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

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

INDÍTÁS

A 22. heti lapszámunkban
bemutatott fejtör k megoldása:

INDÍTÁS: D
Minden sorban és oszlopban
van egy háttérszín: lila,
világoskék, szürke;
A figurák balról jobbra
csökkennek.
Minden sorban és oszlopban
a figura jobbra, balra vagy
felfelé nyitott.

Milyen számot takar el a pillangó?

ER SÍTÉS: Ó

ER

SÍTÉS

A küls forma 180 fokot
fordul, kisebb lesz és
felveszi a pici kör színét.
A bels forma 90 fokot
fordul az óramutató
járásával ellenkez irányba;
a forma két összetev
figurája közül a nagyobb
megn és felveszi a küls
foma színét, a saját színét
átadja a pici körnek.

Melyik illik a szürke helyre?

HAJRÁ: VAS

HAJRÁ

MAGVAS és VASMAG

Melyik számít helyesnek a hiányzó helyen?
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A barlangok mélyétől hegytetőkön át akár a csillagokig is eljuthattak az érdeklődők május 17-én
a Felfedezők Napján. A Földgömb
magazin és a Magyar Földrajzi
Társaság második alkalommal
szervezte meg a Kutatóexpedíciók Fesztiválját a Millenárison, ahol a barlangkutatást állították a középpontba. Hazánk
ugyanis barlangnagyhatalom, legalábbis, ami barlangjaink változatosságát illeti, a magyar szakemberek pedig
világszerte elismerésnek örvendenek.
Így bemutatkozhatott több barlangász szervezet, neves kutatók tartottak
előadásokat a Pálvölgyi-barlangrendszerről, a Bányász-barlangról, a Józsefhegyi-barlangról, szó esett a világhírű
Molnár János-barlangról. A járatok
kristálytiszta vize alá le is lehetett merülni – legalábbis a barlangi búvárok
beszámolója segítségével.
A látogatók a világhírű La Salle 3D
International Team fotói és filmjei segítségével három dimenzióban barangolhatták be Magyarország és a világ legszebb barlangjait. A 3D-s technikával

dolgozó barlangi fotósok számos felvétele itt volt először látható, nem csoda,
hogy a termek zsúfolásig megteltek
minden vetítés alkalmával. Sok más
érdekesség mellett Hawaii óriási méretű és különleges formavilágú lávabarlangjai, magashegyi jegesbarlangok
kristálytiszta jégoszlopai és a világ legkülönlegesebb barlangi ásványai szerepeltek a repertoárban.
A felfedezésekre vágyó látogatók hegyeken, vulkánokon keresztül a világűrbe, a Marsra, sőt a csillagokig is „eljuthattak” planetáriumi vetítések, csillagászok
és űrkutatók útmutatásai alapján.
708



ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



A programból nem hiányozhattak
az expedíciós beszámolók sem. Az
Atacama Klímamonitoring Expedíció
első eredményeiről és a magyar Antarktisz-expedíciókról maguk a résztvevők számoltak be. Bizonyára sokakban ébresztettek romantikus gondolatokat a magyar régészek ásatásai
Egyiptomban, de még inkább Méder
Áron előadása, aki kis hajóján magányosan szelte át a Csendes-óceánt.
Ahogy tavaly, idén is ezen a napon
adták át a Magyar Felfedező Nagydíjat, melyet Irimiás Balázs építész, a Kőrösi Csoma Sándor
zanglai kolostorának felújításán dolgozó Csoma Szobája Alapítvány projektvezetője kapta. Az első ízben
kiosztott Tudománymecénás
díjat Beszédes Zsolt, a Svédországból indult Fjällräven
vándortúrák magyarországi
elindítója, a minőségi vándortúrázás népszerűsítője
vehette át.
Heiling Zsolt, a rendezvény
főszervezője lapunk kérésére összegezte a rendezvény
tapasztalatait. Idén is legalább annyian voltak, mint tavaly, a
családi fesztivál kicsiknek és nagyoknak egyaránt adott valamit. Szakmai
szempontból kiemelte, hogy hús-vér
emberek nagyon kemény, akár hosszú
évtizedes munkájukat ismerhette meg
a nagyközönség, olyanokét, akik tényleg ott voltak, tényleg látták, tényleg
vizsgálták az adott helyszínt, jelenséget. Nekik is fontos ez a bemutatkozási lehetőség, hiszen aki valamilyen
eredményt elért, általában szereti megmutatni másoknak is, főleg a nagyközönségnek. Sajnos napjainkban kevés
figyelmet kapnak a valós teljesítmé-
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nyek, sokkal több olyan médiajelenséget
láthatunk, amelyek mögött nincsenek
valós eredmények, mégis ezek folynak
reggeltől estig még a csapból is.
A nagy érdeklődés azt is jelenti, hogy
az embereket érdekli a tudomány,
fogékonyak az érdekes ismeretekre.
A magyar kutatók eredményeivel sajnos ritkán találkozhat a nagyközönség,
pedig munkájuk társadalmi és gazdasági haszna kézzelfogható. A rendezvénnyel ezen is változtatni kívántak.
TRUPKA ZOLTÁN
VÉNUSZKUTATÁS

GEOGRÁFIA

KÉZB L
A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

A barlangok mélyét l
a csillagokig

Veszélyes merülés

Az Európai Űrügynökség (ESA)
több mint 8 éve a Vénusz körül
keringő Venus Express missziója
tervezett tudományos megfigyeléseinek végén járva veszélyes mélymerülésre készül a bolygó cseppet sem
barátságos, sűrű légkörében.
A szonda 2006 áprilisában érte el a
Vénuszt, azóta 24 óránként kerüli meg
a bolygót erősen elnyúlt, poláris pályáján, amely a déli pólus felszínét 66 ezer,
az északit 250 kilométerre közelíti meg.
Küldetése során műszereivel behatóan
tanulmányozta a Vénusz légkörét és
felszínét, rengeteg új adattal bővítve
ismereteinket a bolygóról.
A Vénusz felszíni hőmérséklete meghaladja a 450 Celsius-fokot,
rendkívül sűrű légkörének fő öszszetevője a szén-dioxid. Felszíni kőzeteinek kémiai összetételéből arra
lehet következtetni, hogy valamikor
a Vénuszon is folyt a földihez hasonló lemeztektonikai tevékenység, és

KÉZB L
spektrométere (VIRTIS) felvételeib l összeállított
mozaikképen. A fenti (vörös színezés )
képkockákon az éjszakai oldalról infravörösben
készült felvételeken a 45 kilométeres

A légkör fels rétegeiben kimutatható kén-dioxid-koncentráció ingadozásainak egyik lehetséges

magasságban fekv felh réteg (a középs

magyarázata szerint ma is lehetnek aktív vulkánok a Vénuszon (fantáziakép) KÉP: ESA/AOES

képkockán a déli pólus fölötti óriási légörvény),
alul a nappali oldalról ultraibolyában készült
(kék színezés ) felvételeken a 65 kilométeres
magasságban lév fels légköri réteg dominál.
KÉP: IRTIS-VENUSX IASF-INAF,
OBSERVATOIRE DE PARIS

cseppfolyós víz (akár óceánok formájában is) lehetett rajta. Légkörében
ma is található vízpára – erről tanúskodnak a víz elbomlásából származó,
a felső légkörből a világűrbe ma is
folyamatosan (és a vízbeli kötésnek
megfelelően szigorúan 2:1 arányban)
kiszökő hidrogén- és oxigénatomok.
Bár ma a Földön a víz összmenynyisége több mint százezerszerese a
vénuszinak, valószínűsíthető, hogy a
két egymáshoz közeli, hasonló méretű és nagyjából egy időben keletkezett bolygó fejlődésének kezdetén
nem volt köztük ekkora különbség.
A Venus Express a bolygó déli
sarkvidéke fölött, 70 kilométeres
magasságban, a földi hurrikánokhoz
hasonló óriási légörvényt, a szénsavas felhőkben pedig villámlásokat
(elektromos kisüléseket) figyelt meg.

Hat földi év alatt az átlagos szélsebesség óránkénti 300 kilométerről 400
kilométerre nőtt meg. Hosszabb távon
pedig (a 20 évvel ezelőtti Magellan
misszió adatait is figyelembe véve) a
bolygó tengelykörüli forgása 6,5 percet
lassult. Egyelőre nem tudni, hogy a forgás lassulása és a szélsebesség növekedése között van-e összefüggés.
Azt már a Magellan radarfelmérései
feltárták, hogy a Vénusz felszínét korábban erőteljes vulkáni tevékenység
alakította, a Venus Express vizsgálatai
ezt nemcsak megerősítették, hanem
egyenesen azt sugallják, hogy ez még
ma is működhet. Erre utalnak az általa felfedezett, legfeljebb 2,5 millió éves
(geológiai értelemben „friss”) lávafolyások, továbbá a légköri kén-dioxid
koncentrációjának erős ingadozásai.
Mostanra azonban a Venus Express állandó pályán tartásához szükséges üzemanyagkészlet kifogyóban van, ezért a
misszió irányítói úgy döntöttek, hogy
felkészítik a szondát egy utolsó nagy feladatra: egy minden korábbinál mélyebb
lemerülésre a bolygó légkörében.

Fantáziakép a Venus Express tervezett merülésér l KÉP: ESA-C. CARREAU

Rövidebb ideig tartó légköri fékezési
manővereket már korábban is beiktattak a programba, ám ezekkel eddig
legfeljebb 165 kilométeres magasságig
süllyedtek. Most a cél legalább 130 kilométer, de ha lehetséges, még ennél
is mélyebbre merülnek. Ez nemcsak a
légkör sűrűségének változásairól szolgáltat majd újabb adatokat, de arról is
képet ad, hogy a szonda szerkezeti elemei és berendezései mennyire állnak
ellen a légkör károsító hatású (például
korrozív) kémiai összetevőinek.
A merülési manővert június 18.
és július 11. között tervezik végrehajtani (az erről készült animáció a
http://www.esa.int/spaceinvideos/
Videos/2014/05/Venus_Express_
aerobraking webcímen tekinthető
meg). Eközben a szonda bizonyos
berendezései korlátozott mértékű
méréseket is végeznek a mágneses tér, a napszél, a hőmérséklet és a
nyomás, továbbá a kémiai összetétel
változásairól. Egyúttal a földi irányítók gyakorlati tapasztalatokat is szereznek majd a légköri fékezés, illetve
az irányított manőverek hatásairól,
amelyeket figyelembe vehetnek majd
további missziók tervezésében.
Lehetséges, hogy a merülési manőver közben az üzemanyag végképp
kifogy – ez esetben a szonda nem éli
túl a vakmerő vállakozást. Ám ha
sikerül még visszaemelni pályájára,
akkor is legfeljebb néhány hónapig
folytathatja munkáját, mielőtt végleg
elmerülne a légkörben.
Forrás: http://www.esa.int/Our_Activities/Space_
Science/Venus_Express/Venus_Express_gets_
ready_to_take_the_plunge
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A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

A Vénusz déli féltekéje a Venus Express
látható- és infravörös tartományban m köd

RÓMAI KATOLIKUS VALLÁSI KULTUSZOK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ALATT

KÖZÖS GYÖKEREK
Az 1930-as évek közepén a vallási kultuszoknak egy új, modern hulláma jelent meg Magyarországon,
amelynek középpontjában – mára többnyire elfeledett – kortárs személyek álltak: Bogner Margit vizitációs apáca, valamint Kaszap István és Torma Kálmán jezsuita novíciusok. Mindhárman nagyon fiatalon, hosszú szenvedést követ en hunytak el: Bogner 28, Torma 23, Kaszap István 19 éves korában.
kultuszok eltérő pályákat
futottak be. A Bogner-kultusz korábbi kezdetét kiválóan illusztrálja, hogy az ő életrajza
jelent meg elsőként 1934-ben
Csávossy Elemér tollából, a boldoggá avatási perét pedig 1937-ben indították el. 1938-ban az eucharisztikus
kongresszus megnyitó beszédében a
pápai legátus Bognert már az Ár pádházi női szentekkel
NK81502
állította párhuzamba, Szent Erzsébet
után említve meg őt. A kultuszban
kulcsszerepet játszó hitbuzgalmi értesítő pedig 1941 novemberétől jelent
meg Margitvirágok címmel. A Kaszap
tiszteletének alapját adó, Endrődy
László által írt életrajzot 1936-ban
publikálták, a boldoggá avatási eljárás elindítására pedig 1941-ben került sor, tehát a világháború alatt. A

A

hitbuzgalmi értesítője 1942 februárjától volt kapható Kaszap István Lapja címmel. A Torma-kultusz az
előbbiekhez viszonyítva később indult, és az életrajz csak az eucharisztikus kongresszus évében jelent meg
Cser László tollából. Ügye a boldoggá avatási eljárás megindításáig sem
jutott el, ebből következően hitbuzgalmi értesítője sem volt, amelynek
célja tiszteletének terjesztése és dokumentálása lett volna.
Jezsuita kapcsolat

A fenti áttekintésből világos, hogy
nemcsak ma, hanem a két világháború között is a legismertebb a
Kaszap-kultusz volt. Így a későbbiekben döntően az ő tiszteletének
elemzésére fókuszálunk, a tanulmány végén ennek tükrében kísérletet teszünk annak a kérdésnek a
megválaszolására, hogy mi húzódhat meg a mögött, hogy a korábban

Az Eucharisztikus Kongresszus Budapesten, 1938

induló Bogner-kultusz „lemaradt” a
fehérvári központú Kaszap-kultusz
mögött. A Torma-kultuszról a későbbiekben nem lesz szó, hiszen hitbuzgalmi értesítő hiányában alig lehet tudni valamit a tiszteletének alakulásáról.
Mindhárom kultusz egy szűk közösségből indult ki, amely a magyar jezsuitákhoz kötődött. Ezt jól
illusztrálja, hogy az életrajzírók és
a későbbi kultusz középpontjában
álló személyek közül a jezsuiták
mind ismerték egymást, illetve
mindegyikőjük kapcsolódott a
rendhez. Csávossy Elemér – aki jezsuita volt – Bogner Mária Margit
lelki vezetője és halála után életrajzírója lett. Pártfogoltja, Bogner,
az ő közvetítésével jutott a vizitációs apácák rendjébe. Endrődy
László 1932-ben lépett be a jezsuita
rendbe és Kaszap újoncmestere kérésére írta meg a fehérvári novíciustársa életrajzát, akit személyesen
is ismert. Kaszap István és Torma
Kálmán, ha egy rövid találkozás
erejéig is, de ismerték egymást.
Torma Kaszap halálát követően fél
évvel már olvasta kéziratban az
Endrődy-féle életrajzot. Torma
biográfusa, Cser László 1933 nyarán lett a rend tagja.
Csávossy Elemért mindannyian ismerték, hiszen a húszas évek közepétől a harmincas évek derekáig ő
volt a magyarországi jezsuita rendtartomány provinciálisa, azaz tartományfőnöke.
A Kaszap-kultusz

A két világháború közötti római
katolikus kultuszok vizsgálatára
az előbb említett életrajzok mellett
egyetlen forrásként a hitbuzgalmi
értesítők használhatóak fel. A
Kaszap István Lapja alapján nem
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Kaszap István

Bogner Mária Margit

Torma Kálmán

Kaszap István (1916–1935). Mélyen vallásos családban született Székesfehérváron. Középiskolai tanulmányait a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumban végezte. Jeles
tanuló és kit n tornász volt. 1934-ben kezdte meg szerzetesi életét a jezsuiták budai
manrézájában. Hamarosan azonban súlyos betegség támadta meg. Többször megoperálták,
fájdalmas kezeléseket kapott, de nem tudtak rajta segíteni.
Bogner Maria Margit (1905–1933). A Vizitációs Rend els magyarországi kolostorában els ként tett örök fogadalmat 1932-ben. Nem sokkal kés bb tébécés lett, és meghalt.
Torma Kálmán (1914–1937). 1925-t l alsós diákokat korrepetálva, nyaranta téglagyárban
dolgozva tartotta fenn magát. 1930-tól került kapcsolatba a jezsuitákkal, s az érettségi után,
1933-ban belépett a rendbe. 1934-ben tébécés lett, és meghalt.

beszélhetünk egységes kultuszról, hiszen annak számos párhuzamos olvasata élt egymás
mellett. A hivatalos egyházi
kultusz a hitbuzgalmi értesítőben közzétett cikkekben jelent
meg, amiket álta lában egyházi
személyek ( je zsuiták) írtak.
Ettől eltérnek az imameghallgatásokban kitapintható,
a hívek körében élő privát
tiszteletadás fajtái, amelyek
az egyházi kultuszt átvették,
de részben/egészében át is
formálták. A hitbuzgalmi értesítő alapján beszélhetünk
világi komplementer kezdeményezésekről, amelyek a
lap által indítottakhoz hasonló, azzal párhuzamosan
élő világi tiszteletformákat
hívtak életre. Ennek a kultuszformáló erőnek a szereplői a hívek tömegére elsősorban mint piacra tekintettek, és azoknak a vélt
vagy valós igényeit igyekeztek kielégíteni.
A kultusz legfontosabb
eleme a novícius sírja volt
Székesfehérváron, a Szent
Kereszt-temetőben, ahová

Kaszap István Lapja

1935 decemberében temették, és
amely már a lap indulása előtt zarándokhellyé vált. A zarándokok
óriási tömegére tekintettel szükségessé vált a sír áthelyezése. Az új
sírhely kijelölésében fontos szerepet játszott az, hogy a vidéki zarándokok számára is könnyen
megközelíthető legyen. A sír áthelyezésére 1942 decemberében került sor, ekkor a földi maradványokat a Prohászka-emléktemplom falába épített sírhelyben helyezték el. A hivatalos egyházi
kultuszban a legnagyobb tisztelet a
Kaszap reverendájából készült
ereklyéket övezte, amelyeket a hívek is igényelhettek.
A hivatalos – tehát a hitbuzgalmi
értesítő jóváhagyását bíró – kultusztárgyak értékesítésére 1943-ban
a Nyugati pályaudvarral szemben
megnyitotta kapuit a Kaszap István
Lapja Könyvesbolt a következő jelmondattal a kirakatában: „Aki e
boltot látogatja,/ Kaszap István ügyét
támogatja!”. A Kaszap István Lapjával (illetve a hivatalos egyházi tárgyakkal) versenyt futó
világi kezdeményezések
csúcspontjaként 1944ben hamis ereklyék is
megjelentek a híveknél.
Ezek az eredetiektől abban tértek el, hogy pénzért árulták illegálisan
a hívek számára.
Az 1936 és 1941 közötti
kultuszt gyökeresen átformálta a világháborúba való
belépés, ami egyben új lendületet adott terjedésének és
a privát tiszteletben számos
új elem megjelenését is eredményezte. A privát kultuszban megtalálható, a minden
körülmények között segítő
Kaszap-kép terjedését serkentette a lap is, amely olyan
imameghallgatásokat, amikor a fohász csak részben talált meghallgatásra, egyáltalán nem közölt. Így elsősorban a fronton küzdő katonák
„védőszentjévé” vált.
A hívek által a lap szerkesztőségébe beküldött imameghallgatások a válságos
szituáció részletes bemutatásával kezdődnek. Majd ezt
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követően térnek rá a segítségkérésre s annak formájára – bizonyos
kultusztárgyak használatára –, illetve az azt követő gyors természetfeletti segítségre. Végül megemlítik, hogy milyen fogadalmat tettek.
Gyakori fogadalomnak számított a
sírhoz tett zarándoklat. Így már
érthető, hogy miért keresték fel
olyan nagy számban a
sírt a frontról hazatérők: „A védőállásunkkal szemben van egy
félsziget. A rajta lévő
ellenséget és bunkerjeit
akartuk szétrobbantani… A feladat nem volt
könnyű: az éj leple alatt
átlopakodni a frissen befagyott Donon, ott szétütni rajtuk és utána viszszajönni… Nagyon kértem Kaszap Istvánt,
hogy segítsen meg bennünket és ígéretet tettem,
hogy ha épen kerülünk
vissza, fölkeresem otthon a sírját”.

jem segítségül. Amint ezen töprengtem,
a kezemben lévő könyvből kiesik
Kaszap István képe. E pillanatban
nagy bizalom töltötte el lelkemet.
Öcsémnek is írtam róla és együtt kértük
égi pártfogását”.
Kaszap privát tiszteletében az
ereklyének védő-bajelhárító funkciót tulajdonítottak: „Fiam hivatásos

Gyertyafény
mellett

A fogadalomtételnek
a másik típusa volt a
nyilvános köszönetmondás, amely gyakorlatilag az imameghallgatás közzétételét
jelentette: „Gyertyafény mellett, orosz földön írom e sorokat,
hogy Kaszap Istvánnak
ez ígéretemet beváltsam. Tíz hónapja vagyok már kint a fronton. Vaságyam fölött ott
függ a Kaszap István
képe. Soha le nem hunyom szemem, hogy egy
pár fohásszal ne kérjem az ifjúság
patrónusát, legyen ügyeimben közbenjárónk Istennél”.
Ha lehetőség volt rá, már a frontra
indulás pillanatában megpróbáltak
kapcsolatot teremteni a katona és az
égi patrónusa között. Így a bevonulónak védőszentet választottak, akinek az oltalma alá helyezték a háborúban: „Öcsémet a frontra vitték. Mikor meghallottam bevonulását, éppen
azon gondolkoztam, melyik szentet kér712
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Bogner Mária Margit lapja

katona s mint pilóta szakaszvezető
ment az orosz fontra. Búcsúzáskor felvérteztem Kaszap István ereklyével s
nem szűntem meg imámmal és szentáldozás ajánlásokkal Kaszap Istvánhoz
könyörögni érte”. Másutt: „…A blúzában kis Kaszap-ereklye volt bevarrva. A megmenekülése azért is csodálatos volt, mert sebesülése közel volt a főütőérhez”.
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Tehát az ereklyék az egyházi tiltás
ellenére a privát gyakorlatban amulettként funkcionáltak számos alkalommal. Nemcsak Kaszap tiszteletének fénykorában, a második világború alatt, hanem azt követően is
egészen 1948-ig, amikor a lapot felszámolták, kultusza csak búvópatakként élhetett tovább.
Mi az oka annak,
hogy a később induló
Kaszap-kultusz mellett
egyértelműen elhalványodott a vizitációs
apáca tisztelete? A két
hitbuzgalmi
értesítő
cikkeinek és imameghallgatásának (terjedelmi korlátok okán itt
nem részletezhető) öszszehasonlító elemzése
alapján úgy tűnik, hogy
ebben több tényező játszott szerepet. Egyrészt
Kaszapot a háború alatt
– amikor a tisztelete a
fénykorát élte – sikerült
oly módon megjeleníteni, amely a hívők igényeihez alkalmazkodott. Azaz többnyire –
a lap szerkesztőinek
hallgatólagos jóváhagyásával – védőszentként tekintettek rá.
Másrészt a szenvedések
elviselésének üzenete
nagy tömegeket tudott
megszólítani. Mindezek az olvasatok egyáltalán nem jelentek meg
Bogner hitbuzgalmi értesítőjében, azaz esetében
nem sikerült életútjának
olyan értelmezését kialakítani, amellyel az általános keresztény értékeken
túlmenően az aktuális
kihívások közepette a hívők azonosulhattak volna. Ezt alátámasztják a
Margitvirágokban megjelenő imameghallgatások is, amelyekből a háborús védangyalként való megjelenítése csak egyszer tűnik fel. A
hitbuzgalmi értesítőjében egyetlen
ilyen jellegű utalást találni, a Mária
Margit a honvédek között című verset, amelyet az egyik tisztelője
szerzett.
KUNT GERGELY

S E L F I E É S A N Y E LV É S Z E T

AZ ÉV SZAVA
Az egyszeri szóalkotások (okkazionalizmusok) olyan új szavak,
amelyek valószín leg nem lesznek a szókincs részei. De az egyszeri megnevezés félrevezet lehet, hiszen nemcsak egyszer
fordulhatnak el ezek a szavak, hanem lényegesen többször is,
viszont általában csak rövid ideig vannak a nyelvhasználatban.
Ilyen lesz a selfie is?

Az írás a TIT és a
DOSZ közös cikkpályázatán
megosztott els helyezést ért el.

selfie kifejezést választották az
A
év szavának 2013-ban az Oxford Dictionaries szerkesztői. A szó
jelentését így határozták meg:
A selfie önmagunk fényképezését
jelenti, jellemzően okostelefonnal
vagy webkamerával, amit abból a
célból készítenek, hogy feltöltsék
valamelyik közösségi oldalra. Maga
a szó és a jelenség nemcsak az angol
nyelvterületen terjedt el, rövid időn
belül világszerte divatossá vált.
A kémikus és Hopey

Érdekes megvizsgálni, hogy a
definíció mennyire fedi le a
jelenséget? Selfie-nek nevezünk egy
olyan fényképet is, amit a készítője
tükörben, egy digitális fényképezőgéppel, tehát nem okostelefonnal
vagy webkamerával készít. Ugyanakkor a 444.hu által meghirdetett
Első Nemzeti Szelfibajnokság győztese egy biztonsági kamera és egy
okostelefon segítségével készítette
önarcképét. Obama Mandela temetésén készített önarcképét is egyöntetűen selfie-nek nevezték a híroldalakon, blogokon és közösségi oldalakon annak ellenére, hogy magát a
selfie-t a készítők nem osztották
meg azóta sem, csak az eseményről
újságírók által készített fénykép

okozott közfelháborodást.
Az interneten időközben
hatalmas verseny alakult ki,
hogy ki tud minél régebben
készült selfie-t találni. Az
eddig fellelt egyik legrégebbi, fényképezőgéppel, tehát
valamilyen technikai eszköz
segítségével készült önarcképet 1839-ben készítette Robert Cornelius kémikus.
A selfie kifejezés azonban
jóval későbbi, először egy
Hopey nevű felhasználó
használta egy ausztrál fórumon 2002-ben, akinek egy átmulatott éjszaka után össze kellett varrni
a száját, és a varratokról készült képet szerette volna megosztani. A
felhasználó szabadkozik a kép minősége miatt, és azzal indokolja,
hogy ez egy selfie.
A selfie-k különféle változatai
időnként nagyon kreatív elnevezéseket kapnak. Ott van például a
shelfie, ami a saját könyvespolcunk
lefényképezését és valamelyik közösségi oldalon való megosztását jelenti. A delfie szóösszerántással keletkezett a drunken és a selfie szavakból. Ezek a megnevezések azonban
még nem szilárdultak meg a szóhasználatban, hiszen egyéb változa-

Robert Cornelius kémikus önarcképe

ÉLET

tokat is lehet találni: a delfie lehet
például a dolphin és a selfie szavak
összevonása is.
Ezek az egyszeri szóalkotások lényegesen gyakrabban fordulnak elő,
mint hinnénk. Ha megnézzük a
február 14-15. között írt angol nyelvű twitterbejegyzéseket, amelyekben szerepel a selfie szó, akkor több
mint 100 olyan egyszeri szóalkotást
találunk, amelyeknél a selfie-k
különféle fajtáit nevezik meg. Természetesen lényegesen kevesebb német és magyar nyelvű twitterbejegyzés készül a selfie-fajták megnevezése témakörben. Ennek ellenére hasonló tendenciákat lehet
megfigyelni a témakörben mindháÉS
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rom nyelvnél. Gyakran a készítés
helyét nevezik meg: elevator selfie,
Roter Teppich Selfie (Vörös szőnyeg
selfie), vár-selfie. A készítés időpontja is fontos szerepet játszik a megnevezéseknél: 3 am selfie, Ein Guten
Morgen-Selfie (Egy jó reggelt-selfie),
tegnap esti indokolatlan selfie.
Többször megnevezik a felhasználók, hogy minek a segítségével készítették a selfie-t: iphone 5 selfie,
Spiegel-Selfie (tükör-selfie), tükrös
selfie. Gyakran szerepel az elnevezésben az alkalom, hogy miért készült a selfie: The „celebrating-vdayby-myself” selfie, surgery selfie, új kabát szelfi. Utalnak a készítő állapo-

Hopey selfie-je

tára: drunken selfie, „Ich war zwei
Stunden im Fitnessstudio, bin
ungeschminkt und will in mein Bett”–
Selfie („Két órán keresztül az edzőteremben voltam, nem vagyok kisminkelve és le szeretnék feküdni
aludni”-selfie). Szerepel a megnevezésben, ha egy tárgy, természeti jelenség vagy egy élőlény áll a kép
központjában: engagement ring selfie,
Abendrot-Selfie (naplemente-selfie),
vaddisznófejes selfie. Vannak metaforikus selfie-k is, amiknek egy hasonlat az alapjuk: duck face selfie,
voldemort selfie.
Szóalkotásokkal

Láthatjuk tehát, hogy az angol selfieelnevezéseket leginkább 3 szóalkotási
móddal képzik, a leggyakoribb az,
714
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amikor szócsoportokat hoznak létre
a selfie szóval és egy másik jellemzően főnévvel vagy melléknévvel:
hockey selfie, mad selfie. A második
csoportba
a
szóösszerántással
képzett szavak tartoznak, amelyeknél az egyik szó eleje a selfie szó végével kapcsolódik össze: farm + selfie
= felfie, 3D + selfie = threlfie. A harmadik jellemző szóalkotási módnál
a szóösszetétel első része egy frázis,
a másik része pedig a selfie: The ‚yay
I think he stopped, peace on earth’
selfie, kicked out of the game selfie.
A német elnevezéseknél a szóöszszetételek a leggyakoribbak, ezeknél általában a kötőjeles írásmódot
választják, valószínűleg azért, hogy
könnyebb legyen értelmezni az
adott szóalkotást. Arra is lehet példát találni, hogy egy kötőhanggal
kötnek össze két szót, ennek ellenére kötőjellel is írják: BeerdigungsSelfie (temetés-selfie). Selfie-ket tipikusan fiatalok készítenek, akik
otthonosan mozognak a közösségi
média világában, és jól beszélnek angolul, ezért gyakran megfigyelhető,
hogy változtatás nélkül veszik át az
angol szóalkotásokat. A szóösszerántás a német selfie-megnevezéseknél
nem tűnik gyakorinak, esetleg olyan
példát lehet találni, ahol az angol kifejezés a németben is szóösszerántásként értelmezhető: Haare + selfie =
helfie. A frázis előtaggal alkotott
szóösszetétel azonban produktív:
„Ich war zwei Stunden im Fitnessstudio,
bin ungeschminkt und will in mein
Bett”-Selfie.
A magyarban a leggyakrabban
szócsoportokat hoznak létre: Kajás
szelfi, állatos szelfi, limuzinos szelfi,
sérüléses szelfi. Ezek a jelzős szerkezetek leginkább egy főnévből képzett melléknév és a selfie egymás
mellé állításával
ával jönnek létre. Szóösszetételek is gyakran előfordulnak: kéznyomszelfi, pizzaszelfi. A
frázissal alkotott szóösszetétel a
magyarban nem tűnik produktívnak. Analógián alapuló szóalkotást
lehet találni: együttfi. Ennél a szóalkotásnál olyan, mintha a -fi szórészletet képzőnek tekintenék, annak ellenére, hogy az angolban csak
az -ie lehet képző. A felhasználók
azonban kevésbé kedvelik ezeket a
szóösszetételeket, úgy tűnik, hogy
inkább a magyar nyelvvel foglalko-
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zó blogok, szavazóoldalak tartják
fontosnak, hogy legyenek magyar elnevezései a selfie-knek. Szavazni lehet
a nyest.hu oldalon például arról, hogy
a gyerekes selfie-et (gyerekkel készült)
gyerekfi-nek vagy gyerekkelegyüttfinek kellene-e inkább nevezni, a szómagyarító honlapján pedig a selfie
szinonimáira adhatunk javaslatokat,
és szavazhatunk is, hogy szelfi-ként
írjuk-e inkább a szót, vagy esetleg
önarcképfeltöltményként vagy öncsiként hivatkozzunk-e inkább az ilyen
képeinkre.
Selfie-csúcsok

Az, hogy mennyire elterjedt a magyar közösségi médiában is a selfie
szó használata, nagyon jól megfigyelhető egy közösségi médiakutató
szoftverével készített vizsgálatból.
Az elmúlt évben összesen 4260 alkalommal használták a selfie vagy a
szelfi szót a magyar felhasználók.
2013 júliusától megfigyelhetünk
egy növekedést a gyakoriság tekintetében. November 19-én láthatunk egy hirtelen növekedést, ekkor összesen 83 alkalommal került
elő a szó, ez az a nap, amikor az
Oxford Dictionary az év szavának
választotta a kifejezést. December
4-én figyelhető meg egy másik
csúcs, ekkor a Turkish Airlanes
reklámja foglalkoztatta a felhasználókat. Január 15-én a selfie
olympics nevű nemzetközi kezdeményezés miatt ugrott meg az említések száma.
Annak ellenére, hogy a twitter
még nem számít sokak által használt
közösségi oldalnak Magyarországon, a bejegyzések 54%-a erről a
közösségi oldalról származik. További 39% a Facebookon fordult
elő. A blogokon és a fórumokon
pedig leginkább szépségápolási tanácsokat és praktikákat olvashatunk arról, hogy hogyan készítsünk
előnyös selfie-t magunkról.
Érdekes az is, hogy milyen
állandósult szószerkezetekkel fordul
elő a magyarban a selfie. Gyakran
lehet arról olvasni, hogy valaki lőtt
egy selfie-t. A fényképet lő kifejezés a
mostani magyar szóhasználatban
már elavultnak számít, azonban a
selfie-vel kombinálva ismét divatba
jöhet. Ennek az lehet az oka, hogy
az angolban gyakori shoot a selfie

ÉT-ETOLÓGIA
Saját sírját ássa ki

Ha egy fejeslégy megtámad egy
poszméhet, akkor várható, hogy az
áldozat hamarosan élve eltemeti magát. Pontosabban nemcsak magát,
hanem a testében fejlődő fejeslégy
lárváját is. Támadáskor a légy szétfeszíti a méh testét akár a levegőben
is, és belejuttatja a petéjét. A kikelő
lárva fokozatosan felfalja házigazdáját. Ám mielőtt az belepusztulna a
vendéglátásba, a lárva még kikapartatja vele saját sírját.

Shelfie

szókapcsolat, amit a selfie szó elterjedésekor szó szerint fordítottak.
Többször előfordul a nyomott egy
selfie-t kifejezés is, ami a köznyelvi
nyomott egy képet analógiájára keletkezett, ugyanez igaz a dobott egy
selfie-t és a tolt egy selfie-t kifejezésekre is.
A selfie elterjedését mutatja az is,
hogy olyan illemszabályok jelennek
meg, amelyek segítik az eligazodást
abban a kérdésben, hogy mikor,
kikkel, hol illik selfie-t készíteni.
Nem ajánlott például a temetéses
selfie, tehát ami temetésen készül.
Azt gondolnánk, hogy ez az
Obama-botrány óta került a köztudatba, de a tumblr nevű képmegosztó oldalon jóval Mandela temetése előtt megtalálható volt a Selfies
At Funarels képválogatás. Holott az
első selfie éppen ebbe a csoportba
tartozik, állítólag semmilyen körülmények között nem szabad magunkról sérüléses selfie-t készítenünk.
Nem illik olyan helyszíneken
selfie-t készítenünk, amely
ely valamilyen katasztrófához vagy tömeggyilkossághoz köthető, tehát például
Auschwitzban vagy a csernobili
atomerőműnél jobb, ha kerüljük az
önfényképezést.
Már marketingcélokra is gyakran
használják a selfie-készítést. Ez két
dologban nyilvánul meg nagyon jellemzően: az egyik, hogy több reklám alapmotívuma a selfie, az egyik

legismertebb ezek közül a Turkish
Airlines kisfilmje, amiben Lionel
Messi és Kobe Bryant versenyeznek
egymással, melyikük tud több és híresebb helyszínen selfie-t készíteni.
A másik fontos reklámfogás az,
hogy különféle appokat, alkalmazásokat fejlesztenek, amelyekkel tökéletesíthetjük a selfie-inket, és olyan
telefonokat dobnak piacra, amelyekkel könnyebben lehet selfie-t
készíteni. A legújabb iPhone-t The
„Selfie” iPhone néven reklámozzák
és selfie-friendly phone megnevezéssel illetik.
Nem könnyű megjósolni, hogy
meddig lesz még divatos ez a jelenség, és mennyi ideig lesz még megtalálható ez a szó a szóhasználatban.
Több példát is lehet arra találni,
hogy a közösségi oldalakon hirtelen
elterjed egy-egy őrület, amit elneveznek, később sokan követnek, kicsivel később azonban szinte nyom
nélkül eltűnik. Egy South Parkrészben emlékeznek meg például a
Faith Hill-ezésről (Faith Hilling),
ami Magyarországon kevésbé terjedt el, de a tengerentúlon sok követője akadt. Az elnevezés az amerikai énekesnő egy mémmé vált
mozdulatát takarja. Mindenesetre
valószínűnek tűnik, hogy a selfieőrület is rövidesen lecseng, és ezzel
a megnevezései is lassan kikopnak a
köztudatból.
DARÓCZI ILDIKÓ
ÉLET

A szerencsétlenül járt méhek, darazsak számára mindegy lenne, hol
pusztulnak el, de nem úgy a
fejeslégylárvának. Ez utóbbi rovarok életciklusa egyéves. A gazdaállat elfogyasztása után a lárva bebábozódik, és az egész telet ebben az
állapotban vészeli át. Kétségtelen,
hogy egy föld alatti telelőhely sokkal
melegebb és biztonságosabb, mint
egy felszíni. A bábokból tavasszal
bújnak elő a kifejlett példányok.
A különböző poszméhfajok eltérő
sikerrel védekeznek az ellen, hogy a
paraziták ásógéppé változtassák
őket. Van olyan faj, amelyiknek 100
fertőzött egyedéből 80-at vesz rá a
parazita a sírásásra, más fajnál azonban csak 18-at. Az immunrendszer
is képes elpusztítani a lárvát, olykor
pedig különböző hatóanyagok fogyasztásával – például alkohollal –
védekeznek a fertőzött egyedek.
KuBinyi EniKő
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a hét kutatója

A RÁKSEJT TÚLJÁR
AZ ESZÜNKÖN
A mindössze 35 esztend s Wilhelm Imola eddigi kutatói pályája
meggy z

cáfolata annak, hogy a n k nem igazán egyenrangú

versenytársai a férfiaknak a tudományos karrier építésében. A
romániai Margittán született Wilhelm Imola a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen szerzett általános orvosi
diplomát,

s

ezután

került

Szegedre,

az

MTA

Biológiai

Kutatóközpontjába. Azóta is a vér-agy gát élettanát és kórélettanát kutató csoportban dolgozik. Eredményeit Bolyai ösztöndíjjal,
a Dr. Joó Ferenc Alapítvány az Agykutatásért díjjal, tavaly pedig
Akadémiai Ifjúsági Díjjal ismerték el.

– A vér-agy gátról tudjuk: éppen az nyaiban azonban több melanómából Milyen választ találtak erre a kéra szerepe, hogy útját állja az agyat keletkezik agyi metasztázis. Előfor- désre?
veszélyeztető betolakodóknak. Ez a dul ez az emlőrák esetében is, a vas- – A tumorsejtek elég „okosak” ahvédőrendszer tehetetlen a ráksejtek- tagbéldaganatra például kevésbé hoz, hogy több módszert is alkalmazzanak a vér-agy gáton való átvándorkel szemben?
jellemző.
– Ha nem is tehetetlen, de
lásra. Egyelőre azonban
gyakran nem elég erős ahhoz,
csak az elején vagyunk e
hogy útját állja ennek az ellenmechanizmus megismeréségnek. Ráadásul van olyan
sének: az ezzel kapcsolatos
daganat, a bőr festéksejtjeiből
eredmények világviszonykiinduló melanóma, amely kilatban is mostanában kezfejezett affinitást mutat az agy
denek megjelenni a tudoiránt. Ezek a tumorok a bőrdamányos közleményekben.
ganatok kevesebb mint 10 száMi például azt találtuk,
zalékát teszik ki, de a bőrdagahogy a melanómasejtek
natok által okozott halálesetekolyan enzimeket termelnek mintegy 70 százalékáért
nek, amelyek képesek lefelelősek, és ez nagymértékben
bontani a vér-agy gát felaz agyi áttétek kialakulásának
építésében részt vevő fea következménye. Sajnos ebben
hérjéket.
a stádiumban a betegség prog- A gliasejtek (piros) nyúlványai körberajzolják a hajszáleret, amelyb l a – Milyen kísérletek vezetnózisa igen rossz, és nagyon rit- tumorsejtek (zöld) kivándorolni készülnek. A kétfoton-mikroszkóppal tek erre a felismerésre?
kán gyógyítható: kivételes ese– Ezeket a kísérleteket sejtkészült felvétel él egér agyából mutat egy részletet.
tekben a műtét vagy a besugár- HASKÓ JÁNOS, VÉGH ATTILA GERGELY, WILHELM IMOLA ÉS KRIZBAI ISTVÁN tenyészeteken végeztük. A
zás jöhet számításba mint terátavalyi év végén azonban
KÍSÉRLETI EREDMÉNYE
piás lehetőség.
sikerült beszereznünk egy
– Csak a melanóma sajátja, hogy – Ha jól értem, a kutatóknak az kétfoton-mikroszkópot, amellyel élő
képes áttétet képezni az agyban?
okoz fejtörést, hogyan jutnak át állat agyában tudjuk figyelni a tu– Az összes agyi áttét között a tüdő- egyes ráksejtek az agy erősnek, meg- morsejtek mozgását. Ha az egér
rákból eredő a leggyakoribb, ará- bízhatónak hitt védelmi rendszerén. nyaki ütőerébe beadjuk a tumorsej716
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teket, azok a keringéssel eljutnak az
agyba. Mi egy koponyaablakon át
látjuk, ahogy a tumorsejtek a
kiserek, a hajszálerek szintjén megakadnak, és átvándorolnak a keringésből a vér-agy gáton keresztül az
agyba.
– Más szerveket nem véd ilyen „erődítmény” – miért éppen ezt a nehezen bevehető várat támadja meg
a ráksejt ahelyett, hogy a hódítás
könnyebb útját választaná?
– Valóban, sokkal könnyebb lenne
bejutnia más szövetekbe, ahol nyitottak a kapillárisok, a melanóma
mégis a szorosan záró vér-agy gáton
áthatolva, az agyban ad előszeretettel áttétet.
– Bár nem lehet logikát keresni ennek az agresszív sejtnek a viselkedésében, mégis mi lehet ennek az
oka?
kontroll

claudin-5

ZO-1

A tumorsejtek (kék) károsítják a vér-agy gátat alkotó agyi endotélsejteket összekapcsoló
fehérjéket (piros és zöld), így megnyílik számukra az út az agy felé. A kísérlet sejttenyészeteken
készült. (FAZAKAS CSILLA, WILHELM IMOLA ÉS KRIZBAI ISTVÁN KÍSÉRLETI EREDMÉNYE)

Rho-kináz-gátló szer

Rho-kináz-gátló szer jelenlétében a melanómasejtek elnyúlt alakot vesznek fel. A megnövekedett
letapadási felület és a nagy mennyiség fehérjebontó enzim segíti el a tumorsejtek átvándorlását
a vér-agy gáton. (WILHELM IMOLA, FAZAKAS CSILLA ÉS KRIZBAI ISTVÁN KÍSÉRLETI EREDMÉNYE)

– Erre is van magyarázat: az egyik
ok az, hogy egyszerűen jól érzi magát az agyi környezetben, s mindent
megtesz azért, hogy oda jusson. Ha
áttörte a falat, nyert helyzetben van.
Őt magát már védi a vér-agy gát, az
agyban pedig olyan faktorok vannak, amelyek segítik a növekedését.
Azt is tudjuk, hogy az agyban lévő
gliasejtek, a központi idegrendszer
támasztósejtjei is védik, segítik a
melanómasejteket.
– Elképesztően ravasz, teljes offenzívával támadó sejtekről van szó, melyek mintha zseniálisan megszervezték volna saját önvédelmüket.
– Valóban! Videofelvételt is készítettünk, melyen látható, hogy miután a
tumorsejt átjut a vér-agy gát sejtjein,
utána bebújik alájuk, így a gát mögé
kerülve ő maga biztonságban van,
újabb védelem alatt áll.

– A kutatók nem tudnak túljárni ezeknek az agresszív sejteknek az eszén?
– Ezen fáradozunk, de ügyes ellenféllel van dolgunk. A melanóma
agyi áttétei azért sem gyógyíthatók gyógyszerekkel, mert a tu morsejtekben és a vér-agy gát sejtjeiben is vannak olyan pumpák, amelyek kipréselik a gyógyszermolekulákat. Így a vér-agy gát mögött
megbújó tumorsejtek kétszeres
pumparendszerrel vannak felvértezve, dupla önvédelemmel biztosítják életben maradásukat, megállíthatatlan szaporodásukat. Ez az
oka a betegség gyors lefolyásának.
– Tudna mondani valami bíztatót a
túlerővel szemben szinte tehetetlen
áldozatoknak?
– A melanóma prognózisa az agyi
áttét diagnózisa után igen kedvezőtlen. Az időben felfedezett bőrrák
ÉLET

azonban műtéttel teljesen eltávolítható, s megelőzhető az agyi áttét.
– Ám ha mégsem? Van valami reménysugár, ami fölvillantja a gyógyítás lehetőségét?
– Igazság szerint az áttétképzés nagyon ineffektív folyamat, a legtöbb
sejt elpusztul a metasztázisképzés valamelyik fázisában, és csak nagyon
kevésnek sikerül eljutnia az agyba. A
mi kutatásaink arra irányulnak,
hogy megismerjük a tumorsejtek
eszköztárát, amellyel biztosítják az
áttétképzés sikerét. Ezek ismeretében kezdődhet meg egy esetleges
olyan terápiás szer fejlesztése, amely
segíthet az áttétképzés megakadályozásában. Egy amerikai folyóiratban januárban publikáltunk egy ebből a szempontból figyelemre méltó
eredményünket. A tumorsejtek
mozgásának vizsgálatakor azt tapasztaltuk, hogy ha „eltorlaszoljuk”,
gátoljuk az Rho-kináz útvonalat,
akkor megnő a vér-agy gáton átvándorló melanómasejtek száma. Ez
azért érdekes, mert létezik már egy
olyan vegyület, amely ezt a kinázt
gátolja, s amelyet most tesztelnek
antitumorális szerként, s mi azt találtuk, hogy ez éppen hogy növeli a
melanóma agyi metasztázis kockázatát. Ha ezt tudjuk, legalább nem
ártunk, miközben gyógyítani szeretnénk.
CHIKÁN ÁGNES
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

BOLDOG BETEG?
Szubjektív beszámoló egy Bechterew-kórban szenved fiatalról a Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi Karának hallgatója tollából.
z orvostudomány fejlődése,
a modern technológia, a
legújabb gyógyszerek és kezelések sem képesek elérni a célt,
hogy maradéktalanul egészségesek
legyünk. Kialakulhatnak – és sok
esetben ki is alakulnak – egészségünket károsító és megbetegítő tényezők. Van olyan kórkép, amely
gyógyítható, de olyan is, amely kezelhető csupán. Mi a teendő abban
az esetben, amikor nincs megfelelő
gyógymód? Ilyenkor a betegség
egyenlő a boldogtalansággal?
Bármely formáját is éljük meg a betegségnek, a testi-lelki-szellemi egyensúly felborulása időszakosan, sőt, akár
egy életen át korlátozhatja az embert
munkájában és mindennapos tevékenységében vagy a társadalmi életben való részvételében.

A

ládban nőtt fel, mondhatni, minden
reménye megvolt egy idillikus életre. Sajnos egy trauma után úgy tűnt,
minden összetört addigi terveiben.
Mindössze tizenéves fiatal volt, mikor édesapjának bekövetkezett halála hatalmas lelki válságot jelentett
számára. Sőt, nagyapjának ebben az
időszakban volt egy súlyos, életveszélyes balesete, ezen a fiatalember
jelen volt, és így azt saját szemével
kellett végignéznie. Ezek az események az egész család életét nagyban
felkavarták és megnehezítették.
Nem sokkal később Józsefnek erős,
rendszeressé váló fájdalmak jelentkeztek a hátán. Gondos családtagjai
azonnal kivizsgálásra vitték, melynek során kiderült: Bechterew-kórban
szenved. Ez egy idült, fokozatosan
előrehaladó gyulladásos ízületi betegség, amely elsősorban
a csigolyák közötti,
továbbá a keresztcsont-csípőcsont
ízületeit sújtja. A
betegség jellemzője az ízületek
és a szalagok el-

Így történt ez egy fiatal férfivel is,
akinek élettapasztalata nagyon
sok személynek adhat reményt
arra vonatkozóan, hogy nem
lehetetlen betegség mellett
is boldog és kiegyensúlyozott életet élni.
A beszámoló egy fiatalember nehéz időszakát
öleli fel. József (akinek nem
ez az igazi neve) boldog, szerető csa718
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meszesedése, aminek következménye a botmerev gerinc kialakulása.
A betegség elég súlyos kórlefolyású
lehet, ugyanis az ízületi felszínek a
gyulladás következtében pusztulnak, az ízületek elcsontosodnak
(ankylosis), a csigolyák kezdenek teljesen összenőni, széleiken csőrszerű
kinövések (szindezmofiták) keletkeznek. Az összenövések a mellkas
bordaízületeiben folytatódnak, ami
fokozódó légzési elégtelenségben is
megnyilvánul. A betegség progreszsziójával különböző szövődményekre lehet számítani: szívbetegségek,
járás- és állásnehézségek, tüdőbetegségek.
Érthető, hogy a betegség diagnosztizálásakor mind a családja, mind ő
maga nagyon kétségbeesett, és elkezdett lemondani mindarról, amit
korábban eltervezett. Az új kilátások
egészen mások voltak: rendszeres
kezelés, gyógytorna, a hátat kímélő életmód. A betegség a
tudomány mai állása szerint
nem gyógyítható, csak kezelhető, ami komoly odafigyelést és felkészültséget igényel
további életének egészében.
Ez a keserű jövőkép – cseppet
sem meglepő módon – rövid
időn belül lelki kórtünetek
megjelenéséhez vezetett.
József sokat olvasott a
betegségéről az interneten, szinte állandóan ezzel foglalkozott. Egy
idő után már depreszszióval is kezelték.
Az eddig kimagasló
tanulmányi eredményt elérő ifjú
ebben az időszakban az egyetemi
tanulmányaiban
is rontott, és
igen kevés

eGÉS
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esélyt látott arra, hogy valaha is élettársat találjon.
„A remény hal meg utoljára…” –
tartja a szólás. József szerencsére
nem veszítette el teljesen a reményét. Bár családja sok mindenben támogatta, és a pszichológus tanácsai is sokat számítottak, a döntő mégis saját elhatározása volt. Úgy döntött,
nem hagyja, hogy a betegség felülkerekedjen rajta. Ezentúl
sokkal kevesebbet
olvasott a betegségéről, figyelt a
rendszeres testmozgásra, betartotta a
kezelőorvos tanácsait.
Sőt, a dohányzásról is leszokott, tudva, hogy az súlyosbíthatja panaszait. Több időt töltött a barátaival, és amennyire
csak tehette, korának megfelelően
próbált kikapcsolódni. Fejben döntötte el gyógyulását. Több kezelési formát is kipróbált, és a legutóbbi egyre
hasznosabbnak bizonyult: noha sokaknak ugyanez a terápia nem
használt, az ő fájdalmai, panaszai egyre inkább csökkentek. Nagy valószínűség
szerint ebben nem
csupán a gyógykezelés hatékonysága, hanem a hatalmas belső akarata is közrejátszott. Bár

sokszor érzett erős fájdalmakat, amelyek gyakran
elgyengítették (elmondása szerint „gyakran felkelni sem volt ereje”), ennek ellenére elindult egy
úton. Minden nap egy új
nap, egy új lehetőség. A
cél pedig a minél teljesebb
élet, amelynek elérését
már nem érezte lehetetlennek.
Később egyre kiegyensúlyozottabbá vált, az
egyetemen is sikerült kitűnő eredményt elérnie,
lediplomáznia. Ami pedig az utolsó lépcsőfok
volt, elkezdett ismerkedni, és már több éve boldog kapcsolatban él, a párja pedig
természetesen támogatja betegségét
illetően is. Az egyetem befejezése
után lehetősége nyílt elkezdenie
dolgozni, és párjával már jövőjüket tervezgetik, mert van mit
tervezniük! József fájdalmai
természetesen nem szűntek
meg, vannak könnyebb és nehezebb időszakai, ennek ellenére boldognak tartja

magát. József nem adja fel. Elfogadta betegsége tényét, de nem kívánja
az egész életét annak rabságában leélni. Igyekszik meglátni és megragadni a lehetőségeket, teljes életet
kíván élni.
Az iménti történetnek több tanulsága is van. Akármilyen betegségben is szenvedünk, adott számunkra, hogy a körülményekhez képest
keressük a lehetőséget saját kiteljesedésünkre. Az elhatározásunknak
köszönhetően sok mindent képesek
vagyunk irányítani és elérni.
Ugyanakkor nyilvánvalóan a szakemberek tanácsát mindenképp be
kell tartanunk! Ez Józsefnek sem sikerült volna másképp.
A szervezetünkben lezajló egyensúlybomlás nem egyenértékű az élet,
a boldogság felbomlásával. Persze
sokkal könnyebb mondani ezt, mint
megvalósítani, ez egy kimondható
tény. De Józsefnek sikerült! A döntés
csak rajtunk áll, képesek vagyunk-e
mentálisan és fizikailag is személy
szerint mindent megtenni a jövőnkért?
PÁSZTOR EVELYN
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A KÚPNÖVÉNYEK VILÁGA
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KAVICSOK KÖZÖTT
DÉL-AFRIKÁBAN
Dél-Afrika nyugati hegyvidékein a
legömbölyített, kopasz hegyek
szélfútta tetején megbújó
természetes k tekn k
minden év szén kivirágoznak. Az els

ránézésre

jelentéktelennek t n kis virágok, lehajolva hozzájuk, sokakat megtéveszthetnek,
de ha figyelmesek vagyunk, el bb-utóbb körvonalazódni
fognak e furcsa kis növények levélvégei, amelyek mind színükben, mind mintázatukban
kiválóan beleolvadnak környezetükbe. Egyesek vöröses gránitzúzalékra, míg mások legömbölyített apró kis kvarckavicsokra hasonlítanak. A dél-afrikai sz végén (els sorban április–májusban)
azonban kihozzák színpompás virágaikat, apró kis ékszerként törve meg a k sivatagok kemény világát.

D

él-Afrika a Föld növényvilágának egyik forrópontja vagy
ahogy szakmai berkekben nevezik, diverzitási góca. Különösen az
ország déli és nyugati sávja van telis-tele bennszülött növénycsodákkal. Nem
véletlen, hogy bár a kiterjedésében a
legkisebb, ám sokféleségével annál kiemelkedőbb Fokföldi Flórabirodalom a
6 nagy flórabirodalom egyike. Számos turisztikai látványossága közül az
egyik legkedveltebb a Namaqualandi
Tavasz. Namaqua-föld nevét a bennszülött koi-san népcsoportról, a
namákról kapta, akik Namíbia és
Dél-Afrika nyugati hegyvidékének
sivatagi/félsivatagi vidékeit lakják ma
is (ide tartoznak a busmanok és a már
kihalt hottentották is).
Ez a térség az év nagy részében kietlen pusztaság, ám amikor a téli esők
megérkeznek, a sivatag virágba borul
és elképesztően színes virágpompa
fogadja az oda látogatót. Ám a kicsiny kavicsnövények (Conophytum,
Lithops nemzetségek) szerény kis virágaikkal teljesen háttérbe szorulnának a rengeteg, náluknál jóval termetesebb virág között. Valószínűleg
720
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nem véletlenül időzítik virágzásukat
olyan időszakra, amikor minden más
növény mag, gumó vagy hagyma
formájában várakozik a föld felszíne
alatt. Elsőként jelennek meg, amelyek
a legkisebb esőt is kihasználva, éves
fejlődésüket megkezdik, ami sokuknál napokon belül színpompás virágok formájában lesz látható.
kristályvirágfélék családjába tartozó kúpnövényeknek (Conophytum) – vagy a növénykedvelők
nemzetközi nyelvén a conoknak – a
megtalálása igazi kihívás, még a
szakértők számára is. Nemcsak azért,
mert szinte minden fajuk apró termetű és alig látszik ki a kőtörmelék közül, hanem azért is, mert a legtöbb fajuk kizárólag a hegyek látszólag élettelen tetején, csupasz sziklafelszíneken él, ahová fel kell jutni. De vajon
miért ott találhatók?
A Dél-Afrika nyugati parti sávja
mentén húzódó téli esős övben járunk,
ahol sokszor évekig nem esik az eső.
Mégis, mikor eljön az ősz, kivirágoznak a kopár hegyek. Az atlanti partvidék mentén húzódó hideg Benguelatengeráramlás ugyanis elősegíti a nagy
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Conophytum luckhoffii a f út mellett
Citrusdal környékén

víztartalmú ködfelhők képződését,
amelyek azután a nyugati szelekkel
mélyen, 100–150 kilométerre behatolnak a szárazföld belsejébe.
Reggelente, az áztató felhőben minden nedves lesz. A nedvesség néhány
centiméter mélyen leszivárog a talajba,
a sziklarepedésekbe, kőtörmelékek közé, amit az ott lakó növények jól tudnak hasznosítani. A köd gyorsan feloszlik még reggel, csak a hegyek tetején marad meg tovább, így a legtöbb
permetszerű csapadékban is ezek a területek részesülnek.
Ugyanakkor hiába a nagyobb vízmennyiség, a nagyon sekély talajokon
a nagyobb növények nem képesek
fennmaradni. Nem így a rendkívül
apró hegylakók, amelyek a legsekélyebb talajrétegben (sokszor csupán 1–2
centiméter mély, apró kőzúzalék és por
alkotja a talajt) is jól meg tudnak kapaszkodni és konkurencia hiányában
gyakran több ezrével borítják a kiemelkedések legtetejét. Meglepő látványban lehet részünk, ha egy esős napon felkeresünk egy kőteknőkkel teli
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hegytetőt. Ezek a mélyedések ugyanis
megtelnek vízzel és a kialakult –
egyébként a szárazsághoz alkalmazkodott – vegetáció víz alá kerül. Akár
több órába vagy 1–2 napba is beletelik,
mire a víz elszivárog és elpárolog.
A kúpnövényfajok egy kisebb csoportja viszont az alacsonyabban fekvő,
kiterjedt kvarcmezőkön él, ahol a felszínt az elmálló kőzet kvarcteléreiből
visszamaradó hófehér kvarckavicsok
borítják. Ezek a területek – a legismertebb közülük a Knervslakte – az óceánhoz közelebb terülnek el, így még részesülnek a ködfelhők nedvességéből,
illetve jelentős a hajnali harmatképződés is. Bár itt mélyebb, kőtörmelékkel
kevert talajban élnek a növények, a
kevés csapadék errefelé sem tette lehetővé zárt növénytakaró kialakulását.
Jellemzően pozsgás fajokból álló, ritkás vegetáció jellemzi a tájat, ahol az
apró termetű „conóknak” is rendelkezésre áll megfelelő élettér.
amíbia déli területeitől dél felé
haladva a Dél-afrikai Köztársaság nyugati partvidéke mentén
majdnem egészen Fokvárosig, mintegy 150–200 kilométer széles sáv-

N

ban megtalálhatók a változatos élőhelyeken tenyésző kúpnövények.
Innen kelet felé haladva 500–600
kilométer hosszan, az Indiai-óceán
partvonalát követve, egy hozzávetőleg 150 kilométer széles sávban
ugyan szórványosabban, de szintén
felbukkan néhány fajuk.
A sivatagi élethez való alkalmazkodásnak számos furcsaságát fejlesztették
ki ezek az apróságok, olyanokat, amelyek közül több csak itt, Afrika déli
szegletében alakult ki, vagy éppen csak
a kristályvirágfélék családjára jellemző,
ahová rendszertanilag a kavics- és kőutánzó növények is tartoznak. A kristályvirágfélék pozsgás fajai mind
levélszukkulensek, ami azt jelenti, hogy a
vizet leveleikben tárolják, ellentétben
például a kaktuszokkal, amelyek
törzsszukkulensek, azaz a száruk alakult
át vízraktározó résszé. Az alkalmazkodás e következő lépése a kavicsnövények esetében azt eredményezte, hogy
leveleik száma is minimálisra csökkent,
mindössze 1 levélpárjuk maradt. E levelek ráadásul össze is nőhetnek egyetlen
legömbölyített testté, így csökkentve
még inkább a párologtatás mértékét.

CSERÉPBEN
A kúpnövények rendkívüli szín- és formagazdagságuk és kis termetükhöz képest gyakran hatalmas, színpompás virágaik miatt kedvelt
hobbinövények. Számos fajuk megtalálható hazai pozsgásgy jteményekben és a
botanikus kertek üvegházaiban. Tartásukban a nehézséget a fordított fejl dési
ciklusuk okozza. Ellentétben a mérsékelt
égövben megszokott életritmustól (nyári fejl dési id szak és téli pihen ),
sszel indulnak növekedésnek.
Ebben az id szakban alakul ki az
új levélpár színe és alakja, ezért
fontos a kell mennyiség fény
biztosítása.
Nyáron árnyékolással, száraz,
szell s helyen tartva védhet k

A Conophytum obcordellumot éjszaka is
lefotóztuk, amikor kinyíltak illatos virágai

Bizonyos fajok egészen behúzódtak a talajba és csak levélhegyeik
állnak ki. A talajszintből éppen csak
kiemelkedő levélcsúcsokon fényáteresztő sejtek találhatók, melyek
ablakként engedik be a fényt a növény föld alatti részébe. Ilyenkor a
fotoszintézist a növény szöveteinek
belső – föld alatti – sejtjei végzik,
ezért is nevezik ezt belső fotoszintézisnek. Az ilyen, kifejezetten délafrikai specialitásokat e tulajdonságuk miatt szokás „ablakos növény”
kifejezéssel is illetni.
A Conophytum obcordellum termése kinyílt
a reggeli es hatására

meg a túlmelegedést l és kiszáradástól. Az sz beálltával az árnyékolás fokozatosan csökkenthet , és az óvatos öntözés is megkezd dhet.
Télen az éghajlatunkon rendelkezésre álló napfény minden fotonjára
szükség van. A mérsékelt öntözéseket id zítsük a naposabb id szakokra. Az er söd tavaszi nap hatására az el z évi, egyre vékonyodó levélpárból csupán a növény belsejében a
tél folyamán kifejl d új levélpárt védelmez száraz
burok marad. Az öntözést ekkor elhagyhatjuk, és
újra gondoskodjunk az árnyékolásról. Egyes fajok meghálálják az id nkénti nyári ﬁnom vízpermetet, melyet legjobb a kora reggeli
órákban kijuttatni.
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A Conophytum pageae-nak az összefort
levelei közötti rés széle gyakran elszínez dik

A Conophytum praesectum virágai
teljesen eltakarják a növény leveleit

Rooiwal melletti hegyek tetején, 1000 méter
feletti magasságban található a Conophytum
reconditum
(DELI TAMÁS FELVÉTELEI)

Ez azonban korántsem csak a kristályvirágfélékre jellemző, hanem más
növénycsaládokban is kifejlődött. Nagyon szép példákat találunk az aloefélék
(Aloaceae) családjába tartozó Haworthia
nemzetségben vagy a liliomfélék közé
tartozó Bulbine egyes fajainak esetében
is. Pihenő időszakban ezek a növények
vizet veszítve, leveleikkel teljesen besüllyednek a talajba és tetejüket gyorsan
befedi a por, így jószerivel el is tűnnek
egy időre a szemünk elől.
A forró és száraz pihenő időszakot
sok kavicsnövény tehát a föld alatt vészeli át, míg mások a felszínen maradnak. A vegetációs időszak második fe722
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lében a sikeresen beporzott virágoknak
köszönhetően kifejlődnek a termések,
majd ezt követően a növénytest mélyén
található tenyészcsúcsból elkezd fejlődni az új levélpár a meglévő levelek által
teljesen beburkolva. A növekedés –
amelyet csak akkor vennénk észre, ha
szétvágnánk a növény testét – a vegetációs időszak végére, a dél-afrikai tavasz elejére már be is fejeződik, felhasználva a régi levélpárban lévő tápanyagokat és vizet. A régi levelekből csak
egy vékony pergamenszerű burok marad meg. Ám ez az elszáradt hüvely létfontosságú, hiszen ez védi meg az erős
napsugaraktól és túlzott párologtatástól a megújult zöld növényi részeket.
A majdnem fél éven át tartó száraz
időszaknak véget vet a mind gyakrabban jelentkező őszi harmatképződés, a köd, illetve a kisebb esők.
Ekkor a kavicsnövények kivirágoznak, és ha elegendő csapadékot
kaptak, a fél éve várakozó új levélpár megduzzad, a régi levelek alkotta burok felszakad, és kibújik az
új hajtás. A jelenség sokak számára
talán hasonlít a rovarok vedléséhez,
azonban itt egy növény specializálódott, szakaszosan ismétlődő növekedéséről van szó. A legtöbb kavicsnövény fejlődése során előbb-utóbb
elágazik, és több levélpárból álló telepet képez. A folyamat során az elszáradó levélburokban jellemzően
2, de ritka esetben akár 5 új levélpár
is kialakulhat és jelenhet meg a következő szezonban.
ülönleges termésüknek köszönhetően a kristályvirágfélék lebilincselő módon alkalmazkodtak az
időjárás viszontagságaihoz. Megérett termésük sokáig, akár több
éven keresztül a növényeken marad,
és nem nyílik fel akármikor. Az elszáradt és elhalt termésfalba olyan
sejtek épülnek be a fejlődés során,
amelyek elhalva szivacsszerűen szívják fel a nedvességet.
A felvett víz térfogata miatt a sejtek megduzzadnak, ez pedig olyan
mechanizmust indít be, amelynek
hatására a termés kinyílik és a magok akár ki is szabadulhatnának. Ez
azonban csak akkor fog bekövetkezni, ha az esőcseppek mintegy kiütik
a helyükről azokat vagy olyan menynyiségű harmat képződik a termés
tetején, hogy a leeső vízcseppel
együtt a magok is lepottyannak.

K
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Ez a vízmennyiség már nagy eséllyel
elegendő lesz a csírázáshoz és a csíranövény növekedésének elindításához, és
szerencsés esetben kitart a következő
esőzésig. Ha nem volt elegendő a víz, a
termés hamar megszárad, a sejtek elveszítik víztartalmukat, a termés bezárul
és a magok újra a termés biztonságában maradnak.
viszonylag kis elterjedési területen belüli nagy változatosság legfőbb oka az élőhelyek elszigeteltsége. A
fajok többsége – említettük – a hegyek
tetejét lakja, és sokuk ragaszkodik egyegy adott kőzethez (kvarc, gránit,
gneisz). Mivel egy-egy kőzettípus sokszor foltszerűen, sziklakibúvások formájában jelenik meg, gyakran nagy távolságra más hasonló képződményektől, így a megfelelő élőhelyek egymástól elkülönülten helyezkednek el.
Az elszigeteltséget fokozza e növények ragaszkodása a hegytetőkhöz
vagy éppen valamelyik égtáji kitettséghez. Emiatt a populációk eltérően fejlődhetnek, így előbb-utóbb egymástól
különböző alakok, formák, változatok
vagy éppen külön fajok jöhetnek létre.
Mivel minden egyes élőhelyet még
nem vizsgáltak meg a kutatók, manapság is rendre fedeznek fel új fajokat
itt. Az elmúlt évben például két újonnan felfedezett faj leírása és elnevezése
történt meg.
A cikk szerzőinek is lehetőségük nyílt
természetes környezetükben megcsodálni a növényvilág e különös képviselőit. Deli Tamás biológus a Munkácsy
Mihály Múzeum munkatársaként,
Szabó László kertészmérnök végzettsége révén több évtizede elkötelezett hívei a kristályvirágféléknek, különösen
a kúp- és a kavicsnövényeknek. A
hosszú ideje tervezett utazásra végül
2013. májusában került sor, mely alatt
18 napot tölthettek terepen, több ezer
kilométert utazva, számos élőhelyet
felkeresve Piketbergtől Pofadderig.
Csak a töredékét láthatták e különös
világnak, az eredmény így is több ezer
fotó a növényekről és környezetükről,
valamint számos tapasztalat, új ismeret.
A történet azonban itt nem ér véget.
Aki egyszer erre a földre lépett, ide
mindig visszavágyik. A hegyek hátán,
a kis sziklamélyedésekben pedig továbbra is ott lapulnak a felfedezésre váró újabb növénycsodák…
DELI TAMÁS
SZABÓ LÁSZLÓ

A

TERÜLETCSÖKKENTÉST

L A MEGCSONKÍTÁSIG

TRIANON-METAFORÁK
Vannak, akik a területek elvesztésér l, mások színmagyar tömbök elcsatolásáról, és akadnak, akik a megcsonkított magyar haza fájdalmairól beszélnek. A tény, hogy az 1920-as trianoni béke következtében Magyarország
területe jelent sen megváltozott, a magyarok számára egyformán ismert.

A z írás a
TIT és a
DOSZ köz
ös
cikkpályáz
atán
különdíjat n
yert.

A mód azonban, ahogyan err l a tényr l gondolkodnak és beszélnek, eltér . Ez a változatosság annak köszönhet , hogy ismereteinket különböz fogalmi metaforák formájában tároljuk elménkben. A Trianonnal kapcsolatos gondolkodásunkat és diskurzusainkat
már több mint kilencven éve ugyanazok a metaforák uralják.

A

z ország területét egyrészt
olyan tárgyként képzeljük
el, amely térbeli kiterjedéssel rendelkezik és állapotváltozáson
megy keresztül. Vagyis a trianoni
döntés következtében Magyarország területe egyharmadára zsugorodik, mérete csökken. Hogy ki
vagy mi az az erő, amelynek következtében ez a változás bekövetkezik, nem derül ki a metaforából. A
figyelem kizárólag az esemény folyamat jellegére irányul. Magyarországgal pusztán megtörténnek az
események, mint ahogyan a természetben is végbemennek bizonyos
törvényszerű változások. Az ország
határai a békeszerződés hatására,
mintegy maguktól, kialakulnak.
Tehát egy esemény, azaz a trianoni
döntés, különböző következményekkel jár, azaz területi, etnikai,
gazdasági stb. hatással van az országra.
Megfosztás vagy felosztás?

A tárgyakról való elvont elképzelésünk nemcsak a fizikai megnyilvánulásukra vonatkozik, hanem magába foglalja azt a tudást is, hogy a
tárgyakat birtokolhatjuk. Így lehetséges az, hogy az államok joga,
hogy rendelkezzenek a fennhatóságuk alá tartozó, azaz az általuk birtokolt területek felett. Az az állam,
amely nagyobb méretű tárgyat birtokol, több területtel rendelkezik,
amely kisebb méretű tárgyat tudhat
magáénak, az kisebb területen uralkodik. A területek gazdái nem ál-

landóak, a történelem folyamán
gyakran cserélődnek. A Trianonnal
kapcsolatos gondolkodás- és beszédmódot az az elképzelés határozza meg, hogy az 1920 előtti Magyarország területe egy egységet alkotó tárgy volt. Magyarország területi egysége azért bomlott fel, mert
az ország által birtokolt területet részekre osztották és az egyes darabokat különböző országoknak adták.
Ez a metafora három szereplőt tartalmaz. A terület (tárgy) eredeti bir-

tokosát, Magyarországot, akinek a
területét felosztják és részeket vesznek el belőle. A Magyarország területéből részesedő utódállamokat
(például Románia, Csehszlovákia,
Jugoszlávia stb.), akiknek a béketárgyalások során joguk van területi
követelésekkel élniük, és akik ennek
következtében területekhez jutnak.
A békefeltétek megalkotóit, akiknek jogukban áll Magyarországtól
területeket elvenni és más államoknak azokat odaadni. Azaz vagy

Felosztás
Forrástartomány

Céltartomány

a(z) (országhoz tartozó) terület

tárgy/anyag

a tárgy/anyag felosztása és a felosztott
részek/darabok odaadása valaki másnak

az ország területének csökkentése és
más ország területének növelése

a tárgy/anyag egy részének birtoklása

rendelkezni a terület (egy része) felett

A történelmi Magyarország területéb l részesed országok perspektívája
részt/darabot igényelni a felosztott
tárgyból/anyagból

részt kapni Magyarország területéb l

A döntéshozók perspektívája
részt/darabot elvenni a felosztott
tárgyból/anyagból és odaadni valakinek

elvenni egy részt Magyarország területéb l
és odaadni az utódállamoknak

Magyarország perspektívája
elvenni egy részt/darabot (a birtokolt)
tárgyból/anyagból

megfosztani Magyarországot a területét l

a (birtokolt) tárgy/anyag méretének
csökkentése

Magyarország területeinek elvesztése

a megmaradt részek a tárgy/anyag
felosztása után

a megmaradt magyar területek

azok, akik a felosztott tárgy/anyag
részeit/darabjait megkapják

a Magyarország területéb l részesed
országok
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helyben hagyják, vagy visszautasítják a kedvezményezett országok területi követeléseit. Ez a metafora lehetővé teszi, hogy ugyanazt az eseményt három különböző nézőpontból szemléljük. Más érzelmi hatást
váltunk ki, ha arról beszélünk, hogy
Magyarországnak kevés területe
maradt, miután megfosztották eredeti területétől, azzal, hogy területe
nagy részét más államoknak adták.
S más érzelmeket ébresztünk, ha azt
mondjuk, hogy a nyertes országok
területi igényeinek csak egy részét
teljesítették a nagyhatalmak.
Mi történik, ha egy ország nem
akarja, hogy elvegyék a tulajdonát,
illetve hogy megbontsák annak
egységét? Akkor a nála nagyobb hatalommal rendelkező államok érvényesítik erőfölényüket, és különböző eszközökkel darabokra
osztják a területét, valamint részeket vesznek el
belőle. Ennek leghumánusabb és legkevésbé fájdalmas módja az elcsatolás. Ha Magyarország nézőpontjából gondolunk a
tettre, akkor elcsatolásról,
ha az elcsatolt területekből részesedő győztes hatalmak szemszögéből nézzük, akkor az ország területéhez való hozzácsatolásról beszélünk. Tehát
vagy a cselekvés elszenvedőjére vagy a kedvezményezettjére figyelünk, magára a cselekvőre nem.

Amputálás
Forrástartomány

Céltartomány

emberi test

egy ország területe

ép emberi test

a Trianon el tti Magyarország területe

megcsonkított testrészek

a trianoni Magyarország területéb l
elvett területek

sebész

döntéshozók

egy rokkant embernek problémái vannak
az életben

egy csökkentett terület ország nehéz
(politikai, gazdasági stb.) helyzetben van

gyógyulás

javulás az ország állapotában

felállni az amputáció után

leküzdeni a nehézségeket,
amelyeket a területveszteségek okoznak

egy rokkant ember gyenge

egy csökkentett terület ország gyenge

Vagyis az eszközök használói nem
emberek, hanem élettelen tárgyak,
elvont fogalmak. Ebből következően nem arra figyelünk, hogy ki sze-

széttépik. A békekonferencia ugyanis olyan feltételeket szabott, amelyek
Magyarországtól területeket szakítottak el, illetve magyar lakta városokat szakítottak szét. A trianoni döntés ellenére azonban a nemzetet tartó szálak
nem szakadtak el. Vagyis
egy külső erő, méghozzá
egy emberi kéz úgy bontja
meg Magyarország területét és lakosságát, hogy széttépi a szálak szövedékeként
elképzelt egységet. De ki
végzi a cselekvést? A legkézenfekvőbb válasz az lenne,
hogy a döntéshozók, de a
metaforikus kifejezésekben
csak ritkán fordulnak elő
név szerint.
A területváltozás eddig
megismert módjai csak lelki
fájdalmat okoztak az országnak, hiszen a területcsökkenést jogos tulajdona
egy részének elvesztéseként élte
meg. A lelki mellett a fizikai fájdalom is előtérbe kerül abban az esetben, ha az ország területére nem
tárgyként, hanem egy egészséges
ember testeként gondolunk. Magyarország ugyanis nem beteg,
mégis megcsonkítják. Az amputá-

A trianoni békeszerz dés aláírása

Kés, olló, bárd

A területszerzésnek az elcsatolásnál létezik intenzívebb és erőszakosabb módja is, mégpedig a felvágás.
Egy tárgyat különböző eszközökkel
vághatunk fel, amelyek közül a kés,
a bárd és az olló a legkézenfekvőbb
a trianoni közgondolkodásban. Az
1920-ban meghúzott határok kettévágják a magyar tömböket, szétszeletelik a városokat. A trianoni döntés feldarabolja az egységes Magyarországot, amelynek következtében egy határokkal szabdalt
térségben szűkre szabott kereteket,
93 000 négyzetkilométert hagynak
meg neki. A késnek és az ollónak tehát az újonnan meghúzott határok,
a bárdnak a trianoni béke felel meg.
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letel, darabol, vág, hanem arra,
hogy ez a tett akaratunk ellenére
történik.
Az országot mint birtokost végül
még egy módon foszthatják meg területe egy részétől: ha az általa birtokolt, szálakból összeszőtt anyagból
részeket tépnek le vagy az anyagot

Tépés
Forrástartomány

Céltartomány

anyag

az ország területe

az anyag el-/szétszakítása

az ország területének csökkentése

fonalak/cérnák hálózatából álló szövet/anyag

emberek kapcsolatából álló nemzet

az anyagot átszöv szálak kapcsolata

emberek közötti kapcsolat

az anyagot átszöv szálak elszakadása

nemzeti összetartozás hiánya

2014/23

lás fájdalommal jár, különösen akkor, ha a paciens úgy érzi, hogy
nincsen rá szüksége. Magyarország
pedig különösen úgy gondolja,
hogy az 1920 előtti állapota
kielégítő, sőt célja ennek a területi épségnek a megtartása
lett volna. A területi egység
megóvása azonban sikertelen,
az operációt elvégezték, azaz
darabokat választottak le az
ország, illetve a nemzet testéről. A műtét után a betegnek
sebei vannak, amelyekre trianoni vagy Trianon okozta sebekként utal, lábadoznia kell,
azaz ki kell hevernie a veszteségek okozta sokkot. A
gyógyulást megnehezítik a
fizikai és lelki fájdalmak. A
műtét elvégzéséhez szükség
van egy orvosra: a metafora
alapján a sebészek a trianoni
béke megalkotói, akik legtöbbször háttérben maradnak.
Az eddigiek alapján világossá vált, hogy Magyarország
1920 utáni területi változásai
veszteségként élnek a köztudatban.
Ez egyenes következménye annak,
hogy olyan metaforák segítségével
gondolkodunk a trianoni döntésről,
amelyek negatív érzelmeket keltenek bennünk? Vagy azzal a céllal
használjuk ezeket a metaforákat,
hogy általuk ki tudjuk fejezni ezeket az érzéseket? Mindkét feltevés
helytálló, hiszen a gondolkodás és a
beszéd kölcsönösen meghatározzák
egymást. A bemutatott metaforák
egyrészt gondolataink megnyilvánulásai, másrészt gondolkodásmódunk befolyásolói. Ebből két fontos
dolog következik.
Felbomló egység – feltör
érzelmek

Az egyik, hogy el kell fogadnunk és
szembe kell néznünk azzal a móddal, ahogyan a trianoni területváltozásokról gondolkodunk. A legsemlegesebb és a legkevesebb érzelmet magában foglaló metafora a
birtokolt tárgy méretének csökke-

nését fejezi ki. A többi viszont negatív érzelmeket tartalmaz, hiszen
Magyarország az általa birtokolt jogos tulajdonából vagy részeket ve-

szít el vagy részeket vesznek el tőle.
Az utóbbi valamilyen szándékolt,
kívülről beavatkozó erőt feltételez,
az előbbi nem. De Magyarország
egyik esetben sem úgy jelenik meg,
mint aki szívesen adná oda birtoka
egy részét másoknak. A terület elvesztése vagy elvétele, amelyet többféleképpen képzelünk el, az ország
akarata ellenére történik. A tulajdonát ugyanis részekre oszthatják és
darabokat adhatnak belőle másoknak, elcsatolhatnak belőle részeket,
különböző éles eszközökkel felvághatják (szeletelhetik, darabolhatják
és szabdalhatják), a szálakat széttéphetik. De az is előfordul, hogy nem
az általa birtokolt tárgyat, hanem a
testét éri a veszteség annak következtében, hogy megcsonkítják.
Ezekben a metaforákban az a közös,
hogy az ország területét minden
esetben egységként (tárgyként,
anyagként vagy testként) képzeljük
el. Ez az egység bomlik meg akkor,
amikor egy külső erő a szubsztanciÉLET

át darabokra szedi. Az a mód variálódik a metaforákban, ahogyan a
részeket leválasztják az egészről (felosztás, elcsatolás, vágás, szakítás,
amputálás). A szétszedés intenzitása változó mértékű lehet. Az eddigiek alapján feltételezhetjük,
hogy az egység darabokra szedéséről egy fokozati skála él tudatunkban a kevésbé intenzív módtól (felosztás) a legintenzívebbig
(amputálás).
Tisztában kell lennünk az emberre általánosan jellemző metaforikus gondolkodás- és beszédmód következményeivel. A trianoni területváltozásokkal kapcsolatos metaforák ugyanis képesek
bizonyos ismereteket és érzelmeket előtérbe, míg másokat háttérbe állítani. Ha az ország méretének zsugorodásáról beszélünk,
akkor nem vesszük figyelembe az
okokat és a cselekvőt, csak a következményeket. Amikor a terület egységének különböző módokon való megbontását emeljük ki,
akkor az elszenvedő fél (Magyarország) attitűdjére helyezzük a
hangsúlyt, azaz arra, hogy akarata
ellenére történik a területváltozás.
Az ország csonkításáról beszélve a
műtét fájdalmaival, sebeivel és a
gyógyulással kapcsolatos ismereteinkre koncentrálunk stb. Mivel a
bemutatott metaforák adják a Trianonról szóló diskurzus vázát már
1920 óta, a közös kulturális tudatba
olyan mélyen beágyazott tudáselemről van szó, amely automatikusan, azaz nem tudatosan működik.
Minden alkalommal, amikor Trianonról szóló szöveget olvasnak vagy
hallanak a magyar kultúrához tartozó befogadók, ezt a kulturálisan
meghatározott tudást és a hozzá
kapcsolódó érzelmeket hívják elő
bennük a metaforák. Így a szövegalkotóknak érdemes tisztában lenniük azzal, hogy milyen gondolatot aktiválnak a befogadók elméjében és milyen érzelmeket keltenek
bennük egy-egy metafora használatával.
P UTZ ORSOLYA
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ÉG ÉS FÖLD VONZÁSÁBAN

PROMÉTHEUSZ 2014
A Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontja az Ég és Föld vonzásában – a természet titkai cím pályázat támogatásával versenyt hirdet középiskolai tanulóknak és
a fels oktatási intézmények hallgatóinak távcsöves megfigyelés elvégzésére.

A

csillagászat iránt mutatott széleskörű érdeklődés erősítését célozza az Akadémia csillagászati intézetének legújabb pályázata, amelynek fő
nyereménye távcsőidő a Piszkéstetői Obszervatóriumban. Ez azt jelenti, hogy a
pályázati keretek között kiválasztott diákcsapatok közül a nyerteseket vendégül látjuk a mátrai csillagvizsgálóban, ahol szakmai segítség biztosításával hozzáférést
adunk az ország második legnagyobb teleszkópjához, a 60/90/180 centiméteres
Schmidt-távcsőhöz. A nyertesek saját méréseket végezhetnek a modern CCDkamerával felszerelt teleszkóppal, ezáltal
pedig közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek a megfigyelő csillagászat eszközeiről
és módszereiről. Az alábbiakban összefoglaljuk a pályázaton való sikeres indulás feltételeit.
A pályázók köre

A versenyen két kategóriában indulhatnak
olyan 2–4 fős csapatok, amelyek tagjai
magyarországi vagy határon túli magyar
nemzetiségű, 14. életévüket betöltött fiatalok.
1. kategória: középiskolai diákok.
2. kategória: felsőoktatási intézmények
hallgatói.

Az M27 planetáris köd (a 2011-es Határ a csillagos ég pályázat díjnyertes felvétele,
készítette Grósz Péter, Szabó Péter és Horváth Balázs a Könyves Kálmán Gimnáziumból,
felkészít tanáruk Udvardi Imre)

Díjak

A pályázat témája

A pályázóknak választaniuk kell egy olyan égi objektumot,
amelyet az MTA CSFK Piszkéstetői Obszervatóriumának
60/90/180 centiméteres Schmidt-teleszkópjával meg szeretnének örökíteni. A pályázat révén a tanulók a gyakorlatban találkoznak olyan alapvető csillagászati ismeretekkel, fogalmakkal, mint például egy objektum láthatósága,
fényessége, látszó mérete, a színszűrők használata, a digitális képrögzítés sajátosságai. A diákok a valódi tudományos munka révén bepillantást nyerhetnek a XXI.
századi csillagászati megfigyelési technikákba, a modern
berendezések használatába, részt vehetnek egy távcsőidő-pályázat előkészítő munkáiban, valamint csillagászati
felvételek utólagos feldolgozásában. Fizikai–matematikai ismereteik mellett számítástechnikai és idegen nyelvi
tudásukat is kamatoztathatják.
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Az első három helyezett csapat 1–1 óra távcsőidőt
kap 2014 augusztusában az MTA CSFK Piszkéstetői
Obszervatóriumának 60/90/180 centiméteres Schmidttávcsövére, hogy a megpályázott feladatot elvégezhesse.
Az I. helyezett csapat egy felkészítő tanárral együtt meghívást kap a Piszkéstetői Obszervatóriumba, ahol csillagász szakember segítségével személyesen működhetnek
közre a csillagászati észlelés lefolytatásában. A II. és III.
helyezett csapat programjához intézetünk munkatársai
készítik el a felvételeket. A nyertesek a képek feldolgozásához is kapnak segítséget. Az elkészült képeket megjelentetjük az intézeti honlapon (konkoly.hu), az Akadémia
honlapján (mta.hu), az Ég és Föld vonzásában – a természet titkai című pályázat honlapján (egesfold.csfk.mta.hu),
a www.csillagaszat.hu csillagászati hírportálon és a magyar
tudományos sajtóban.

Formai követelmények

A pályázat anyagához hozzátartozik egy kitöltendő adatlap, melyet a http://tinyurl.com/lj34p3n internetes címről
lehet letölteni.
A pályázatnak tartalmaznia kell a választott objektum
nevét, égi koordinátáit (rektaszcenzió, deklináció) és hozzávetőleges fényességét.
Legfeljebb 2 gépelt oldalon (A4) mutassák be, hogy az
adott égi objektum valóban alkalmas a célra (ne válaszszuk a Napot, meteorokat, túl halvány égitesteket stb.).
Röviden foglalják össze, hogy milyen tudományos és
egyéb szempontok alapján esett rá a választás (például
valamiért épp a tudományos érdeklődés középpontjába
került, magyar vonatkozású, egyéb különlegessége van,
esetleg személyes élmény fűződik hozzá stb.). Térjenek
ki arra is, hogy a felvételek alapján milyen tudományos
kérdés eldöntésére, sejtés igazolására nyílhat lehetőség,
továbbá, hogy az objektum esetleg miért lehet érdekes a
tudományos ismeretterjesztés szempontjából.
Legfeljebb 1 oldal (A4) terjedelemben külön leírást
kérünk az objektum észlelésének kívánatos módjáról,
például expozíciós idők, színszűrők használata; ha nem
fér el a látómezőben, az objektumnak mely része szerepeljen a képen, esetleg készüljön-e mozaik; a holdfázis
mennyiben befolyásoló tényező.
A pályázat leadása

A pályázatot kizárólag elektronikusan (e-mailben) lehet
benyújtani az alábbi elektronikus formák egyikében: PDF,
RTF, Microsoft Word, OpenOffice vagy PostScript. A
pályázatokat a diakverseny2014@csfk.mta.hu címre kérjük elküldeni, a tárgymezőben a „Prométheusz – 2014”
jelige feltüntetésével.
Beküldési határidő: 2014. június 30. 23:59.
Technikai adatok

A távcső: egy 60/90/180 centiméteres Schmidt-teleszkóp;
A detektor: Apogee Alta U16 CCD-chip, mérete
4k×4k pixel;
Az elérhető látómező körülbelül 1,2×1,2 fok;
Használható színszűrők: B (kék), V (zöld), R (vörös),
I (infravörös).
Az eltorzult spirálkarokat mutató NGC 7479 jel galaxis a Pegasus
csillagképben. A kompozit kép elkészítéséhez használt B, V és I
felvételeket Tamás Melitta, Hanyecz Ottó és Prósz Aurél készítette
2011. október 21-én este. A teljes expozíciós id 32,5 perc.

A Barnard-galaxis a déli Tejút peremén (Borók Zsuzsanna, Horváth
Nikoletta, Szabó Balázs és Kerekes Viktor felvétele 2011-b l, felkészít
tanáraik: Sánta Gábor és Vígh Lajos)

Néhány tanács:
Az objektum Piszkéstetőről 2014 augusztusában legyen
megfigyelhető. (Törekedjünk a minél nagyobb horizont
feletti magasságra!)
Az objektum legyen látványos, ne csak egyetlen fénypont árválkodjon a képen! Bármilyen érdekesek is az
exobolygóval rendelkező csillagok vagy a távoli kvazárok,
a Schmidt-távcső felvételén nem fognak impozáns látványt nyújtani.
Javasoljuk több színszűrő használatát, így azok kombinálásával színes kép készíthető.
Az objektum természetes eredetű legyen. Lehet naprendszerbeli, galaktikus vagy extragalaktikus objektum.
Fontosabb bírálati szempontok: formai követelményeknek való megfelelés; a pályázat technikai kivitelezhetősége; tudományos igényesség; a választás ötletessége,
élményszerűsége.
Eredményhirdetés: 2014. július 15.
További információ kérhető a diakverseny2014@csfk.
mta.hu email címen.
K ISS LÁSZLÓ

Ég és Föld vonzásában – A természet titkai
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KÖNYVTERMÉS
Korszerű mecénások kora
Hogy létezik korszerűtlen műpártolói
tevékenység, azt éppen Bubryák Orsolya könyvének központi szereplője,
Erdődy György (1680–1759) mecenatúrájának egy fontos szelete példázza a
legjobban: a XVIII. század második
negyedében, amikor a Vág menti
Galgóc kastélyában kialakította az
Erdődyek családtörténeti reprezentációjának központját, a legelőkelőbb magyar arisztokrata családok Stammburgjai
már régen fennálltak. Az ősgalériákkal, gazdag kincstárral és a család nemesi származásának bizonyítékaiként
szolgáló írott dokumentumokkal teli
levéltárakkal „felszerelt” kastélyok gombamód szaporodtak a
Magyar Királyság területén a XVII. században. Míg ezek közül a legtöbb még ma
is látogatható, így a
Thurzóké Árván, a
Nádasdyaké Sárváron
vagy az Esterházyaké
Fraknón, addig a leromlott állapotú galgóci kastély kapui zárva maradnak
az érdeklődők előtt. A kastély gyűjteményeinek rekonstrukciója azonban a lehetőséget hozta el a művészettörténész szerző számára, hogy az
Erdődy György által létrehozott hitbizományi kincstárból kiindulva göngyölítse fel a benne szereplő műtárgyak
sorsát, és bemutassa az elődök korszerű
műgyűjtői tevékenységét.
Bubryák Orsolya a könyv további fejezeteiben a család XVI. és XVII. században élt tagjai közül azok mecénási
portréit rajzolja meg, akiknek „értő luxusfogyasztása” vagy egyháza fölött
gyakorolt kegyúri tevékenysége reflektálni tudott az európai főúri reprezentációs nyelvnek azokra a néha alig
érzékelhető változásaira, amelyek a
korszakban egyre gyorsabban, a minta
átvételére sem sok időt hagyva következtek be. A kora újkori gyűjtemények
akkor számítottak igazán „modernnek”, ha a műkincsek beszerzési stratégiáiban azok reprezentációs eszköz mivolta töltötte be a legnagyobb szerepet.
Ezt az európai udvari magaskultúrát
mintaként vevő felhalmozási rendet a
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korszakban csak néhány királyságbeli
főúri udvar szisztematikus gyűjtésprogramja követte. A XVIII. századi
kincstár kialakulásában elsősorban a
család nőtagjainak jutott fontos szerep:
Erdődy Annának (1595–1634), Thurzó
Borbálának (1595–1651, Erdődy Kristóf feleségeként) és Rákóczi Erzsébetnek (1654–1704, aki Erdődy Ádám,
majd Erdődy György felesége). A katolicizmust a török elleni harctéren és a
terjedő protestantizmussal szemben védelmező horvát–szlavón bán Erdődy
Tamás (1558–1624) mecenatúrájának
fő profiljává egyháza bőkezű támogatása vált. Erdődy György galgóci
Stammburgjának kápolnája a családi
ősök kegyessége megnyilvánulásainak
emlékeivel erősítette saját kegyúri szerepét, s lett maga is „modern” mecénássá. Mind a kincstár gyarapítóinak,
mind a kegyuraságot gyakorló családtagoknak mintaként szolgált a család
felemelkedésében is legnagyobb szerepet játszó ős, Bakócz Tamás. A magyarországi reneszánsz egyházi építészet legékesebb példáját, az esztergomi
Bakócz-kápolnát alapító érsek kincstárának darabjai sok esetben a XIX. század végéig a galgóci kastély gyűjteményeit gazdagították. E gazdag gyűjtemény szétszóródott darabjai most a
könyv lapjain találkoznak ismét egymással s mesélnek olvasóiknak egykori
tulajdonosaikról. (Családtörténet és reprezentáció. A galgóci Erdődy-várkastély
gyűjteményei. MTA Bölcsészettudományi
Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet,
Budapest, 2013, 6000 forint)
UGRY BÁLINT
A latin szóláskészlet arzenálja
Az úgynevezett állandó szókapcsolatoknak két fő fajtáját szokás megkülönböztetni: a valamilyen képszerű elemet tartalmazó szólást és a valamilyen
tanulságos gondolatot, közérdekű tapasztalatot, életbölcsességet kifejező
mondást. Ez utóbbinak, ha nem ismerjük szerzőjét, közmondás az elnevezése. A szólások – ellentétben a közmondásokkal – többnyire nem önálló mondatok. Szólás például a „bárány és farkas”, latinul „lupus et agnus”, amelynek
előfordulását Phaedrusig, a római meseíróig, Augustus császár felszabadított
rabszolgájáig szokás visszavezetni. Az
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Albert Valéria rovata

„egy fecske nem csinál tavaszt”, latinul
„una hirundo non facit ver” a tudósok
elemzése szerint kezdetben közmondás
volt, jóllehet eredetileg a görög Arisztotelésznél maradt fenn. Érdekessége
még e közmondásnak a sok változat:
„Egy fecske nem csinál/szerez tavaszt/
nyarat”, régi szótáríróinknál: „Egy fecske tavaszt nem szerez” (Szenczi Molnár
Albert), „Egy fecske
tavaszt nem csinál”
(Pápai Páriz Ferenc).
Az állatos fordulatoknál maradva: az
„Oroszlánt körméről”
(latinul „Ex ungue
leonem”) szólás, az
explicit „Az oroszlánt körméről ismerik” (latinul „Ex ungue
leonem pingere”) közmondás.
A XIX–XX. század fordulója nagy
szólásgyűjteményeinek szerzői Tóth Béla (1857–1907) és Margalits Ede (1849–
1940), akiknek gyűjteményei a rendszerváltás lendületében újabb kiadásokat értek meg. Ezúttal az utóbbi
évtizedek filológiai kutatásainak
eredményeit is hasznosítva, számítógépes szövegkorpuszok alapján Kovács
Erzsébet rendezte Margalits anyagát. A
kötet 2000 magyar közmondást tartalmaz latin megfelelőikkel, bibliográfiai
adatok feltüntetésével. Így e mű a latin
szerzőket hűen közvetítő taneszköz is.
A magyar nyelv a latin kultúrát a
közmondásokon keresztül szervesen
építette magába. A szólásoknak s különösen a közmondásoknak az a jelentőségük, hogy rögzült formában közvetítenek tanácsokat, leszűrt élettapasztalatokat a nyelvközösség tagjai számára.
Az állandósult szókapcsolatokat jól ismerő ember egy-egy nehéz szituációban, fontos döntés előtt felidézheti az
odavágó, általa megismert s fülében
csengő szófordulatot, mondatot. Margalits anyagának Kovács Erzsébet általi
feldolgozása elsősorban a latinos olvasóközönség számára készült, ám a gyermeknevelés során különösen kamatozóan hasznosítható, s a szófordulatokban rejlő jó tanácsok miatt bárkinek
hálás befektetésnek mutatkozhat. (Magyar–latin közmondásszótár. 2014. Tinta
Kiadó, 1490 forint, 232 oldal)
KICSI SÁNDOR ANDRÁS

ADATOK ÉS TÉNYEK

Számok a tagjelölt országokról

országban alakult ki. A tagjelölt országok közül kizárólag
Montenegró nem szorul energiaimportra, ugyanis igényeit
a szén- és lignitbányái teljes mértékben kielégítik. A másik
végletet Törökország jelenti, ahol az energiafüggőség több
mint 70%-os, azaz a rendelkezésre álló energiamennyiség

Jelenleg öt ország tartozik a tagjelölt országok csoportjába: Izland, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (röviden: Macedónia), Montenegró, Szerbia és Törökország. Izlanddal kapcsolatban fontos megemlíteA tagjelölt országok és az Európai Unió bruttó hazai terméke, illetve
ni, hogy a csatlakozási tárgyalásokat 2013 májuváltozása, 2012 (a: becsült adatok, b: Az adat forrása a Török Statisztikai Hivatal)
sában felfüggesztette az EU-val, miután azonban
Bruttó hazai termék
hivatalosan továbbra is tagjelölt ország, így réEgy f re jutó
szét képezi az alábbi ismertetésnek.
bruttó
volumenOrszág
értéke
Az öt állam közül a legnagyobb népességgel
változása (2011- hazai termék
(milliárd euró)
Törökország rendelkezik (2013 elején 75,6 millió
(euró)
hez képest)
fő), amelyen kívül még Szerbia (7,2 millió) és
Izland
10,6
1,5
32 950
Macedónia (2,1 millió) lakosságszáma milliós
a
Macedónia
7,5
–0,4
3 650
nagyságrendű. Montenegróban 0,6 millióan, Iza
landon pedig 0,3 millióan élnek. Törökország az
–2,5
5 390
Montenegró
3,3
uniós csatlakozása révén – Németországot kövea
–1,5
4 130
Szerbia
29,9
tően – az unió második legnépesebb tagállama
b
8
220
Törökország
614,5
2,1
lenne, s jelentős mértékű népességnövekedése
egyben előrevetíti annak lehetőségét, hogy taggá Európai Unió (EU-27)
12 926,5
–0,4
25 700
válása esetén a későbbiek során a legnagyobb népességű tagállammá váljon. 2011-ben a foglalkoztatottsági arány az Európai Unióban 64,3% volt a számottevő része importból származik. Izland energiater15–64 évesek körében. A foglalkoztatottság Izlandon az melése teljes egészében egy megújuló energiaforráson, a
uniós átlagnál magasabb volt (78,5%), a többi tagjelölt geotermikus energián alapul. 2011-ben az Európai Unióba
országban viszont számottevően elmaradt attól. Utóbbi- 225 milliárd euró külföldi működő tőke áramlott be. A
ak közül a legalacsonyabb arány Macedóniában (43,9%), tagjelölt országokba irányuló tőkeáramlás értéke 14,8 millia legmagasabb pedig Törökországban alakult ki (48,4%). árd euró volt, amely összeg több mint háromnegyede TöÉrdekesség, hogy Törökországban a nők és a férfiak rökországba, 13%-a pedig Szerbiába érkezett.
foglalkoztatási aránya közötti különbség meghaladja a
Ami a mezőgazdaságot illeti, 2012-ben Törökország 32,5
40 százalékpontot, az előbbieké 30% alatti, az utóbbiaké millió tonnás termést takarított be gabonafélékből, ami az
70% körüli. A tagjelölt országok közül a legmagasabb uniós mennyiség (279,2 millió tonna) 12%-ával egyenértékű.
havi átlagkereset Izlandot jellemzi (2011-ben 2980 euró), Az országok eltérő vallási, kulturális hátterét valamelyest
a többi országban a keresetek 339 és 557 euró között ala- visszatükrözi az állatállomány szerkezete és nagysága. Tökultak ugyanebben az évben.
rökországban például, ahol az iszlám vallás tiltja a sertéshús
A vásárlóerő-paritáson számított egy főre jutó GDP fogyasztását, mindössze 3 ezer sertést tartottak 2012 végén.
2011-ben kizárólag Izlandon haladta meg az uniós átla- Ez az állomány kevesebb még az izlandinál is, annak ellenére,
got (11%-kal), a többi tagjelölt országban számottevő hogy Izland lakossága a fél százalékát sem teszi ki a törökormértékben elmaradt attól, Törökországban 48, Monte- száginak. Izlandon a legnagyobb számban juhot és kecskét
negróban 58, Szerbiában és Macedóniában pedig egy- tartanak, mivel ezek a fajok kevésbé érzékenyek a szigetoraránt 65%-kal.
szág zord időjárására. A turizmusban a legnagyobb külföldi
A legnagyobb értékű termékexportot Törökország bo- vendégforgalmat Törökország bonyolítja le, 2011-ben 23,9
nyolítja le a tagjelöltek közül (2012-ben 119 milliárd euró). millió külföldi szállt meg az ország kereskedelmi szállásheA másik négy ország kivitele együttesen is mindössze 16 lyein. A külföldi vendégek száma 2008-hoz képest 23%-kal
milliárd euró volt 2012-ben. Izlandnak kis összegű kereske- emelkedett. Izlandon 1,4 millió fős forgalom alakult ki, amedelmi többlete keletkezett, a többi ország áruforgalmát lyet a három volt jugoszláv köztársaság együttes forgalma
ugyanakkor milliárdos nagyságrendű deficitek jellemzik, nem sokkal (150 ezer fővel) haladta meg.
közülük a legnagyobb passzívum (65 milliárd euró) TörökHERZOG TAMÁS
Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06 -80-444 -444, fax: 06 -1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap
Üzletág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá személyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.
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A TUDOMÁNY VILÁGA
csillagászcsoport, amelyet a Montreali
Egyetem PhD-hallgatója, Marie-Ève
eglehetősen furcsa gázóriás csatla- Naud vezetett, a Gemini Obszervakozott azoknak az exobolygóknak tórium, a Francia-Kanadai Hawaii
a ma még rövid listájához, amelyeket Távcső (CFHT) és a W.M. Keck Obközvetlen megfigyelésük révén fe- szervatórium megfigyeléseinek öszdeztek fel. A bolygó a tőlünk 155 szehasonlító elemzése során bukkant
fényévre levő GU Psc csillag körül rá a bolygóra. Utóbbit az teszi különkering, amelynek tömege nagyjából legesen érdekessé, hogy extrém nagy
harmada a Napénak, és a Halak távolságban – az átlagos Nap–Föld
(Pisces) csillagképben látható.
távolság 2000-szeresében – kering
A bolygót felfedező nemzetközi anyacsillaga körül. Ebből kiszámíthatóan mintegy 163 ezer
Fantáziakép a GU Psc b exobolygóról és anyacsillagáról
földi év alatt (!) kerüli
KÉP: LUCAS GRANITO
meg napját.
Nem kis mértékben
ennek a páratlanul
nagy távolságnak köszönhető, hogy a több
földi óriástávcső által
különböző hullámhossztartományokban készített felvételekből a kutatóknak
sikerült magáról a
bolygóról közvetlen
képet összerakni.
Egy különös exobolygó

M

Véd burok – sötét anyagból

a Tejútrendszer felé nagy seEhőtgy,bességgel
közeledő hidrogénfelsötét anyagból álló burok véd-

het meg a teljes szétfoszlástól – ezt
állapították meg csillagászok a Robert C. Byrd Green Bank Távcső
(GBT) legújabb adatainak elemzésével. A kutatók úgy vélik, hogy e
„mentőmellény” nélkül a Smith-felhő néven ismert nagy sebességű
gázfelhő, amely számításaik szerint
korábban is ütközött galaxisunkkal, már régen, az első ütközésben
széthullott volna.
Amennyiben a sötét anyag létezését további megfigyelések is megerősítik, az a csillagászok szerint
azt bizonyítja majd, hogy a Smithfelhő valójában egy félbemaradt
törpegalaxis, azaz olyan objektum,
amelyben elegendő tömeg gyűlt
össze egy galaxis kialakulásához,
de valamilyen eddig ismeretlen
okból nem képződtek benne csillagok.
„A Smith-felhő rejtélyes, és eddig páratlan objektum, amely nagy kiterjedése
730



ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



és közelsége miatt alaposan vizsgálható
– mondta Matthew Nichols, a svájci
Sauverny Obszervatórium csillagásza, az eredményről a Monthly
Notices of the Royal Astronomical
Society-ben beszámoló cikk egyik
szerzője. – Ha valóban csak egy szokványos hidrogénfelhő
lenne, nem élhette
volna túl a Tejútrendszerrel történő
ütközést – márpedig
számos bizonyíték
szól amellett, hogy ez
megtörtént.”
Korábbi elemzések már kimutatták, hogy a SmithA Smith-felh
felhő évmilliókkal
ezelőtt áthaladt a
Tejútrendszeren, és
túlélte a találkozást. Modellszámítások szerint ezt csak a felhőben és
a körülötte lévő halóban rejtőzködő,
nagy mennyiségű láthatatlan sötét
anyag jelenléte magyarázhatja.

2014/23

A GU Psc b exobolygó és anyacsillaga, a
GU Psc elhelyezkedése az égbolton
a Gemini South távcs látható- és infravörös,
illetve a CFHT infravörös felvételei alapján
összeállított hamis színezés (a vörös
az emberi szem számára egyébként
láthatatlan infravörös fényt kódolja)
kompozit képen
KÉP: GEMINI SOUTH TELESCOPE/CHFT

A Tejútrendszert több száz nagysebességű gázfelhő raja veszi körül,
amelyek főként hidrogéngázból
állnak, de annyira ritkák (kis sűrű-

KÉP: NRAO/AUI/NSF

hamis színezés képe a Green Bank Telescope
(GBT) megfigyelései alapján

ségűek), hogy bennük gravitációs
összehúzódással nem tudnak csillagok képződni. Ezért a látható fény
tartományában működő optikai
távcsövekkel nem is láthatók, csak

A kutatók azért vizsgálták át tüzetesebben a GU Psc környezetét,
mert a csillag maga is egy olyan
fiatal csillagokból álló csoportosulásnak (az AB Doradusnak)
a tagja, amelyek legfeljebb 100
millió évesek, így bolygóik (ha
léteznek) még lehűlőben vannak,
azaz saját hősugárzásuk meglehetősen erőteljes. (Spektrumának elemzése alapján a GU Psc b
exobolygó felszíni hőmérséklete
mintegy 800 Celsius-fok, ebből
megbecsülhető, hogy tömege
9-13 Jupiter-tömeg lehet.)
A kutatók szerint a GU Psc b a
természet ritka ajándéka, amely –
mivel közvetlenül tanulmányozható – sokat segíthet az idegen
csillagok körüli bolygórendszerek
keletkezésének és fejlődésének
megértésében. Az exobolygók elsöprő többségének esetében azonban a csillagászok nincsenek enynyire kedvező helyzetben, hiszen
a bolygók általában napjukhoz
sokkal közelebbi pályákon keringenek, ami a csillag sokkal erőteljesebb sugárzása miatt megnehezíti a közvetlen leképezésüket.
(ScienceDaily)
a semleges hidrogénatomok jellegzetes emissziós hullámhosszára
érzékeny rádiótávcsövekkel (mint
a GBT) észlelhetők. Amennyiben
szabad szemmel is látható lenne, a
Smith-felhő majdnem akkora területet foglalna el az égbolton, mint
az Orion csillagkép.
A Tejútrendszer körül rajzó nagy
sebességű gázfelhők túlnyomó
többsége galaxisunkkal közös eredetű, s vagy a galaxisképződésből
visszamaradt építőanyagok, vagy
a Tejútrendszerben bekövetkezett
szupernóva-robbanások vetették
ki. Ritka kivételnek számítanak
köztük a Világegyetem távolabbi
részeiből idevetődött jövevények,
amelyeknek sajátos, egyedi múltjuk lehet. Egy sötét anyagból álló
védőhalo azt támasztja alá, hogy a
Smith-felhő ilyen jövevény lehet.
Jelenleg a Smith-felhő 8000 fényévnyire van a Tejútrendszer korongjától, másodpercenként több mint
240 kilométeres sebességgel száguld
felé, s mintegy 30 millió év múlva
ismét nekiütközik.
(NRAO)

A fiatalok felé fordul
az Akadémia

dén májusban megtartották a MaIromévenként
gyar Tudományos Akadémia háesedékes tisztújítását. A

szabadabb átjárást szeretne biztosítani
az intézmények között.
Az új főtitkár, Török Ádám, a közgazdaságtan doktora, a Pannon Egyetem
professzora. Mint a verseny- és technológiapolitika szakértője s mint tanár,
az oktatás színvonalának emelését ő is
a legfontosabb feladatok közé sorolja.
Véleménye szerint, a magyar szellemi
elit színvonala európai viszonylatban
is kitűnő, mégis az egész társadalmat
tekintve látnunk kell, hogy vannak
problémák a politikai és gazdasági tudatosság tekintetében. „A minél szélesebb réteg műveltségi szintjének általános és
komoly emelése a magyar oktatási rendszer

elnökség személyi változásai új irányvonalat jelölnek ki az intézmény számára. A nemrég megválasztott vezetők nyilatkozataiból kiderül, hogy
jelenleg milyen feladatokat éreznek a
leghangsúlyosabbnak a tudományos
közélet szempontjából.
Május 6-án az eddigi irányító, Pálinkás József kétszer három évi elnöksége
után jelképesen átnyújtotta az eredeti
pecsétnyomó ezüstből készült másolatát, utalva az intézmény patinás történetére, illetve átadva
ezzel a tudomány
szolgálatának nemes
súlyát.
„Három évet vállaltam, ezt végigszolgálom” – vallja az új
elnök, Lovász László matematikus. A
legnagyobb külföldi elismerésekkel
és díjakkal kitüntetett kutató, aki
több neves amerikai
Pálinkás József átnyújtja a pecsétnyomót Lovász Lászlónak
egyetemen tanított,
illetve a Microsoft
kutatócsoportjában
nagyon fontos feladata a
is dolgozott, 2007
társadalmi versenyképesség
óta ismét itthon
növelése érdekében.”
t e vé k e n y k e d i k .
Barnabás Beáta, akit
Az ELTE-n oktat;
főtitkár helyettesnek szaazt állítja, sikereit
vaztak meg, a martonkitűnő tanárainak
vásári Mezőgazdasági
köszönheti, s azzal
Kutatóintézet növénybiadózik emlékükológusa. A közműveltnek, hogy most ő
ség szintjének emelését
tanítja a magyar
ő is fontosnak tartja,
fiatalokat. A köúgy fogalmazott, minvetkező generációk
dig is célja volt, hogy a
jövője kulcsfontudományt közelebb vitosságú számára:
gye az emberekhez. Az
a Lendület Prog- Az eredeti pecsétnyomó újonnan elnök munkáját segíti
ramot jó kezdetkészített másolata
még élettudományi alnek tartja a fiatal
elnökként az ugyancsak
értelmiségi réteg itthon tartására, de nemzetközileg elismert Freund Tamás
úgy találja, további reformokra lenne neurobiológus, társadalomtudományi
szükség. A felsőoktatás helyzetének alelnökként Vékás Lajos jogtudós, a
stabilizálását és a nemzetközi kutatói Collegium Budapest alapító rektora,
hálózatba való erőteljesebb bekapcso- természettudományi alelnökként pelódást szorgalmazza. Célként említi dig Szász Domonkos matematikus, aki
a hazai kutatóintézetek és az egyete- eddig is tagja volt már a vezetőségnek.
mek szorosabb együttműködését, és
TEGZES MÁRIA
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Sosem látott képek
az Aranycsapatról

z ötvenes évek ismert sportfotoA
gráfusa, Kozák Lajos hagyatékából kerültek elő korábban sehol sem
bemutatott képek a kor legismertebb labdarúgóiról. A
filmtekercsek elszáradt órarugóként, összecsavarodva
várták sorsukat, míg a hagyatékot feldolgozó művészek
rájuk leltek. A digitalizálás
során derült ki: a képanyag
csodálatos kincset képvisel.
Kozák Lajos fázisfotói tanulmányszerűen és elképesztő
részletességgel mutatja be az
Aranycsapat és a kor más ismert
labdarúgósztárjainak
emblematikus mozdulatait.
Kozák Lajos a két világháború közötti időszak egyik
legtöbbet foglalkoztatott, kiemelkedő tehetségű fotográfusa, Vadas
Ernő, André Kertész és Brassai kortársa volt. 1945 után szinte kizárólag
sportfotókat készített.
„Kozák Lajos életművét a Sportmúzeumra hagyta, két doboz kivételével.
Ezeket lányaira bízta, tudván, hogy
egészen kivételes értéket képviselnek” –

mutat rá az életművet feldolgozó, és
a képekre nemrégiben rálelő Kasza
Gábor fotográfus. A szakértő hozzáteszi, hogy az ötvenes években jellemzők voltak a fázisfotós felvételek,
amelyek a sport- és testnevelés okta-

tási programban játszottak kulcsszerepet. Kozák Lajos ennek a műfajnak
specialistája volt, és több sport témájú
könyvet is illusztrált. A most előkerült képeknek köszönhetően Puskás
ballábas külső csűdrúgása, Kocsis fejesei vagy ollórúgása, Hidegkuti boszorkányos cselei, a „fekete párduc”
utánozhatatlan védései mozdulatról

mozdulatra végigkövethetők, miközben a fotók minősége szinte még
a játékosok hajszálait is pontosan látni engedik.
„Kozák Lajos egy 35 milliméteres
Kinamo Zeiss filmkamerát alakított
át úgy, hogy a szektoridőt rövidítette, és
így több kockát exponált a gép másodpercenként. Ez az
eljárás egyedülállónak
számított az akkori
sportfényképezésben”
– hívja fel a figyelmet Kasza Gábor. A
digitálisan felújított
képeket A labdarúgás művészete című
kiállításon mutatják
be június közepétől a Millenárison.
A fázisfotók és a
huszonegyedik századi technológia
találkozásának szerencsés folyományaként a képsorokból HD minőségű videók, szuperlassított kisfilmek
is készültek, így Puskásék játéka
olyan élményt ad, mintha egy mai
prémium sportcsatornán nézné valaki a vb szupersztárjait.
Bőhm Kornél

ÚJDELHI ÉS A PORSZENNYEZETTSÉG
 Az indiai fővárosban a
legszennyezettebb a levegő
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb felmérése szerint, amelynek
során 91 országot és összesen 1600 várost vizsgáltak.
A The Times of India az ENSZ
szakosított szervének adataira hivatkozva azt írta, hogy Újdelhiben az egy köbméter levegőben
található 2,5 mikron vagy annál
kisebb átmérőjű, egészségre különösen veszélyes porszemcsék
(PM2,5) koncentrációja átlagosan 153 mikrogramm, miközben
a WHO szerint 10 mikrogramm
körül lehetne ennek éves átlagértéke. A levegő szennyezettségének szintje Újdelhiben így
lényegesen nagobb, mint Ázsia
más sűrűn lakott városaiban, köztük a korábban legszennyezettebb levegőjű városnak tartott Pekingben (56
mikrogramm/köbméter), Karacsiban (117 mikrogramm/
köbméter) vagy Sanghajban (36 mikrogramm/köbméter).
A PM10 (szálló por) koncentrációja Újdelhiben szintén
nagy, 286 mikrogramm köbméterenként, vagyis több
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mint 14-szerese a WHO által megengedett éves átlagértéknek. Igaz, ebből a szempontból sokkal rosszabb a
helyzet a pakisztáni Pesavarban, ahol 540 mikrogramm/
köbméter ez az érték!
A WHO a levegő minőségét a PM10 és PM2,5 por
éves átlagkoncentrációja alapján határozza meg. Az adatok a
2008 és 2013 közötti időszakból
származnak, a legtöbb érték pedig a 2011-es és a 2012-es évből
való ki. Anumita Rojcsovdhuri,
az újdelhi Tudományos és Környezetvédelmi Központ illetékese a WHO jelentésére reagálva elmondta, hogy Indiában a
légszennyezettség a halálozások
ötödik leggyakoribb oka.
Nem ez az első alkalom, hogy
Újdelhi a levegő rossz minősége
miatt a figyelem középpontjába kerül. Januárban a Yale
Egyetem – a környezeti teljesítményre vonatkozó indexet mérve – a vizsgált 178 országból az utolsó öt közé
sorolta Indiát számos paraméter, egyebek között a légszennyezettség alapján.
(www.greenfo.hu)

KERESZTREJT VÉNY
Grétsy László: Anyanyelvi séták cím könyvéb l (Tinta Kiadó) régi
betegségneveinket rejtettük el játékunkban. A megfejtést beküld k
között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második hét
keddje, június 17-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 19.
számunkban indult 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet i
egy 90 éve született, Széchenyi-díjas irodalom-, m vel dés- és tudománytörténész nevét adják. A név megfejt i között az Élet és Tudomány
negyedéves el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. Az els betegségnév. 8. Tibeti gyapjas állat. 10.
Robert Wise filmje. 12. Demokratikus, röv. 13. Nézd! 14. Hatvanpercnyi.
16. Sértetlen. 17. Egyetlen palánta. 18. Yoko ...; képz m vész, énekesn , John Lennon özvegye. 19. A második betegségnév. 21. Kozák
katonai vezet . 23. Tartozás fejében id szakot végiggürcöl. 25. Régirégi id kb l való. 26. Vaskez örmény uralkodó. 28. Testet ...; megvalósul. 29. Fél zsák! 30. Te meg én. 31. Töltött sütemény. 33. Löveg eleje!
34. Egykori rádiómárka. 35. A harmadik betegségnév. 38. A meccs
elején zászlót, a végén ezt cserélnek! 39. A negyedik betegségnév.
FÜGG LEGES: 1. Az ötödik betegségnév. 2. Kosztolányi Dezs
verse. 3. Pannon ...; a Telenor korábbi neve. 4. Gy z páros bet i. 5.
... manó; rajzos filmfigura. 6. Ákoska. 7. Fejsze vége! 8. Nemes Nagy
Ágnes (és Halász Judit) remeterákja! 9. Helység Kisbér közelében. 11.
Széchenyi-díjas nyelvész, orientalista, az MTA tagja (András). 15. Elemi
részecske. 17. IX. századi réz- és acélmetsz , nyomtató és kiadó, a
Kossuth-bankók egyik metsz je (József). 18. Fül-, idegen el tagként.

A HÓNAP KÉPE

20. Gúzzsal rögzít. 21. Becézett Abigél. 22. Cecelégy terjesztette
betegség. 24. Hely, németül. 25. Festmény. 27. A pápák viselte hármas
korona. 29. F szín . 32. Cselekvést, történést vagy létezést kifejez
szófaj. 33. Delibes francia zeneszerz személyneve. 34. Elektrokardiográfia, röv. 36. Vép határai! 37. Madridi napilap.
A 19. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: ÁBELF ,
ACSALAPU, ÁFONYA, ZSÁLYA, ZSURLÓ, ZILIZ. A megfejtést beküld k közül Rácz János: Gyógyhatású növények cím könyvét (Tinta Kiadó)
nyerte: Csapó Béla (Tarpa), Dojcsák Viktorné (Mándok), Garai Zsuzsanna (Nyíregyháza), Kóródi József (Veszprém) és Madarász Viktor
(Fót). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

MÁJUS

Tóth Ákos (Kaposvár, akos.toth86@gmail.com) – Elvonult –
cím képe 22. számunkban jelent meg.
A háromszoros (!) szivárvány hibátlan íve úgy választja el az
eget és földet, amint a középkori világképeken szokásos, várjuk, hogy a felh vonulatok peremére kikönyököl egy-két szent
az empireumból. A légies tünemény függ leges, virtuális síkját egy vízszintes,
materiális ív keresztezi, és akármilyen
finomrajzúak a sínpár ellipszisívei, a
pálya bazaltból és
vasból készült. K zetbolygónk jellegzetes
anyagai, elemei csillagok fúziós kohóiban
keletkeztek, szupernóvák szórták szét a kozmoszban. Ellenben a
spektrum színeiben pompázó pontos körívek sállapotokra utalnak.
A jelenség okozóit mintegy megnevezik a napfényben villogó
kilométerkövek s egy nagy vízcsepp, amely lencseként felcseréli az eget és földet.

(H. J.)

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

2014. augusztus 9.
Jelentkezési határid : 2014. július 7.
A vizsga el tt felkészít tanfolyamok
indulnak 2014. július 5-t l.

Vizsgák
A2, B1, B2
és C1
szinteken

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

telc@telc.hu
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ÉT-IR ÁNY T
Alámerülve
„Tenger vagy óceán – néha
majdnem mindegy. A parton
állva, a végtelenbe vesző horizontot kirajzoló víztükröt
kémlelve, honnan is tudhatnánk, hogy ezernyi kilométer
víz van előttünk, vagy csak pár száznyi? Mit számít nekünk,
parányi embernek, ha nem vágyódunk a messzeségbe?
Elég azonban egy kósza gondolat, egy alig hallható hívó
szó, és izmaink minden rándulása, karunk minden ereje a
tengerre visz bennünket, hiába az otthon marasztalása.
A tenger szava erősebb... A tenger bőkezű. Mindenét odaadja, de mindenünket elnyelheti, ha szeszélye úgy kívánja.
Hullámain daliás hajóhadakat tűr, fénylő vitorlákat repít
messzi idegenbe, hódítani vagy éppen a szövetség, a szerelem jegyében, de viharai vesztét okozhatják a legerősebb
flottának is. Mintha érző, sértődékeny lény lenne” – ezzel a
bevezetővel hívja a látogatókat a szombathelyi Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum legfrissebb, Víz alatt –
Múlt felett – Az Adria élővilága és az ókor emlékei a
tenger alatt című kiállítására.
A tárlat az Adria gazdagságából nyújt ízelítőt: bemutatja
legjellemzőbb élőlényeit, beszél a tenger pusztuló élővilágáról és arról a gazdagságról, amelyet a görögök és rómaiak teremtettek az Adria mentén. Mindez szeptember 30-ig
várja az érdeklődőket.

Múlt és jelen falai
I. Építészeti Nemzeti
Szalon – 100% kreativitás
címmel látható az a tárlat a
Műcsarnokban, mely a kortárs építészet eredményeit foglalja össze és melynek a középpontjában a kreativitás áll. A nagyszabású kiállításon több
mint 200 épület és azok tervezői vonulnak fel, hogy ízelítőt
adjanak napjaink és a közelmúlt magyar építészetének javából, makettek, óriásfotók, filmek, tervek és egyéb műalkotások, illetve dokumentációk révén.
A 2014-es évet – Ybl Miklós születésének bicentenáriumát
– a kormány az Építészet Évének nyilvánította. Az ünnepi
év számos eseményt kínál annak a gondolatnak a népszerűsítésére, hogy az építészet a magyar kultúra egyik meghatározó eleme, kiemelkedő kulturális értéke. Ugyanakkor az
építészek alkotó munkája hagyományosan az innováció
hordozója, éppen ezért az I. Építészeti Nemzeti Szalon a jelen mellett a jövő ökologikus gondolkodására figyelő építészetére is fókuszál.
A tárlat középpontjában a kreativitás dicsérete áll. A magyar építőművészet különböző irányzatait bemutató anyagválogatás a legszélesebb befogadói igényekhez igazodik: az
elmúlt másfél évtized kiemelkedő építészeti értékeket hordozó és látványos épületei, megkerülhetetlen beruházásai éppúgy megjelennek, mint a kis közösségek templomai, közösségi terei vagy emblematikus házai. Emellett a kiállítás egyegy teremben megidézi az előző generáció legjelentősebb
mestereit, de helyet kapnak az építészoktatás mai műhelyei,
73 4
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Bánsághy Nóra rovata
hallgatóik munkái és az építve tanítás különleges dimenziója:
a vándoriskola is. Külön egységekben jelentkezik a műemlékek újragondolt építészete, a kortárs tájépítészet, a belsőépítészet, emellett pedig több, az építészethez kapcsolódó társművészeti alkotás is várja a közönséget szeptember 7-ig.

Ismeretlen ismer s
A szentendrei MűvészetMalomban nyíló Czóbel, egy
francia magyar című kiállításon augusztus 31-ig a
közönség újra együtt láthatja Czóbel Béla jól és kevésbé ismert vagy régen látott
műalkotásait. A több mint hét évtizedet átívelő munkásságot csaknem 200 műalkotás reprezentálja, köztük
olyanok is, amelyek a legfrissebb kutatások során kerültek elő.
Czóbel született européer volt, Párizsban talált második otthonára, ismertségének, elismertségének még
a vasfüggöny sem szabhatott határt. Egészen az első
világháború kitöréséig élt
Párizsban, majd Hollandiában, később Berlinben talált otthonra. Bár visszatért
Párizsba, 1931-től egyre
gyakrabban látogatott haza, a nyarakat Hatvany Ferenc
birtokán töltötte Hatvanban. 1936-ban érkezett először
Szentendrére, ahol a Művésztelep tagjai Czóbelben már
a híres párizsi festőt, a beérkezett művészt ismerhették
meg, akit 1945-ben elnökükké is választottak. A második világháborút Szentendrén vészelte át, őrizetlenül hagyott párizsi műterme pedig tolvajok áldozatává vált.
Franciaországba csak 1948-ban térhetett vissza: ettől
kezdve haláláig a nyarakat Szentendrén, a teleket Párizsban töltötte.

Elfeledett életek
Gerd Ludwig két évtizeden átívelő csernobili képriportját mutatja be a bécsi
Természettudományi Múzeum Egy katasztrófa
hosszú árnyéka címmel. A fotóriporter munkáival a szenvedésükben magukra hagyott és elfeledett embereknek szeretne hangot adni.
A mai Ukrajna területén 1986-ban bekövetkezett baleset a legsúlyosabb és leghosszabb hatású katasztrófák
közé tartozik az atomenergia felhasználásának történetében. Gerd Ludwig, a National Geografic munkatársa
1993 óta fotózza Csernobilban az elhagyott épületeket és
a reményvesztett embereket. A pusztítás mértéke még
28 évvel a katasztrófa után is felmérhetetlen. Tragikus
és elgondolkodtató képeit szeptember 1-ig tekinthetik
meg a Bécsbe látogatók.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL
Új utakon a gombakutatás

Az ehető gombák jótékony hatóanyagainak vizsgálata viszonylag
friss tudományterületnek számít,
csak 50–75 éve kezdődött el érdemben specifikus anyagaik megismerése, míg a mérgező gombák
vizsgálatairól már 200 évvel korábbról is vannak írásos anyagok.
Az ehető gombák közül is a shiitake volt a nyugati kutatók szemében a „Szent Grál”.
Kötelez pufferek

2014 elején új hitelintézeti törvény
született, s vele olyan új követelmények léptek életbe, amelyek speciális tartalékok, pufferek képzését írják elő a pénzügyi intézmények
számára, és ezzel együtt a tőkekövetelmények is változnak.
Álmatlanság nappal és éjjel

A nem megfelelő éjszakai pihenésnek
sokszor biológiai okai vannak, és ha
ezeket nem vesszük eléggé komolyan, egyre súlyosbodó panaszokat
okozhatnak. Különösen igaz ez a veseelégtelenségben szenvedő betegekre, akiknél nagyobb az alvászavar
kockázata, és súlyosabb következményekkel kell számolni, megfelelő
vizsgálatokkal azonban ez idejében
diagnosztizálható.
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A hátlapon

A mantovai
Szent György-várkastély
Az észak-itáliai Lombardia egyik
szellemi és műemléki központja
Mantova. A várost a Gonzagacsalád tette híressé és emelte mesze
földön nevezetes kulturális és építészeti központ rangjára. Ez a família
a XIII. századtól játszott meghatározó szerepet a város életében, gótikus,
majd reneszánsz palotákat építtettek, impozáns tereket terveztettek a
hangulatos tó és kis csatornái által
körülölelt városba.
Mantova építészeti és történelmi
középpontja a hercegi palotaegyüttes, amely folyamatosan bővülő épületeivel, szárnyaival több
utcányi tömbbé nőtt a XVI. századra. Ekkor állt elő különleges urbanisztikai ötletével a kor neves művésze, Giovanni Battista Bertani,
aki a korábban zárt egységből reprezentatív központi teret alakított
ki. E tér mindmáig az itáliai városépítészet egyik legszebb példája.
A palotakomplexum talán leglátványosabb alkotóeleme a téren túl,
a tó partján álló, a XIV. század végén épült Szent György-várkastély.
Klasszikus négy külső tornyos,
szögletes tömbje távolról uralja a város vízparti látképét. Védművei, lőrései, csipkézett bástyái eredeti szépségükben állnak mindmáig; a járdaszint alatti „alagsori” részen kis csatorna biztosít vízi összeköttetést a tóval.
Termei közül a leghíresebbeket a
város festő-zsenije, Andrea Mantegna alkotásai díszítik a XV. századból. Különösen szépek az úgynevezett "menyasszonyi terem" és a kápolna freskói.
Kép és szöveg:
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