátságból indulnak ki. A rendszer
eredete néhány milliárd évvel nyúlik vissza a múltba, amikor vetődések
alakították ki a szurdokvölgyeket. Ezzel szemben a Grand Canyon elsődlegesen a víz eróziója által alakított szurdok, de azért a víz és a szél is szerepet
játszott a Marineris-rendszer kialakításában. A széllökések, az áramló víz
és az instabil oldalfalak beomlása szélesítette és mélyítette a szurdokokat.
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A Szekeres és a Kassziopeia között a Perzeuszt találjuk. Az Ikrektől keletre már felkelt
a Rák halvány csillagképe és néhány fokkal a keleti látóhatár felett már az Oroszlán
legfényesebb csillagát, a Regulust (Király csillag) is megpillanthatjuk.
A legismertebb csillagalakzatot, a Nagy Göncölt vagy Göncölszekeret (amely
a Nagy Medve – Ursa Major – csillagkép legfényesebb 7 csillagából áll) most az
északkeleti horizont felett alacsonyan láthatjuk, rúdja a horizont felé konyul.
Január 21-én Magyarországról is látható teljes holdfogyatkozást figyelhetünk meg a
hajnali órákban. A Hold az földárnyék levonulása közben lenyugszik, így az esemény
végéről sajnos lemaradunk. A jelenséget körülbelül hajnali 4 órától lesz érdemes
követni, a fogyatkozás maximuma pár perccel negyed hét előtt veszi kezdetét.
A bolygók közül a Merkúr még jól megfigyelhető napkelte előtt a délkeleti égen.
Láthatósága gyorsan romlik, 10-e után elvész a kelő Nap fényében. A Vénusz a
hajnali délkeleti égen ragyog, nagyszerű észlelési lehetőséget biztosítva. A hónap
folyamán három órával kel a Nap előtt, fényessége -4,6 magnitúdóról -4,3 magnitúdóra csökken. A Mars előretartó mozgást végez a Halak csillagképben.
Az éjszaka első felében látható a nyugati égen, éjfél előtt nyugszik. Fényessége
0,5 magnitúdóról 0,9 magnitúdóra halványodik. A Jupiter a Kígyótartó csillagképben végez előretartó mozgást. Hajnalban kel, az éjszaka végén látható a
délkeleti égen mint ragyogó fényű égitest, fényessége -1,8 magnitúdó.
A Szaturnusz előretartó mozgást végez a Nyilas csillagképben, a hónap végén
már kereshető napkelte előtt a délkeleti ég alján. Fényessége 0,5 magnitúdó. Az
Uránusz az éjszaka első felében figyelhető meg, éjfél után nyugszik. A Neptunusz
az esti órákban kereshető a Vízöntő csillagképben, késő este nyugszik.

Az idei év nyara az amerikai holdraszállás fél évszázados évfordulójának ünneplésével
telik majd. Az emberes holdutazásokat természetesen alapos és kitartó űrszondás missziók előzték meg mind amerikai, mind szovjet részről. Ezek közül a szovjet Luna-1 éppen
60 évvel ez előtt indult a Hold felé és vált az első mesterséges égitesté, amelyiknek sikerült
elhagynia a Föld körüli pályát. Az 1950-es években a Hold elérése még igen komoly technológiai kihívás volt. A szovjet Állami Bizottság 1958 márciusában egy holdszondasorozat
tervét hagyta jóvá. Az első indítási kísérlet 1958 szeptemberében történt, de az első három
próbálkozás mindegyike robbanással végződött (a kezdeti amerikai, Holdat megcélzó próbálkozások szintén kudarccal végződtek). 1959. január 2-án a Lunyiknak becézett Luna-1
(vagy más néven Mecsta, azaz Álom) végre sikeresen legyőzte a Föld gravitációját egy
R-7 rakéta segítségével, és az indítás után 34 órával 5995 kilométer távolságban elrepült
a Hold mellett. A tervek szerint a szondának be kellett volna csapódnia a Holdba, de egy
irányítási hiba folytán a küldetés csak a nem túl közeli elrepüléssel fejeződött be. Az 1959.
év hátralevő részében a következő Luna-2 szonda szeptemberben sikeresen csapódott a
Hold felszínébe, októberben pedig a szovjet diadalt megkoronázva a Luna-3-nak sikerült
megkerülnie a Holdat, és eközben egy szellemes elektronikus kamerarendszerrel a Földre
továbbította az első felvételeket a Hold túlsó, soha nem látható oldaláról.

Ne felejtsük: 2019. január 21-én hajnalban teljes holdfogyatkozás!

A Luna-1 szovjet űrszonda

A Luna-1 startja
1959. január 2-án

L. H.

A Luna-3 űrszonda első felvétele a Hold túlsó oldaláról 1959-ben
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

R

övidültek a nappalok, tömörült a fény csillogásba, ragyogásba. Ezernyi innováció villog szüntelen, töri-szórja a sugarakat, széttöri-szerteszórja az összegződésre törekvő gondolatokat. Így
van ez évezredek óta, talán ezért érezzük a természet ősi technikáit megnyugtatóbbaknak, mint az
az elektronikáét. Pedig a fényhullám ugyanaz, csak nem mindegy ki-mi-hogyan továbbítja hozzánk.
Szimbólumokat vélünk felfedezni, néha olyan távoliakat, hogy magunk nem is értjük, de lám, más
tekintete is elidőzött rajtuk. Égövünk lakóihoz szólnak ezek a fényjelek, s miközben töprengve csodáljuk őket, észrevétlenül hosszabbodni kezdenek a nappalok.
H. J.

2
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1. –g –s (Budapest) – Tervek
2. Horváth Miklós (Butyka, hmika@vilaglex.hu ) – Béke
3. Nyisztor Miklós (Debrecen, nyisztor40@gmail.com) – Egy gyémánthajnalon –
Debrecen határában
4. Dr. Barthó Loránd (Pécs) – Alternatíva – Rejtvény a Kovácsszénája horgásztavon
5. Ferencz Gabriella (Pécs, galagonya.bokor@gmail.com) –
A Napforduló köszöntése
6. Dr. Felszeghy Szabolcs (Debrecen, szabolcs.felszeghy@gmail.com) –
Marjatta függője
7. Szántói Zoltán (Sümeg, szantoi.zoltan@gmail.com) – Angyal közeleg –
A vizeshordó befagyott felszíne átvilágítva

7
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LogIQs
www.mensa.hu

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános fel-

Az előző számunkban megjelent fejtörők
megoldásai

adatmegoldó képességét teszik próbára. A kérdések

1. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

tetszőleges sorrendben oldhatók meg, nem épülnek

Megoldás: Mindegyik szó bizonyos betűit felhasználva egy
fémet kapunk: ólom, réz, vas, arany, cink. A külső szavak közül a pÓNi illik a halmazba.

egymásra, mindegyik más és más készség fejlesztésére vagy tesztelésére alkalmas. A megoldásokat
jövő heti számunkban közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, eredményes gondolkodást kívánunk!
1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa
Megoldás: A sárga-kék színű.
(Ebben az elrendezésben csak úgy helyezhetők le a dominók, ha
mindegyik szín párosával fordul elő. A sárga és a kék szín páratlanul szerepel.)
3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa
Megoldás: A bal oldaliba.
(Ezeken a kártyalapokon piros fejfedőjű alak van,
a jobb oldaliakon kék.)

3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa
Melyik szaloncukros kép illik a kérdőjel helyére?
Melyik hatjegyű számot kódolja az advent szó?

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa
A hópelyhekben látható betűket megfelelően átrendezve
Bing Crosby híres slágerének címét olvashatja össze.
Melyik ez a dal?
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LogIQs
4. fejtörő – Benked Anett feladványa
5. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa
Melyik kockát terítettük ki a felsorolt lehetőségek közül?
Töltse ki az ábrát 9 különböző betűvel a szudoku szabályai szerint
(azaz minden sorban, oszlopban és 3x3-as kis mezőn belül
különbözőek legyenek a betűk) úgy, hogy a színnel jelölt átlóban egy
értelmes kifejezés alakuljon ki!

6. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa
Melyik karácsonyfa illik a kérdőjel helyére?
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LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
Állatok társaságában

Az ember társas lény – de ezt a megállapítást mindig úgy szokták érteni, hogy
egymásnak vagyunk a társai, emberi közösségben éljük az életünket. Pedig korántsem csak embereket vagyunk hajlandóak társnak tekinteni, hanem akár tárgyakat is; e rovatban nemrégen volt szó
arról, hogy sokan úgy gondolnak az autójukra, mint valamiféle szeretett lényre.
Könnyen antropomorfizálunk valamit,
azaz nagyon kevés is elég, hogy ne csak
emberekben „fedezzünk fel” emberi
tulajdonságokat. Az állatok különösen
jó alanyok ehhez, hiszen sokukban vannak olyan képességek, melyek az emberek körében is meghatározók: vannak
érzelmeik, szándékaik, képesek a céltudatos cselekvésre és reagálnak az ember
megnyilvánulásaira, azaz kapcsolatba
lehet lépni velük.
Verónica Sevillano, a Madridi Egyetem,
és Susan T. Fiske, a Princeton University
munkatársa úgy gondolja, ideje, hogy
az emberek társas kapcsolataival foglalkozó szociálpszichológia egy kicsit kitágítsa kutatási területét, és ne csak az
emberekkel, hanem az emberek életében jelen levő állatokkal is foglalkozzon. Ugyanis az emberek sok szempontból úgy viszonyulnak az állatokhoz, mint embertársaikhoz. Sevillano és
Fiske szerint ennek egyszerű oka van:
az embernek van egy észlelő apparátusa, mellyel folyamatosan figyeli társas környezetét, és amikor állatok kerülnek a „látóterünkbe”, akkor az ő értékelésükre is
ugyanezt a rendszert használjuk. Ezt alátámasztják az
emberek és az állatok megítélése közötti érdekes hasonlóságok is. Ismert tény például, hogy a szép emberekről
hajlamosak vagyunk feltételezni, hogy több pozitív tulajdonságuk van, mint az előnytelen külsejűeknek, ezért
jobban is kedveljük őket. Gondoljunk csak a filmek hőseire és főgonoszaira… Ugyanez a torzítás az állatokra
vonatkozóan is megjelenik, a szép állatokat jobban kedveljük, többre tartjuk, mint a csúnyákat.
A valamilyen fontos tulajdonságban egyező embereket
– például a közös nyelvet beszélőket, hasonló foglalkozásúakat – csoportként észleljük, és ők is egy csoportba
tartozónak érzik magukat. Ezt a csoportképzetet hajlamosak vagyunk az állatokra is alkalmazni (például az
egy adott területen élő tigrisekre mint összetartozó lényekre gondolhatunk), noha valójában nem alkotnak
csoportot, csupán fizikai, biológiai tulajdonságaik
egyeznek. Sőt nemcsak csoportként észleljük őket, hanem, mintha csak emberek volnának, pozitív vagy negatív előítéleteket alakítunk ki róluk: a pandák kedvesek, a szarvasmarhák buták.
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Mese nincs (SZŰCS ÉDUA RAJZA)

Ám akkor a legegyértelműbb, hogy az ember – legalábbis lelki értelemben – fajtársának fogadja el az állatokat, ha a házikedvencekről van szó. Sokan saját tapasztalatból is tudják, hogy egy szeretett állat halála ugyanolyan
fájdalmat okoz, mintha az ember a rokonát vagy családtagját veszítette volna el. S a társállatok hatása pozitív
irányban is egyértelmű! Egy néhány évvel ezelőtt végzett
kísérletben százhúsz olyan személy vett részt, akinek volt
valamilyen társállata. Az alanyokat, akiknek egy stresszt
előidéző feladatot kellett megoldaniuk, három csoportra
osztották: volt, akivel ott volt a kedvence, volt, akivel
nem, és voltak olyanok is, akik mellett ugyan nem volt
ott az állatuk, de felidézték a képét. A kutatók mérték a
résztvevők vérnyomását, és kiderült, hogy akik háziállatuk társaságában voltak, vagy legalább gondoltak rá, sokkal kisebb stresszreakciót mutattak, mint az állat nélküli
személyek. Ez a hatás gyakorlatilag megegyezik azzal,
amit egy szeretett személy jelenléte vagy hiánya kelt.
Mindez arra mutat, hogy az állatok – annak ellenére,
hogy más fajhoz tartoznak – az ember személyes kapcsolatrendszerének részei, és megérdemlik a társadalom-lélektan figyelmét.
Mannhardt András

ADATOK ÉS TÉNYEK
Mennyi? Harminc. Mi harminc? Mi mennyi?

lehet összeadni, összehasonlítani. Az olajegyenérték az
adott mennyiségű energia előállításához elégetendő
A statisztika értelmezéséhez elengedhetetlen, hogy a nyersolaj tömegét adja meg. Az OECD definíciója szerint
mértékegység, amelyet a méréshez, az adatok számba- egy tonna olajegyenérték 107 kcal, azaz azaz 41,868 GJ.
vételéhez használunk, megfelelő legyen, és a felhaszná- Az üvegházhatású gázok kibocsátásánál a széndioxidlók is tisztában legyenek a jelentésével. Alapvetőnek tű- egyenérték segítségével megadható, hogy egy adott ornik? Igen, de néha mégsem teljesül. Vannak olyan mér- szágban a különböző üvegházgázok kibocsátása összetékegységek, amelyeket mintha az ellenség megtévesz- sen mennyivel járul hozzá a globális felmelegedéshez.
tésére talált volna ki valaki. Ilyen például a A számítás alapja, hogy adott gáz egy tonnájának kiboregisztertonna, amelyet első ránézésre súly mérésére csátása mekkora mértékben járul hozzá a felmelegedéshasználatosnak gondolnánk. Csakhogy nem súlyt mé- hez, ha a szén-dioxid kibocsátásának hatásához mérjük.
rünk vele, hanem vízi járművek teljes hasznosítható bel- Egy millió tonna metán például 100 év alatt 21 millió
ső terét, bár már csak régebben épült hajóknál, mivel tonna szén-dioxid kibocsátásával azonos mértékben
melegíti fel az atmoszférát.
1994-ben ezt a mértékegységet eltörölték.
Szintén egyfajta egyenértéket jelent,
amikor egy háztartás fogyasztásának
meghatározásához a különböző háztartástagok súlyokat kapnak. A második, harmadik stb. felnőtt a háztartásfő súlyának
(1) valamilyen töredékét kapja, például az
OECD módosított ekvivalenciaskálája
alapján, melyet a KSH is használ, ez a súly
0,5, a gyermekeké pedig 0,3. Az ezen súlyok segítségével számított ekvivalens jövedelem tehát abban tér el az egy főre számítottól, hogy e súlyokat veszik figyelembe, nem a háztartás teljes létszámát.
További nem feltétlenül maguktól értetődő mértékegységek azok, amelyek segítségével teljesítményt fejezünk ki. Ezek
Szén-dioxid-egyenérték
előállítása ismerős lehet az olyan, fizikából
ismerős mértékegységek alapján, mint
Üvegházhatású gázok kibocsátása Magyarországon és szomszédaiban, 2016
például a kilowattóra, amely az 1 kilowatt
teljesítménnyel 1 óra alatt elvégzett munka
Más típusú mértékegységek azért értelmezhetők nehe- értékét adja meg. Ilyen a statisztikában a vendégéjszaka,
zen, mert több különböző, de valamilyen szempontból amely a (szálláshelyen megszállt) turisták és az általuk elmégis „közös nevezőre hozható” megfigyelt egységre vo- töltött éjszakák szorzata, az árutonnakilométer, amely a
natkozóan adnak összefoglaló információt. Ez a „közös tonnában megadott mennyiségú áru, illetve az utaskilonevező” lehet például súly, mint a számosállat esetében, méter, amely a főben megadott utaslétszám és a kiloméahol különböző állatfajok egyedeinek összegzett számát terben megadott szállítási távolság szorzata. Azonos szálfejezzük ki egyetlen mutatóval. (A Magyar néprajzi lexi- lítási teljesítményt takar tehát, ha 10 tonna fát szállítanak
kon szerint „a számosállat a közlegelőkön a legelőbér fi- el 50 kilométerre, mint amikor 20 tonna fát visznek el 25 kizetése tekintetéből teljes értékű állat számolási egysége lométerre. A statisztika szempontjából szintúgy azonos,
volt. 1 ló = 1 szarvasmarha = 2 tavalyi növendék = 5 juh = ha 10 turista tíz éjszakát tölt el egy szállodában, mint ami5 disznó = egyaránt 1 számosjószág.” Ma 500 kg élősúlyú kor 20 turista ötször éjszakázik ugyanott. (Természetesen
egyéb mutatókkal mindez árnyalható, utóbbi esetben erre
állatot vagy állatcsoportot jelent.)
Hasonló közös alapok az úgynevezett egyenértékek. alkalmas lehet például az átlagos tartózkodási idő, amely
A kőolaj-egyenérték segítségével különböző energiahor- a két esetben természetesen látványosan eltér.)
Kátainé Marosi Angéla
dozókat (azok termelését, külkereskedelmét, fogyasztását)
Megrendelhető a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben
megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, 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.

Előfizetési ár 2019-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft
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A TUDOMÁNY VILÁGA
A keserűség vonzásában

z ember preferenciáinak gyakA
ran semmi közük az értelemhez,
és olyan dolgok iránt vonzódunk,

amelyek egyértelműen károsak számunkra – vagy legalábbis minden
érzékelhető tulajdonságuk arra utal,
hogy valamikor a múltban károsak
lehettek. Ne ijedjenek meg e bevezető mondat láttán, itt most nem antialkoholista példabeszéd fog következni, hanem egy másik folyékony
formában bevitt legális drogról, a
koffeinről lesz szó.
A kávét a huszadik század nagy
részében szinte a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás ártalmaival
megegyezően káros élvezeti cikknek láttatták a népszerű tudományos értekezések, a legújabb szakmai
konszenzus szerint azonban a kávéfogyasztás egészségügyi hatásai nem
egyértelműen rosszak. Igen, a koffein
azonnali szívritmus-emelkedést okoz,
de azért nem eszik olyan forrón a
kását, hogy ettől azonnal szívrohamot kapjuk. Ezzel szemben viszont

számos olyan betegség ismeretes
ma már, amelyek kockázatát a kávé
egyenesen csökkentheti.
A koffein természetesen nagy dózisban erős méreg, ennek megfelelően ízérzékelésünk úgy evolválódott, hogy keserűnek érezzük, és
így –minden józan emberi számítás
szerint – elutasítsuk. De itt jön a
csavar: mégsem utasítjuk el. Természetesen vannak, akik nem szeretik
a kávét, és ők általában tényleg a
keserű ízét hozzák föl ellene szóló
érvként. De – mondanunk sem kell
– rengetegen vannak olyanok is, akik
egyszerűen olyan finomnak találják,
hogy kifejezetten az ízéért isszák
(persze néhányuk vélhetően ínyencségére fogja a kávéfogyasztását, miközben koffeinfüggése miatt frissen
pörkölt üzemanyag hiányában ki sem
tud kelni az ágyból).
Mindenesetre biztosan vannak, akik
szeretik a keserű ízt, és tisztán, tej és
cukor nélkül isszák a ristrettókat. Amint
az amerikai Northwestern Egyetem és
az ausztrál Berghofer Orvosi Kutatóintézet közös vizsgálatából kiderül,

e jelenség hátterében nem az áll, hogy
a kávérajongók kevésbé érzékenyek a
koffein keserű ízére. Éppen ellenkezőleg: az érzékenyebbek isznak több
kávét – tehát feltételezhető, hogy ők
tényleg finomnak találják ezt. Ezen
érzékenység pedig egy genetikai mutáció következménye.
,,Azt várnánk, hogy a koffein keserű ízére különösen érzékeny emberek
kevesebb kávét isznak – nyilatkozott
Marilyn Cornelis, a kutatás vezetője.
– A vizsgálatunk ezzel ellenkező eredménye arra utal, hogy a kávéfogyasztók

látványos bemutatót produkálni,
akkor már érezhető, hogy mégsem
olyan egyszerű ez a kihívás.
A rendkívül jó hangulatú elődöntőre
most is jellemző volt az, ami az előző
két alkalommal is megmutatkozott.
A versenyzők nem ellenségek, de még
csak nem is ellenfelek voltak egymás
számára. Úgy tűnik a SCIndikátor
kapcsolat- és közösségépítési programja most sem volt eredménytelen.

Viszont, ahogy a 60-as évek kimit-tudjain, a zsűri most is gondban
volt. Nagyon változatos tudományterületek kerültek ugyanis szóba, új,
meglepőnek tűnő alkalmazásokat,
szórakoztató és elgondolkodtató bemutatókat kellett összehasonlítaniuk
és értékelniük.
Szó volt olyan aktuális témákról,
mint a környezetszennyezés, a műanyagok áldásos és káros hatása, hallhattunk

Kávé és koffein
(FORRÁS: SCI ARC)

SCIndikátorok harmadszor

Nők a Tudományban Egyesület
A
(NATE) harmadik alkalommal
hirdette meg egyetemisták és PhD

hallgatók részére tudománykommunikációs versenyét, a SCIndikátort. A fő
cél most is az volt, hogy felkutassák és
felkarolják azokat a tehetséges fiatalokat, akik a nagyközönség számára is közérthetően, élvezetesen tudnak mesélni saját, elvontnak tűnő
tudományterületükről. Az elmúlt
két évben nagy sikere volt ennek a
megmérettetésnek, így ezúttal már
20 hazai és határon túli egyetemről
108-an jelentkeztek a felhívásra.
Közülük 30-an kerültek az elődöntőbe, akik egy felkészítő hétvégén
is részt vettek, mielőtt bemutathatták tudományukat a zsűri és a mentorok előtt.
Kedvenc kutatási területünk fontosságának bizonygatása nem tűnik
túl nehéz feladatnak, de ha hozzátesszük, hogy 3 perc alatt kellett
laikusok számára is érthető, szórakoztató és a lehetőségekhez képest
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pozitív megerősítés révén sajátítják el a
kávé szeretetét.” Más szóval, azok, akik
érzékenyek a koffein keserűségére, jó
élményeket társítanak a kávéhoz, így
válnak elkötelezettekké.
A Scientific Reports folyóiratban
megjelent tanulmányhoz ausztrál
ikrek genomikai mintázatát vetették
össze az önbevallásuk alapján meghatározott kávé-, tea- és alkoholfogyasztási szokásaikkal. Bár a keserű
ízekre való érzékenységet meghatározó gének eddig is ismertek voltak,
azt nem tudták, hogy ezek hogyan
hatnak ténylegesen a fogyasztási
szokásokra (a feltételezések szerint a
hatásnak pedig pont az eredménnyel
ellentétesnek kellett volna lennie).
Az adatok elemzésével a kutatók arra
is rájöttek, hogy a keserűíz-preferencia nem globális, tehát nem mindenki
szereti az összes keserű ízt. Más génvariánsok kedveznek a koffeinnek, a
például a tonikban lévő kininnek és a
káposztafélék kesernyés ízére jellemző 6-n-propiltiouracilnak (PROPnak) is. Akik például a kininre és a
PROP-ra érzékenyek, kevesebb kávét isznak. A PROP iránti érzékenység az alkohol- (különösen a vörösbor-) fogyasztásra is negatívan hat.
Kovács M árk
ismertetőt a biomimetika szerepéről
az építészetben, a tengerbiológia és
a gravitációs hullámok hazai kutatásáról, a gyerekkori elhízásról, az
implantátumok vélt és valódi veszélyeiről, a fejlődő kisbabák és a
sejtek kommunikációjáról, a marsi
víz kereséséről, de a testi és lelki
egészség megőrzése sem maradt ki
a programból.
A zsűriben nemcsak a tudomány,
hanem a kommunikációs és az üzleti szektor képviselői is helyet kaptak, akik hosszas tanácskozás után
14 szereplőt juttattak a döntőbe.
A SCIndikátor program egyik különlegessége a mentorálás, aminek
keretében a döntőig a tizennégyek
különböző tréningek keretében fejlődhetnek tovább improvizációban,
történetmesélésben vagy színpadi
fellépésben, amiket a későbbiekben
szakmai pályájukon, de még a hétköznapi életben is tudnak alkalmazni. A döntőt február végén rendezik
Budapesten, akkor derül ki, ki lesz
Az Év SCIndikátora.
T. Z.

Célba ért a karácsonyi
űrvacsora

karácsony mindenkié, nincs ez
A
másképp a világűrben tartózkodó
asztronautákkal sem. Az ünnepi han-

gulat megteremtéséhez most a SpaceX
teherűrhajója szállította a NASA hozzávalóit. Az „ajándékcsomag” a kommunikációban bekövetkező zavarok
ellenére nemrég sikeresen megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra (ISS).
A Dragon (Sárkány) névre keresztelt
űrkapszulát három nappal Cape
Canaveralből történő felbocsátása után
csatlakoztatták a Föld körül keringő
laboratóriumra. Alexander Gerst parancsnok az állomás nagy méretű robotkarját használta, hogy befogja és
rögzítse a rakományt, miközben a
nagyjából 400 kilométeres magasságban száguldó szerkezet éppen a Csendes-óceán felett járt.
Több próbálkozás is kellett hozzá,
hogy a Dragon elég közel kerüljön a
befogáshoz és rákapcsolódjon az állomásra. Az akciót ugyanis a NASA
kénytelen volt egy rövid időre félbeszakítani, mivel az állomást kiszolgáló kommunikációs hálózatban

kapcsolat – a következő próbálkozásnál már minden rendben
zajlott. A Dragon „puttonyába”
minden földi jót rejtettek, amely
az űrállomás lakóinak egy kitűnő
karácsonyi vacsorához kellhet. Továbbá egereket és férgeket is kaptak, persze nem azért, mert rosszul
viselkedtek, az állatokra a tudományos kísérletekhez lesz szükség.
Mindezek mellett az állomás működéséhez szükséges berendezések
és eszközök is érkeztek, több mint
2000 kilogrammos kiszerelésben.
Az ünnepi menü füstölt pulykát, zöldbabragut, kandírozott
jamgyökeret, áfonyaszószt és gyümölcstortát foglal magában. Emellett az űrhajósok omlós teasüteményt
és kekszet, valamint karácsonyi dekorációt is kaptak.
A legénység három tagját, az amerikai Anne McClaint, az orosz Oleg
Kononenkot és a kanadai David
Saint Jacquest még december elején
bocsátották fel a kazahsztáni Bajkonurból induló Szojuz-rakétával. Így
most fél hónap erejéig két amerikai,
két orosz, egy kanadai, és Gerst,
a német parancsnok élvezhette

A Dragon teherűrhajó az állomás robotkarjára csatlakozva (FORRÁS: NASA)

problémák léptek fel. Az űrhivatal
egyik adattovábbító berendezésének
meghibásodása miatt ugyanis átmenetileg elvesztették a kapcsolatot az
űrállomással. Az állomást ekkorra
már nagyjából 10 méterre közelítette
meg a kapszula, biztonsági okokból
azonban a küldetésirányítás úgy döntött, megszakítja az összekapcsolódási folyamatot és távolabb várakoztatja az egységet a jel visszaállításáig.
Másfél órával később – miután
a szakemberek másik műholdra
sugároztak jeleket és helyreállt a
Élet

és

egymás táraságát. Közülük hárman
biztosan a fedélzeten töltik a karácsonyt,
míg másik három társuk várhatóan a
napokban érkezik vissza a Földre.
A Nemzetközi Űrállomásra látogató, újrahasznosított Dragon teherűrhajónak egyébként ez már a
második fuvarja volt, legutóbb a tavalyi évben kapcsolódott az ISS-re.
A SpaceX egyébként 2012 óta vállal
a NASA-nak szállítmányokat az állomásra, ez a legutóbbi már a tizenhatodik alkalmat jelentette.
Szoucsek Ádám
Tudomány
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ÉT-ETOLÓGIA
Az ugrópókok is
szoptathatnak!

z emlős kifejezés olyan gerinces
A
fajra utal, amelyik eleven utódnak ad életet és az emlőmirigyeiben

termelt tejjel táplálja őket. Ebből logikusan arra gondolnánk, hogy a szoptatás csak az emlősök sajátja. Vagy
mégsem? Nos, a Kínai Tudományos
Akadémia kutatói meglepő felfedezést tettek ezzel kapcsolatosan. Az ugrópókok rendjébe tartózó faj (Toxeus
magnus) szociális viselkedését vizsgálták. E faj megtévesztésig hasonlít a
hangyákra és bár nem koloniális, a
tudósok arra figyeltek fel, hogy a szaporodó fészekben mindig több egyed
Kulturális forradalom a
púpos bálnáknál

bálnák éneke – noha közismert
A
jelenség – néha még ma is fejvakarásra készteti a tengerbiológusokat.

Nem egyértelmű például e hangadási
forma funkciója. A púpos bálnáknál
például – minthogy ők lesznek történetünk főszereplői – mindkét nem
vokalizál, tehát ad ki nyögés, morgásszerű, jellemzően mély hangokat, viszont csak a hímek énekelnek. Éneknek nevezik a hosszan elnyújtott,
gyakran változatos dallamú melódiákat. Minthogy csak a hímek énekelnek, adódik a feltételezés, hogy ennek
a szexuális szelekcióban lehet szerepe:
sokan úgy vélik, hogy ezzel csábítják a
nőstényeket. Csakhogy kiderült, hogy
az énekre reagáló, és a daloló hímet
megközelítő púpos bálnák többsége
Púposbálna-anya a borjával
(FOTÓ: UNIVERSITY OF HAWAII)
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van: 1-2 felnőtt mellett több
fiatal is. Ez elhúzódó ivadékgondozásra utalhat, ami azt
jelenti, hogy az utódok elvándorlása is késleltetett lehet.
Közelebbi laboratóriumi és
terepi vizsgálatok kiderítették, hogy az utódok sosem
hagyják el a fészket a 20. nap
előtt – bár önálló táplálkozásra
már képesek. Mikroszkópos
megfigyelések arra a meglepő
jelenségre is fényt derítettek,
hogy a nőstények hasi oldalán lévő
résből tápláló folyadék szivárog, amelyet a pókfiak 40 napos korukig aktívan szívogatnak. Ha ezt megakadályozták, a kicsik 10 napon belül elpusztultak! A harmadik hét utáni szoptatás
már látszólag nem befolyásolta az utódok túlélését. Az anyák kezdetben
minden utódot egyformán kezeltek,
de az ivarérettség elérésével már csak

a nőstényeket engedték vissza a fészekbe, a hímeket szigorúan elzavarták – ez alkalmas lehet a beltenyésztés
elkerülésére.
A vizsgálat elsőként igazolta,
hogy az emlősökre jellemző „tejtermelés” és kitolódott utódgondozás
egyéb rendszertani kategóriákban is
kialakulhatott.
Bilkó Ágnes

ugyancsak hím, akikkel gyakran
konfliktusba kerül a szerenádot adó
bálna. Így talán éppen a rivális hímek
kihívása végett énekelnek, de ez egyelőre inkább csak spekuláció.
Most inkább koncentráljunk az
énekek struktúrájára, és ennek
most felfedezett ciklikus változásaira. Az órákon át tartó énekek
dallama a populáció hímjei között
terjed (a fiatalabb bálnák idősebb
felebarátaiktól tanulnak). Egy térség
bálnái általában ugyanazt a dalt adják
elő. Persze nem szolgaian másolnak,
mindegyikük megbolondítja kicsit a
maga trilláival, amelyet aztán a környékbeli hímek is hajlamosak átvenni. Ilyen módon – az egymással átfedő
élőhelyű populációk közvetítése révén
– egy-egy dallam fokozatosan egészen
messzire is eljuthat. Volt már arra is példa, hogy az India-óceán púpos bálnái
körében népszerű ének később már a
déli Csendes-óceánon tűnt fel.
Ausztrál kutatók csoportja Jenny
Allen, a Queenslandi Egyetem biológusának vezetésével most azt is kimutatta, hogy egy-egy púpos bálna
hím éneke sem tekinthető állandónak, szerkezete ciklikusan, néhány
évente ismétlődő mintázat szerint
váltakozik. A dallam először fokozatosan egyre összetettebbé válik,
majd történik valami – talán művészi kiégés lesz úrrá a bálnákon –, és
hirtelen egy új és sokkal egyszerűbb
szerkezetű dalt kezdenek énekelni.

A kutatók a Proceedings of the Royal
Society B című folyóiratban közölt
tanulmányukban úgy fogalmaznak,
hogy „kulturális forradalom” viharzik végig a bálnapopuláción.
A tengerbiológusok a KeletAusztrália partvidéke menti vizekben
élő púposbálnák énekét elemezték.
Tizenhárom éven keresztül rögzítették a hangokat, míg végül 95 énekestől
származó 412 dal állt a rendelkezésükre. Az énekek komplexitását a bennük
elhangzó hangok, témák és variációk
sokfélesége alapján pontozták.
Az analízis azt az eredményt hozta, hogy a dalok először egyre csak
hosszabbodnak, újabb és újabb elemeket csatolnak hozzájuk – vélhetően az egyes hímek által költött
dallamfoszlányok hatására, akik
ezzel igyekeznek megkülönböztetni
magukat a többiektől. Néhány évente azonban a púpos bálnák elhagyják addigra már kifejezetten kifinomulttá vált melódiáikat, és újra
egyszerű énekre váltanak. A kutatók
egyelőre csak találgatni tudnak, hogy
mi lehet-e jelenség oka. Azt valószínűsítik, hogy egy idő után már olyan
összetetté válik az ének, amin a még
inkább kitűnni vágyó bálnák már nem
tudnak újabbat csavarni, ezért – afféle minimalista divatként – inkább visszatérnek a gyökerekhez,
hogy az alapmotívumot kezdjék
újra cizellálni.
K. M.

2018/51-52

KERESZTREJTVÉNY
Akárcsak a rejtvényciklusunk első részében (2018/43. heti ÉT) szereplő denevérek, úgy a hazánkban élő földikutyáknak is minden faja védett,
sőt, mindegyik a fokozottan védett fajok kategóriájába tartozik. A 2018
év emlősének is választott földikutyákat nem is olyan régen még egyetlen
fajba sorolták, s nyugati földikutya néven szerepeltek. A molekuláris biológiai
jellemzőik és a jól elhatárolható ökológiai igényeik alapján azonban az újabb
kutatások a nyugati földikutyát egy európai elterjedésű fajcsoportnak tekintik
s ezen belül négy fajra különítették el. Közülük az egyik, a szerémségi földikutya (Nannospalax (leucodon) syrmiensis) mára nagy valószínűséggel kihalt.
Ünnepi számunk rejtvényjátékában a másik
három faj nevét rejtettük el, ezek: a Hajdúságban található Nannospalax (leucodon)
transsylvanicus (vízszintes 1.), a Tiszántúl
déli részén, például a Csanádi-közben élő
Nannospalax (leucodon) hungaricus (függőleges 23.) és a Baja határában néhány
éve felfedezett Nannospalax (leucodon)
montanosyrmiensis. Jó fejtést kívánunk!

FÜGGŐLEGES: 1. Boglárkaféle növény; Anemone sylvestris. 2. Szekér teszi a rossz úton. 3. Zenei félhang. 4. Fejlődésre vonatkozó. 5.
Tüzel. 6. Ittrium-lítium-fluorid (lézer). 7. Kortyolnivaló. 8. Államforma.
9. Ujjaink száma egy kézen. 10. Immár anyakönyvezhető női név. 11.
Trisztán és ...; Wagner háromfelvonásos operája. 12. Kupagyőztesek
Európa-kupája (egykori sporttrófea), röv. 13. Ábrahám szülővárosa.
14. Szakítás. 15. ... Montand; egykori francia színész, énekes. 16.
... mail; légiposta. 21. Bor jellegzetes zamata. 23. A Csanádi-közben
található Nannospalax-faj. 25. Izland NOB-jele. 27. XVIII. századi
csillagász, a jezsuita rend tagja (Miksa). 28. Kiütés a bokszban. 30.
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas szoprán énekesnő, érdemes művész
(Sylvia). 32. Kalaptisztító eszköz. 34. Becézett Erika. 35. Zúdítás. 37.

Minden rejtvényünkben találnak egyegy bekeretezett négyzetet. A 43. heti
számunkban elkezdődő 18 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek
betűi – helyes sorrendbe rakva − egy
125 éve született magyar orvos, biokémikus nevét adják ki. A név megfejtői között az Élet és Tudomány
negyedéves előfizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. A Hajdúságban élő
földikutya. 17. A nyakába varr. 18. Nagy
időszakot felölelő. 19. Kiejtett háromjegyű
betű. 20. A biológiában: species. 21. Orosz
szimbolista költő (Alekszandr, 1880–1921).
22. A földtörténeti ókor befejező szakasza.
24. Erzsébetet is, Zsigmondot is becézik
így. 26. Alászáll a falevél. 28. Evőeszköz.
29. Ugyancsak. 31. Iskola, röv. 33. Bomló,
hanyatló. 35. Középen rogy! 36. Maró
hatású vegyület. 38. A völgy irányába. 40.
Végtelen sarok 41. Köznyelv(i), röv. 42. A
Duna 331 kilométer hosszú mellékfolyója
Romániában. 44. A Sztambul rózsája című operett zeneszerzője (Leo). 46.
Szabó Magda királydráma-trilógiájának második része, középpontjában a
tragikus kimenetelű muhi ütközettel. 48. Alkonyattájt, népiesen. 50. Aromás
ital. 51. Sivár, kietlen. 52. Helység Kisbér közelében. 53. Íme, itt, irodalmi
szóval. 55. Haza. 56. Sróf végei! 57. Belső jelzés! 59. A fölé ellentéte. 60.
Izraeli pénzegység. 62. Község a Marcal-medence déli részén, Sümegtől
nem messze, itt született Rákosi Viktor író (Sipulusz). 64. Távoli előd.
66. Nyáron sok itt a lepke. 67. Ételt szervíroz. 70. Hosszú ideje. 72.
Afrikai ország, Lomé a fővárosa. 73. Sapkaellenző. 74. Fennkölt vers.
75. Nonlinear programming (nemlineáris programozás), röv. 77. ... Zweig;
német író, ismert regénye a Grisa őrmester (1887–1968). 79. Privatizációs
Kutatóintézet, röv. 80. Kasza vége! 81. Anna Seghers ifjúsági elbeszéléskötete. 83. Zenei félhang. 85. A végén becsuk! 86. E napi. 87. Szeret borozni. 89. Aszálykor gyakran kiejtett mássalhangzó! 91. Kováts ...;
Kossuth-díjas színművésznő. 93. Helység Debrecen és Hajdúszoboszló
között. 94. Az őz hímje. 96. Gabonaföldet tarol. 98. Bor, sör ászkolása.
100. Hártyás szárnyú rovar.

Érvek csatája. 39. Tükör, naptár, sőt óra is van ilyen. 41. Adnak neki.
43. Pillanatfelvételt készítő. 45. Távbeszélő-vezetékek burkolt kötege.
47. Szendvics is, tészta is van ilyen. 49. Kicsi, rövidke. 50. Hegedű
tartója. 54. A törpék, a gonoszok és a mesterlövészek száma! 58.
Popénekesnő, eredeti neve Zsédenyi Adrienn. 61. Építőjáték-márka.
63. Rövid videofilm. 65. Oszmán-török tiszti rang. 68. ... Blau; Georg
Kreisler monomusicalje. 69. Vásári árvita. 71. Angol sörféle. 72. Star
...; sci-fi-sorozat. 76. Aljas bérenc. 77. Boroshordó régies jelzője. 78.
Diák-sportegyesület, röv. 81. Amelita ...-Curci; olasz opera-énekesnő
(1882–1963). 82. Palóc lakóházairól híres karancsi település lakosa.
84. Ablaksötétítő. 86. Mérték, régies szóval. 88. XIX. századi francia
írónő (George). 90. Apró ólomgolyó, népiesen. 92. A Baja környékén
élő Nannospalax-faj. 93. Az orrához. 95. Környezetgazdálkodási
Intézet, röv. 97. A gondolkodás szerve. 99. A végén enged! 100. Félig
zöld! 101. Ő és társai.
Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Ezüstsávos szénalepke.
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ÉT-IR ÁNY TŰ
A téli ünnepkör hagyományai
A Néprajzi Múzeum gyűjteményére épülő digitális múzeumpedagógiai ajánlatok változatos szöveges,
képi, hangzó- és videóanyagokkal
színesítik az iskolai oktatást, segítik
a pedagógusok munkáját.
A legfrissebb ezek sorában a téli
ünnepkört dolgozza fel. Az adventi időszakban azonban ez az
anyag nem csak egy konkrét tananyag kiegészítésére,
elmélyítésére, illetve a tanulók meglévő ismereteinek
felelevenítésére, újrarendezésére alkalmas, hanem a családok számára is a közös felfedezés tartalmas élményét
adhatja. Karácsonyra készülve az András naptól Vízkeresztig tartó időszak jeles állomásaival, a hozzájuk kapcsolódó népszokásokkal ismerkedhetnek, és ez a rendhagyó utazás a hagyományos paraszti kultúra mindennapjaiba is betekintést enged.
A projekt különlegessége, hogy a hangulatos, letisztult
arculatot és a játékos, animált elemeket a Fulbright ösztöndíjas Isaac Campbellnek köszönhetjük, aki a Néprajzi
Múzeum munkáját segíti.
Az oktatási segédanyag az alábbi oldalon érhető el:
https://www.teliunnepkor.org.

Nagyapa élete
Flohr Gyula élete nem volt
egyedi, ahogy az azt alakító
történeti és személyes körülmények sem voltak azok.
Története a közép-kelet-európai vállalkozó férfié, aki
megalapozottan bizalmatlan és ellenséges az állami apparátussal szemben, és gyakran autoriter és maszkulin a
személyes tereiben.
Flohr Gyula Észak-Magyarországon egy szénkereskedő
zsidó családban nőtt fel, ám már gyermekkorában kikeresztelkedett. A munkaszolgálat alatt Borban, a Laznica
altáborban építette a keskeny nyomtávú vasutat, majd innen megszökve Josip Tito partizánjaihoz csatlakozott.
A felszabadulás után hazatért, és Budapesten nyitott es�szencia- és hengerfestő boltot. Keresztény lányt vett el,
zsidóságával pedig élete végéig ellentmondásos, gyakran
ellenséges érzései voltak. Vállalkozásait számos alkalommal
államosították, utoljára 1957-ben, ezt követően egy állami
vállalat alkalmazottjaként dolgozott nyugdíjazásig.
Az Életlehetőségek című kiállításon Flohr Zsuzsi saját
nagyapja életét dolgozza fel, elsősorban az annak keretet
adó épített környezet megrajzolásán keresztül. A 2B Galériában január 6-ig látható kiállításon egymásnak ellentmondó családi és hivatalos narratívák jelennek meg,
melyek árnyalt társadalmi és nemi viszonyokra mutatnak
rá, és általában a közép-kelet-európai ember életének lehetőségeire egy folyamatosan bezáruló társadalomban.
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Megmártózva
Fürdőélet a Nagy Háborúban címmel nyílt kiállítás a
Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumban.
A magas társadalmi presztízzsel rendelkező katonatisztek
hozzátartoztak a fürdőhelyek mindennapjaihoz. A hadsereg saját fürdőkkel is rendelkezett, ám a háború miatti
munkaerő-bevonultatás, hadigazdálkodás a fürdőket és
az ásványvízforrásokat sem kerülte el, egy részük felvonulási, illetve hadműveleti területre esett, ami súlyos következményekkel járt.
A frontokon a katonák az ellenségen kívül még a sárral,
a piszokkal és a tetvekkel is harcot vívtak. A hadvezetés
felállítható tábori fürdőkkel, fürdővonatokkal, fertőtlenítő berendezésekkel is törekedett javítani a helyzeten.
Az új fegyverekkel és harceljárásokkal vívott háborúban megváltozott a harctéri sérülések és betegségek jellege, mennyisége, súlyossága.
A hadiérdek alá rendelt fürdőhelyeket sérült és beteg
katonák áradata lepte el,
különösen a termálfürdőket
és a klimatikus gyógyhelyeket. A háború alatt „mundérba öltözött” Magas-Tátra gyógyításon kívül alpesi kiképzés helyéül is szolgált.
A hadirokkantak komoly terhet róttak az államra, sorsukat az Országos Rokkantügyi Hivatal intézte.
A fürdőhelyek idegenforgalma a kezdeti visszaesés után
emelkedett. Ebben szerepet játszott az átlagosnál jobb
élelemellátásuk. Kialakult a „menázsi” turizmus: külföldiek és fővárosiak valóságos hízókúrán vettek részt. 1917ben a háború sújtotta vidékeken megjelent a „csatatér”
turizmus. A fürdőhelyi bazárokban háborús propaganda- és ajándéktárgyakat is árusítottak. A háború vége felé már reklámok is születtek. A fővárosban büszkén hangoztatták: „ma a legnagyobb divat Pesten idegent forgatni.” A tárlat 2019. március 31-ig látogatható.

Festett fény
Sóváradi Valéria festőművész képeiből nyílt kiállítás a Klebelsberg
Kultúrkúriában Fényinfó címmel.
Sóváradi Valéria képein valóságos, de sokszor valószínűtlennek
ható fényforrások, sugárzó tárgyak
kerülnek a vásznakra. Többnyire a
karácsonyi (téli) időszakhoz kötődő,
banalizált jelenségek ezek: kandeláber-motívumok, meghajlított üstökösök, fenyőfák, őzek és szarvasok, varázslatos
fényfüggönyök és fényfüzérek. Az ünnep kiszakad az otthon intimitásából, és magának követeli a házak és a városok
közé zárt tereket. A deszakralizált fény egyre természetellenesebben viselkedik, ezzel együtt a történetek is kiíródnak

Bánsághy Nóra rovata
a képekről, és megérint bennünket a bizarr, metafizikus
űr – írja róla Hemrik László művészettörténész. A tárlat
2019. január 13-ig tekinthető meg.

Új út keresése
Lengyelország 1918-ban visszaszerezte függetlenségét, új társadalmipolitikai-kulturális helyzet alakult
ki, ami motiváló tényezőt jelentett,
ami az élet minden területén érvényesült. Kedvezően alakult a társadalommal folytatott kommunikáció. Mindehhez kapcsolódóan fejlődésnek indult az utca művészete,
amely az intellektuális telítettségű avantgárd művészettel ellentétben közérthető nyelvet, jól értelmezhető szimbólumokat alkalmazott.
A két háború közötti időszakban szemmel látható volt
a hagyományos értelemben vett realizmus csiszolódása.
Lengyel népi motívumok kerültek alkalmazásra,
ugyanakkor továbbra is éltek az avantgárd mozgalmak. A 20-as évek kezdetétől számos plakát született,
melyek témája az alakuló, formálódó lengyel államhoz
kapcsolódott. Ezek a nyomatok kapcsolódtak a különböző társadalmi jótékonysági akciókhoz, különböző jellegű kulturális rendezvényekre invitáltak. A kifejezetten
agitatív munkák mellett a hazafias érzésekre és nemzeti
hagyományokra hivatkozó művek is keletkeztek.
Ebben az időszakban a lengyel plakátot nagyfokú változatosság jellemezte. Nem érvényesültek közös, mindenkire nézve kötelező doktrínák a formai eszközök alkalmazása terén. Kétségkívül útkeresés volt ez: a nézővel való
kapcsolatteremtés módszereinek keresése. A plakátművészek a festők kísérleteiből merítettek, továbbá, sőt talán
igazából elsősorban a grafika eredményeiből, a könyvillusztrációkból, a folyóiratok grafikai megoldásaiból, az
exlibris stilisztikájából. A kor jellegzetessége volt a szószerintiség, a realista ábrázolás, ami narrativitással párosult.
A budapesti Lengyel Intézetben látható Lengyel propaganda plakátok 1918-1939. című tárlat 2019. január 9-ig várja az érdeklődőket.

Két generáció, egy téma
Esély címmel nyílt meg Urbán
Ádám fotográfus kiállítása a
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban.
Urbán Ádám számos díjat nyert a Magyar Sajtófotó Pályázaton, egyéni és csoportos kiállításokon, szakmai publikációkban egyaránt bemutatta műveit. Az Aszódi Javítóintézetben készült fotói ezúttal egy rendkívül zárt közösség életébe engednek betekintést.
A 2019. január 28-ig látható kiállítás érdekessége, hogy
Urbán Ádám édesapja, Urbán Tamás 1975-ben szintén készített egy sorozatot az Aszódi Javítóintézetben. A feketefehér fotókból készült kiállítást – akárcsak a mostanit is –

Keleti Éva nyitotta meg, ám Urbán Tamás fotóit akkor
nem engedték az intézeten kívül bemutatni. Az Aszódon
meglelt negyvenéves kópiák mellé Urbán Ádám a huszonegyedik század technikájával fotózott újakat. Nem apját
utánozta, nem a meglévő képeket „remakelte”oigiu, hanem azt fényképezte, milyennek látja egy mai fotográfus
az évszázados intézmény mai lakóit. Az azonos téma két
generáció eltérő formanyelvén jelenik meg, a két Urbán
más és mégis sok szempontból hasonló előadásában.

Selye 100
Új időszaki kiállítás nyílt a
Galántai Honismereti Múzeumban Az izgalom
biológiája címmel, mely a
100 éve született Selye Jánosnak, a stresszelmélet megalkotójának életét és munkásságát mutatja be komáromi
diákéveitől egészen montreáli kutatómunkájáig.
Selye János a modern biológia egyik atyja, világhírű
vegyész, belgyógyász, endokrinológus volt. Igazi világpolgár, aki anyanyelvi szinten írt, olvasott és beszélt
négy nyelven (és további hat nyelven adott elő), de magyarságát soha nem tagadta meg. Intézete mindig tele
volt magyar kutatókkal. A kivételes megfigyelő- és
szintetizálóképességgel, hatalmas energiával megáldott
tudós élete utolsó negyven évét a nem specifikus betegségek és az öregedés témája kutatásának szentelte. Eredeti gondolkodásmódjának és kísérleti módszerekkel ellenőrzött elképzeléseinek köszönhetően teljesen új
perspektívába helyezte az ember és környezete viszonyát, valamint azokat a mechanizmusokat, amelyekkel
a szervezet a megváltozott környezethez alkalmazkodik. A tárlat február 2-ig várja az érdeklődőket.

A nádtenger lakói
A népszerű gyermekkönyv-író, Berg Judit
Lengemesék
könyvéből
készült film második része is elkészült. A Lengemesék 2. című egész estés
mesefilm kicsiket és nagyokat is vár a mozikban.
Az elmúlt évben bemutatott tavaszi és nyári kalandokat felvonultató első rész után, a mesefilm az év leghidegebb, legsötétebb időszakára összpontosít második részében: a télre. A folytatás az első részből, és a nyomtatásból ismert hősök által elevenedik meg a filmvásznon
a legkisebbek számára. A Nádtenger lakóinak téli élete
animációs, zenés formában, Berg Judit gyerekkori, balatoni élményei és benyomásai alapján formálják meg azt
az élővilágot, amely az évszakok váltakozását követve,
ahhoz alkalmazkodva, és klasszikus értékeken alapulva
elevenedik meg 70 perces csodává az óriási filmvásznon.
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PÉNZÜGYEINK

A BITCOIN ÉS MŰKÖDÉSE

A

hhoz vagyunk hozzászokva, hogy a pénzt, legyen
az papírból (mostanság már műanyagból) vagy
akár fémből (arany, ezüst, fémötvözetek), meg
tudjuk fogni kezünkkel. A nyugdíjas átveszi a postástól
nyugdíját, a diák pedig ezzel fizet az iskolai büfében, még
a zsebpénz is azt sugallja, hogy ott lapul a kezünk ügyében.
Ez még akkor is igaz, ha a pénz ma már nagyobbrészt
számlapénz formájában létezik egy banki számítástechnika
által kezelt nyilvántartásban, azaz számlán van, és sokszor
az ehhez kötött bankkártyával fizetünk vagy a különféle kiadásokat, vásárlásainkat átutalással egyenlítjük ki.
De még így is, ha a számlán lévő pénzünkhöz hozzá akarnánk férni és tapintani szeretnénk, akkor bankautomatából
vagy a bank pénztárából felvéve, megtehetjük azt. A digitális technika azonban egy sor új megoldással állt elő! Különösen igaz ez a virtuális pénzekre, így a bitcoinra is. Maga
a virtuális jelző már meg is adja a magyarázatot, miért is
nem tudjuk kézbe venni a bitcoint és társait: virtuális, azaz
látszólagos, nem valódi, csak jelképesen, valamilyen készülék segítségével (számítógéppel) létezik az ilyen típusú pénz.

A VILÁG PÉNZÉRMÉI

A svájci frank

A bitcoin elgondolását, hátterét mintegy 10 évvel ezelőtt
egy japán nevű vagy álnevű (hogy kicsoda is, az máig nem
derült ki, kiléte a számítástechnikai titkosításba burkolózik)
programozó teremtette meg. Történt ez azután, hogy a
legutóbbi pénzügyi válság csalódást, bizalomvesztést okozott a pénzügyi rendszerben és a pénzintézetekben is.
Szemben a hagyományos, megszokott pénzzel, a bitcoin
értéke egy kitalált érték, csak digitális formában létezik és
nem a hagyományos pénzügyi rendszer része, hanem egy
magánszférában működő vállalkozás bocsátja ki. Ebből a 3
sajátosságból következik, hogy a bitcoin mögött nincs szabályozás, törvényi háttér és nincs olyan központból irányított infrastruktúra sem, ami a szereplőket összekötné, így
decentralizált rendszert alkot. A bitcoin rendszerét működtetők tulajdonképpen a bányászok és a felhasználók. Kik is
a bányászok? A bitcoin valójában a bányászással keletkezik,
azaz a bányászok, vagyis bizonyos felhasználók és működtetők a tranzakciók blokkokba rendezésére bonyolult
matematikai problémákat oldanak meg számítógépes
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erőforrásokat felhasználva. A bányászok e munkájukért
bitcoinban részesülnek és az új bitcoinok a bányászok révén
kerülnek a körforgalomba. A bányászok tehát a titkosságért, a tranzakciók helyességért, a rendszer integráltságáért dolgoznak. A felhasználók pedig azok a szereplők,
akik kilétét, titkosságát kódok őrzik és akik ez alapján küldenek vagy fogadnak bitcoint, azaz megjelennek ügyleteikkel a rendszerben.
Felvetődik a kérdés: hogyan lesz nekem bitcoinom? Két útja van: beállok bányásznak, dolgozom a rendszeren és a rendszerért az előzőekben leírt módon és munkámért jutalmul
ilyen virtuális pénzt kapok. A másik lehetőség, hogy meglévő pénzemből akár bankkártyával is megveszem azt, vagy
akár kaphatok partneremtől is átutalással. Ennek nyilvántartásához előzőleg nyitnom kell egy e-pénztárcát, azért, hogy
oda tegyem a jutalmul kapott vagy a frissen vásárolt (jóváírt)
bitcoint. Innen aztán már könnyű a dolog: az e-pénztárcámból költekezhetek (azaz az eladónak ebből utalok át) vagy fogadhatok ide bitcoin jóváírást partneremtől. Külön érdekessége a rendszernek és működésének, hogy a szereplők kiléte
egyáltalán nem ismert, kódolt, csak a kódot kitaláló személy
vagy szereplő tudja a sajátját. Maguk a tranzakciók, azok ös�szege, küldője és fogadója pedig ismertek, persze, a küldő és
a fogadó is titkos kódok mögé bújva. Tehát a rendszer integráltságáért dolgozó bányász csak azt látja, hogy mondjuk 100
bitcoint 123 tranzakció azonosítóval az ABC nevű szereplő
küldött DEF titkos kóddal fedett partnerének. Miért kell idő az
ügylet lebonyolításához? Mert a bányász az új ügyletet egy láncolatra (blockchain) fűzi fel és ellenőrzi, hogy az helyes-e: azaz
a 100 bitcoint küldő ügyfélnek volt-e egyáltalán legalább 100
előzőleg elektronikusan az e-számlájára odakönyvelt bitcoinja.
Ehhez a rövid, egyszerűsített példázathoz hozzá kell tenni,
hogy szemben a ma megszokott pénzügyi rendszerrel, nincs
igazán kiforrott és gránitszilárdságú biztonsági háttere, és egyben tárolása a virtuális, így a bitcoin pénzeknek (mert decentralizált rendszer keretében működnek). Mert a hagyományos
bankrendszerben, ha a bankom csődbe megy, akkor az
OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) a törvényben meghatározott módon és összegig helytáll odahelyezett pénzemért.
A bitcoin és társai használatának persze vannak költségei is,
csakúgy, mint az ismert banki tranzakciók után fizetetteknek.
A marketinghírek most arról szólnak, hogy a bitcoin használata olcsóbb a hagyományos bankokénál.
A bitcoin és társai működéséből az látszik, hogy újdonsága és érdekessége miatt forgalma szárnyal, de történetének rövid távja még kevés ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, valóban időtálló-e és képes-e kiváltani a
megszokott és hagyományos banktechnikát.
Palla Gábor
A bitcoinnal és a blockchain-technológiával részletesebben is
foglalkoztunk 2018/45-ös számunkban.

KÖV E T K E Z Ő S Z Á M U N K B Ó L

Ajándékozzon

élet és tudományt!

Sakkozás a mellékhatás nélküli terápiáért

A DNS bázissorendjének ismerete,
valamint a genetikai kódok feltárása
nemcsak a világról való ismereteinket
gazdagította, de az orvoslásban is nagy
változásokhoz vezetett. Az így felismert eltérések miatt a beteg genetikai
hátterének ismeretében a gyógyszer
dózisa személyre szabottan beállítható.
Neurokognitív betegségek –
a demencia ernyője

A világon 50 millió ember érintett
demenciát okozó betegségekben, s ez
a szám 4 másodpercenként egy újabb
beteggel emelkedik. Az elmúlt évtizedben óriási mértékben gyarapodott
tudásunk e betegségek patológiai hátteréről, tünettanáról, a társult betegségek tényezőiről és rizikófaktorairól.
Ionszél röpíti, az a gépe

A Massachusetts Institute of Technology
(USA) kutatói elkészítették az első
repülőgépet, mely mozgó alkatrészek
nélkül működik. A hajtóerőt az úgynevezett ionikus szél szolgáltatja –
ionok csendes, de erőteljes áramlása,
melyet a gép fedélzetén keltenek.
Egy akkumulátorból nyeri a repüléshez szükséges energiát, és gyakorlatilag teljesen hangtalanul repül.
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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.
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