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A védelmez mangrove

Kereken tíz éve, 2004 karácsonyán egy Indonézia közelében
bekövetkezett erős víz alatti
földrengést követően cunami söpört végig Ázsia délkeleti részén,
amely még Afrika keleti partvidékén
is komoly problémát okozott. A károk
felmérésekor hamar feltűnt, hogy azokon a partszakaszokon, ahol nem irtották ki a mangroveerdőket, a szökőár
hatása jóval mérsékeltebbnek bizonyult
– a média hamarosan eleven védőpajzsként emlegette ezt az élőhelyet.
Tény, hogy a mangrove, ez a speciális, trópusi tengerpartokon előforduló
erdei ökoszisztéma, messzemenőkig
alkalmazkodott a magas sótartalmú
tengervízhez, valamint az oxigénhiányos környezethez, s ezért olyan fontos
a trópusi területek élővilágában.
Magát a mangroveerdőt Földünk
különböző pontjain más és más fajok
alkotják. Összesen mintegy 70 fajt
tartanak nyilván, melyek bár külső
megjelenésükben hasonlónak tűnnek,
rendszertani szempontból gyakran igen
távol állnak egymástól. A hasonlóságot
a speciális ökológiai viszonyokhoz való
alkalmazkodás okozza. Ezek a fajok
egyébként nem igénylik a sót. Édesvízi környezetben is megmaradnának,
de onnan más, jobb versenyképességű
növények kiszorítják őket. Számukra
így azok az élőhelyek maradnak, ahol
mások már nem élnek meg.
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tografált albumot is, amely szép karácsonyi ajándék lehet, de inspirációként
is szolgálhat a következő év alkotói
számára.”
A gyerekekkel természetesen érdemes a templomok saját betlehemi figuráit is megnézni. A Mátyás-templomban december 24-től a Szent Lászlókápolnában tekinthetők meg Németh
Aurélia munkái, amelyek már az első,
1987-es miseközvetítésen is szerepeltek. A Szent István-Bazilika Betleheme Holló Barnabás szobrászművész
alkotása. A Székesegyház korabeli leltárkönyve szerint: „Értéke 7000 korona. A hívek adományából gyűjtés útján
szerezte Dr. Kováts Kálmán plébános.
Őeminenciája Vaszary Kolos hercegprímás úr 1000, egyezer koronával járult hozzá a Betlehemhez, amely 1910
Karácsony éjjelén tétetett ki először, s a
hívek imádságos elragadtatással szemlélték a gyönyörű művet.”
KŐváGó ANGéLA

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

NÉPRAJZ

A pályázatot először 1994-ben hirdettük meg, mivel 1993-ban meghívást kaptunk a Rómában akkor már
Kerámia, csipke, mézeskalács, néhány éve megrendezett 100 Jászol
és fafaragás – csak néhány példa nemzetközi kiállításra. Abban a szea 21. Betlehemi Jászol Kiállítás rencsés helyzetben voltunk, hogy az
alkotásai közül, amelyek dec- Ipartestületek Országos Szövetséember 6-tól január 11-ig láthatók a gének nemzetközi igazgatója, Solti
Néprajzi Múzeumban.
Gábor korábban a római követséA kiállításon való részvételre hazai gen dolgozott, és ennek a személyes
és határon túli magyar kézműve- kapcsolatnak köszönhető, hogy a mi
sek, népművészek, kézműves ipar- szakmai alapítványunkhoz került a
művészek, hivatásos és műkedvelő gyakorlati kivitelezés lehetősége –
alkotók, egyének és közösségek mondta el Gergely Imre.
egyaránt pályázhattak.
A hazai pályázat anyagát két bizottA pályázat középpontjában a Szent ság bírálja el, a néprajzkutatókból álló
Család és a Pásztorok látogatása állt, zsűri a népi iparművészeti alkotásode a szervezők évek óta elfogadják a kat, míg a képző- és iparművészeti
karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatos zsűri a többi tárgy közül választja ki a
tárgyakat is. „Az emlékezetes munkák közönség elé kerülő műveket.
közé tartozik egy vajdasági magyar
„A római szempontok nagyjából
szalmaképkészítő alkotása, amely Má- egybeesnek az itthoniakkal, oda a
riát és a gyermeket ábrázolja. Az alakok korábbi évek anyagából küldünk ki
kiemelkednek a síkból, és olyan homo- tárgyfotókat. Idén a javaslataink közül
gén a textúra, hogy aki nem tudja, nem tizenegyet fogadtak el, ez valamivel
hiszi el, hogy szalma az alapanyag. De kevesebb, mint korábban, amikor szinküldtek már ünnepi terítéket, a békés te mindig húszegynéhány résztvevőnk
megyei betlehemi játékokon alkalma- volt. A korlátozás valószínűleg annak
köszönhető, hogy a
nevező országok köre
egyre bővül, idén már
negyven állam delegál
pályaműveket, a terem
viszont nem lett nagyobb. Idén többek között mézeskalács, fafaragás, egy festettbútorkészítő alkotása, egy
üvegcsiszoló medálja,
és egy tűzzománckép
Gy. Kamarás Katalin – aki eddig valamennyi kiállításon jelen volt
került a Santa Maalkotásaival – egyik kerámiája (NAGY BALÁZS FELVÉTELE)
ria del Popolo téren a
Barmante-teremben
zott bábokat, üvegből metszett Má- megtekinthető kiállítás anyagába.
ria-medált, érkeztek míves karácsony- Akik nem járnak a karácsonyi időszakfadíszek, pásztortarisznya, és tojásra ban a Vatikán környékén, azok a Népmetszett betlehemi kép is” – idézte fel rajzi Múzeumban láthatják az itthon
emlékeit Gergely Imre, a Magyar Kéz- maradó, mintegy kétszáz kézműves
művességért Alapítvány titkára.
tárgyat. Mivel a pályázat teljesen nyiSzintén az alkotók fantáziájának tott, nem kell a népművészet ifjú messokszínűségét dicséri a tavalyi kiállí- terének lenni ahhoz, hogy valakinek a
táson bemutatott „Nagymama ka- munkája a kiállításra kerüljön, Gergely
rácsonyi ebédlője” című babaház, de Imre még egy fontos szempontot emolyan is akadt, aki komplett karácso- lített a zsűri elvárásai közül. „Itthon mi
nyi viseletet, kalligráfiát vagy éppen a kezdetektől arra törekedtünk, hogy
kirakós játékot készített.
a művészek természetes alapanyagok„A kiállítás látogatói olyan szerete- ból készült pályaműveket adjanak be,
tet élhetnek át, amellyel az alkotók ez a feltétel ebben az évben került be
egy ilyen kedves téma, mint a születés először a vatikáni kritériumok közé.
csodálatos pillanata, felé fordulnak. Azok számára, akik valamilyen okból
Megtapasztalhatják a nyugalom és az nem tudnak ellátogatni hozzánk, minadventre készülődés áhítatát.
den évben kiadunk egy igényesen fo-
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Karácsony éjjelén
tétetett ki
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Túlélésüket számos különleges adaptáció teszi lehetővé. E fák gyökérzete a
sót – más növények számára halálos töménységben – tartalmazó tengervizet
egy sajátos szűrőn keresztül veszi fel.
A valamennyire még így is sós víz a
speciálisan átalakult szövetekben nem
okoz károsodást. A folyamatos vízfelvétel miatt azonban a növényeknek
gondoskodniuk kell a só eltávolításáról. Ennek egyik módja, hogy elkülönítik a sejten belül, majd összegyűjtik
a kéregben vagy az idősebb, funkciót
vesztett levelekben, melyeket később
lehullatnak. Egy másik adaptáció során
a levelek felületén választják ki a sót,
így az idővel akár teljesen be is boríthatja, fehéren csillogóvá változtatja a
levélfelszínt. A só végleges eltávolítását
ilyenkor az esőzések oldják meg.
Egy másik fontos élettani kihívás a
növények számára: elviselni az oxigénhiányos környezetet. A vizes talaj,
amelyben állnak, már eleve oxigénhiányos, és ezt a hatást még fokozzák a
dagállyal érkező rendszeres elöntések.
A problémát légzőgyökerek fejlesztésével oldják meg a növények. Ezek a talaj
felett találhatók és apály idején oxigént
vesznek fel, majd pumpálnak a növény
más részeibe (e miatt a speciális oxigénfelvétel miatt a mangrove rendkívül érzékeny az olajszennyezésre). A
kiterjedt gyökérhálózat (a földfelszín
alatt és felett egyaránt) sűrű szövevényt
alkot, mely megtöri a hullámokat, és
hatékonyan védi a partot az eróziótól.
A mangroveerdők szerepe az ökoszisztémában azonban ennél jóval
több! A felszín feletti sűrű gyökérzet
megfogja, szinte „csapdába ejti” a magasabb térszínekről a tenger felé tartó
hordalékot. A nagyobb mennyiségben
bemosódó iszap elpusztítaná, illetve
jelentősen veszélyeztetné a partközeli
korallzátonyok gazdag élővilágát. A
hordalék megkötése mellett a mang1604
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Sókiválás a leveleken (A SZERZ FELVÉTELEI)

rovék kiszűrik a különféle szerves
és szervetlen anyagokat, így bizonyos szennyeződéseket (vegyszereket,
nehézfémvegyületeket) is eltávolítanak
a vízből, így aktívan hozzájárulnak a
víz tisztán tartásához.
A mangroveerdők sűrű lombkoronája számos állatfajnak nyújt táplálékot, illetve menedéket. Sokféle
színes vagy éppen kevésbé feltűnő
rovar, béka, kígyó, gyík, rengeteg
madár, rágcsáló, denevér és majom
él itt. A lehullott növényi részeket
(levelet, kérget, termést, virágot stb.)
számos kisebb állat fogyasztja, illetve bontja le. A tápanyagokat baktériumok alakítják át más élőlények,
például halak, rákok, csigák számára felvehető élelemmé. A lebontási/
átalakítási folyamatokhoz szükséges
oxigént a fák gyökerei „pumpálják”
az iszapba, és így jól „átszellőztetik”
a vízjárta talajt. Vizsgálatok alapján
egyetlen teáskanálnyi, mangrove
alól származó iszapban több mint 10
milliárd baktérium él. Ezek fontos
fehérjéket termelnek az itt élő állatok számára. Egy részük a víz mozgásával (apály/dagály) a tengernek a
partoktól távolabbi részeire is eljut,
ahol a korallzátonyokat vagy a nyíltvízi planktont táplálják.
A mangroveerdők másik (sokadik)
fontos „szolgáltatása” a búvóhely. A
földből kinyúló gyökerek sűrű kuszasága rendkívül jó menedék a kisebb
állatoknak. A különféle gerinctelenek
mellett halivadékok sokasága rejtőzik
itt a ragadozók elől. Felnőtt állattá kifejlődve sokuk a korallzátonyokhoz tér
vissza. A mangrovékat ezért a színpompás korallzátonyok „bölcsődéjének” is nevezik.
Végül ne feledkezzünk meg a közvetlen gazdasági haszonról sem! Faanyagát az emberek már régóta használják tüzelőnek, de építenek belőle
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házakat, készítenek bútorokat és
csónakokat is. Kérgét hagyományosan a bőr cserzéséhez használják, és
szappant meg kozmetikumokat is
készítenek belőle. Ezenkívül étekként fogyasztják, sőt alkoholos ital is
készül belőle. Gyógyhatása is ismert.
Használják torok- és fogfájásra,
gombás fertőzésekre, fertőtlenítésre,
valamint vérhas, reuma, vesekő, láz
és malária ellen. Az sem mellékes,
hogy állományainak védelmében jól
szaporodnak a gazdaságilag is értékes rákok, garnélák és halak. Újabban az ökoturizmus is egyre több
bevételt jelent.
Jelentősége ellenére a mangroveerdők tetemes részét mégis kiirtottuk, sőt napjainkban is sorra tűnnek
el állományai. Szerencsére azonban
egyre több helyen ismerik fel fontosságukat és foglalkoznak megőrzésükkel, illetve újratelepítésükkel.
Tennivaló pedig akad bőven…
RIEZING NORBERT
MARSKUTATÁS
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Mangroveállomány a felálló léggyökerekkel

A víz felszínformáló
hatásai a Marson

A NASA Curiosity tudományos
laboratóriuma által eddig végzett
vizsgálatok most bejelentett eredményei szerint, habár megszakításokkal, de több tízmillió éven át egy hatalmas tó lehetett a mai Gale-kráterben,
és a kráter közepén ma magasodó
Sharp-hegyet is az e tó fenekén lerakódott üledék építette fel. Korábban
másutt vett fúrásminták alapján, amelyek tavi üledékrétegekre mutattak, a
hajdanvolt tó létezését már közel egy
éve bejelentették, az újabb eredmények
azonban azt sejtetik, hogy a bolygó
éghajlata a múltban sokkal hosszabb
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kráter fenekén folyamdeltákat és tavat hoznak létre. Szárazabb (bal- és jobboldalt) és nedvesebb
A Curiosity Mastcam-kamerájának felvételein

(középen) id szakok váltogatják egymást.

látható sziklametszetek a folyók torkolatához
közeli tófenéken (áramló közegben) történ
lerakódódásra jellemz , közel egyenletes
keresztrétegzést mutatnak

időszakokon át tette lehetővé felszíni
folyóvizek és tavak létezését, mint eddig vélték.
„Amennyiben további vizsgálatok is
megerősítik a Sharp-hegy keletkezésére vonatkozó mostani feltételezésünket, változtatnunk kell azon a korábbi képen is, miszerint a melegebb és nedvesebb környezeti
feltételek legfeljebb helyenként és viszonylag rövid időszakokra, vagy netán csak a
talaj mélyebb rétegeiben fordulhattak elő
a Marson – mondta Ashwin Vasavada,
a Curiosity-projekt egyik vezetőmunkatársa a NASA Jet Propulsion Laboratóriumában. – Ez esetben gyökeres
szemléletváltásra kell felkészülnünk, továbbá arra is magyarázatot kell találnunk,
hogy a Mars korábbi, sűrűbb légkörében
hogyan emelkedhetett az átlaghőmérséklet globális méretekben a jég olvadáspontja
fölé. Be kell ismernem, hogy erről jelenleg
elképzelésünk sincs.”
Hogyan kerülhetett a szembeötlően
réteges szerkezetű, több mint 5 kilométer magas Sharp-hegység a hatalmas, valószínűleg meteorit ütötte
kráter közepére? – Ez a kérdés már
régóta foglalkoztatta a kutatókat.
Feltételezések persze voltak, de ezeket
ténylegesen csak helyszíni vizsgálatok és mintavételek erősíthették vagy
cáfolhatták meg. A Sharp-hegységet éppen ezért (is) választották a
Curiosity fő célpontjának: a hegy
lábának már az alsó lankái is több
száz egymásra rakódott kőzetréteget
mutatnak, amelyekben tavi, folyami
és szél által hordott rétegek váltakoznak. Ez pedig arra utal, hogy a területen valaha egy folyók által táplált tó
lehetett, amely az idők során ismétlődően feltöltődött majd kiszáradt, ám
összességében sokkal nagyobb területen és hosszabb időn át maradt fent,
mint korábban becsülték.

A Sharp-hegy évmilliárdokkal ezel tti keletkezésének elvi vázlata. Balra: az üledékrétegek
lerakódása során a kráter peremér l a szél és a folyóvizek által a tó partjáig hordott üledék (sárga)
f ként a part mentén, míg a tó vizéb l kiüleped rétegek (barna) a tó közepe táján rakódnak le.
(Utóbbiak csak a nedves id szakokban, a tó feltölt désekor jelentkeznek.) Jobboldalt a már
(legalább részben) megszilárdult és szárazra került üledékrétegek szél általi eróziójának folyamata
látható, amely végül elvezet a kráter közepén ma emelked Sharp-hegy kialakulásához.
KÉPEK: NASA/JPL-CALTECH

„Ahol ma a Sharp-hegység emelkedik,
hajdan kisebb-nagyobb tavak sora váltogathatta egymást” – nyilatkozta John
Grotzinger, a pasadenai Kaliforniai
Műszaki Egyetem (CalTech) kutatója,
a Curiosity-projekt munkatársa.
A rover jelenleg a Sharp hegység lábának legalsó rétegeit, a Murray-formáció nevű, 150 méter magasságig
nyúló sziklametszetet vizsgálja, amelynek jól látható réteges szerkezete is mutatja, hogy a hajdani tóba homokot és
egyéb hordalékokat szállító folyók torkolatvidékén időről időre ismétlődően
a földi folyamok deltájához hasonló
képződmények alakultak ki. „A folyók
szállította hordalék, a szél által idefújt homok, és a tó fenekén lerakódó üledékrétegek
szép lassan egymásra rétegződtek: ahogy a
Curiosity egyre magasabbra kapaszkodik a
hegyoldalban, az így lerakott rétegek újabb
és újabb metszeteivel fogunk találkozni,
amelyeknek a különféle tulajdonságai,
köztük kémiai összetételük vagy szemcseméreteik rengeteg információt hordoznak a
szél, a folyók és a tó vizének változásairól és
kölcsönhatásairól” – mondta Grotzinger.
Az újabb forgatókönyv szerint, miután a kráterben felhalmozódott üledékrétegek vastagsága elérte a több
száz métert, és a laza üledék sziklákká
keményedett, az ismétlődő vízfeltöltés
ÉLET
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megritkult, s végül abbamaradt: az így
szárazra került sziklatömböt a szél eróziója vette munkába, és évmilliárdok
alatt a lazább külső rétegek lefújásával
kialakította a kráter közepén ma magasodó Sharp-hegyet.
A 2012-es landolása óta a Sharp-hegy
lábáig megtett 8 kilométeres útja során a
Curiosity kameráival és különféle méréseivel, mintavételeivel már eddig is számos új ismerettel szolgált a kráterben lezajlott geológiai változásokról. Eközben
a rover egy olyan határt is átszelt, amely
a hajdani tó által uralt területet elválasztotta a folyók és az egymásra rakódott
folyamdelták által uralt területtől.
Egyelőre nincs magyarázat arra, hogyan alakulhattak ki valaha is olyan éghajlati körülmények a Marson, amelyek
mellett évmilliókon keresztül újra és
újra vízzel teli folyók folyhattak, és tavak töltődhettek fel a bolygó felszínén.
A Curiosity küldetése fő célját már
így is teljesítette: bebizonyította, hogy
a Marson valaha fennállhattak az élet
kialakulásához szükséges feltételek.
Eddigi és további vizsgálatai egyúttal
további missziók, köztük a 2030-as
évekre tervezett emberes Mars-expedíciók előkészítését is szolgálják.
Forrás: www.jpl.nasa.gov/news/news.
php?feature=4398
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Földi környezetben (Svalbard, Norvégia) készült illusztráció a hajdani marsi folyamatok
szemléltetésére: a kráter peremén id r l id re (évszakonként?) megolvadó hóból ered folyók a

AZ MI SZÉP HÍRÜNK…

ZRÍNYI MIKLÓS
NEMZETKÉPE

„Mindenkép
Úgy marad mpen emberek s vitézek legy
eg örökkén az
ü
mi szép hírünnk,
k”
(Szigeti Vesz
edelem, V/34
.)

A magyarság sorsáról, történelmér l, tragikus helyzetér l a XVII. században aligha adott bárki is
pontosabb helyzetképet, árnyaltabb elemzést, mint a 350 évvel ezel tt elhunyt költ , hadvezér és
politikus Zrínyi Miklós. Az utóbbi évtized számos új kutatási eredménye ellenére a köztudatban mégsem él kell en árnyalt kép arról az önkritikus szemléletmódról, amellyel a magyarságot ábrázolta,
intette, ébresztette.
arokk nemzeti eposzunk megteremtőjéről gyakran csak mint a török háborúk hősét – dédapját
– dicsőítő és az ő hősies várvédelmét és önfeláldozását elbeszélő, megörökítő költőről esik szó, holott
életműve jóval több ennél, sokkal mélyebb és árnyaltabb
a mondandója a magyarságról, annak karakteréről, erkölcsiségéről, megmaradásának lehetőségeiről és legfőképp jövőjéről. Nem mintha a végvári harcok 1566-os
szigeti epizódjának megörökítése és a várból kitörő hős
példává emelése nem lenne önmagában is jelentékeny
költői teljesítmény, de ha csak ennyit adna az eposz, akkor legfeljebb a krónikaszerzők legrangosabb utódainak
egyikeként tarthatnánk számon a dédunokát. Figyelmesebb olvasással világossá válik, hogy hőskölteménye korántsem csak a múltról, hanem éppenséggel a jövőről, a
magyarság sorsának alakulásáról, illetve alakíthatóságának lehetőségeiről kíván szólni, ez teszi különlegesen figyelemreméltó alkotássá.

B

Fabulákkal kevertem
a históriát

A Szigeti veszedelem forrásait a szakirodalom már gondosan számba vette, bemutatta magyar, olasz és horvát
előzményeit. A felhasznált történetírói munkákat maga
Zrínyi nevezi meg előszavában: Istvánffy Miklós és
Zsámboky (Sambucus) János a mértékadó historikusok a
XVII. század közepén, a történetet – a családi hagyományon túl – az ő munkáikból ismerte. Európai hírnévre és
ismertségre azonban az 1587-ben Wittenbergben kiadott Zrínyi-album emelte a történetet, az ott tanuló
magyar diákok és tanáraik latin versezetei a „kereszténység védőbástyája” toposzát népszerűsítették, ennek
reprezentánsává avatták az életét feláldozó várvédő kapitányt.
A magyar históriás énekek az epikában, Balassi pedig a
lírában hirdette Hungáriának védőbástya, védőpajzs
szerepét, amely a neolatin literatúra révén Európa-szerte
szállóigévé vált. Az eposzíró Zrínyi e vezérmotívum köré szervezte az elbeszélt történet többi elemét. 1651-ben
Adriai tengernek syrenaja címmel kiadott kötetének előszavában Homérosz és Vergilius műveihez méri saját
munkáját, ezzel is jelezve, hogy az a korabeli irodalmi
műfajhierarchia csúcsán álló szövegekkel áll kapcsolat1606
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ban. Poétikai szempontból is a korszerű megoldást választotta: Tasso útmutatása szerint a közelmúltból merítette témáját, csodás elemeket iktatott a cselekménybe, a
valós és a valószerű (vero és verosimile) jelenségek ötvözetét hozta létre, a történelem tekintélyével tette hihetővé
a fikciót. A história ismert tényeiből aktivitásra serkentő, a krónikaszerűségen túllépő példázatot formált. Ez a
retorikus igényű feldolgozás – a történeti matéria átszabása – idézte elő, hogy Szigetvár emlékezethellyé vált a
köztudatban, s 1566-os ostromának számos irodalmi és
képzőművészeti feldolgozása készült el, természetesen
koronként, régiónként, nyelvterületenként, eszmetörténeti kontextusonként változtatva a narráció hangsúlyait
és kiemelt értékszempontjait.
Noha a szigeti erődítmény nem tartozott a legerősebb
véghelyek közé, a várból önfeláldozó módon, halált
megvető bátorsággal kitörő várkapitány vakmerő tette
mégis alkalmassá vált a szimbolikus reprezentáció megteremtésére, az esemény eposzi kellékekkel történő felruházására.
Zrínyi történelemszemlélete és abból kibontakozó
premodern nemzetképe a korban közkincsként forgalmazott gondolati előzményekre, motívumokra, toposzokra, retorikai formákra épült, a reneszánsz eszmevilágában kikristályosodott és az egész keresztény univerzumban ismert történelmi toposzokat alkalmazta a Magyar Királyság múltjára. Eszerint egykor gazdagságáról
és termékenységéről volt híres az ország ( fertilitas
Pannoniae), a kereszténységet védőbástyaként oltalmazta
(propugnaculum Christianitatis,), azonban a nép bűnös
életmódra (vita corrupta) vetemedett, ezért sújtja most
őket Isten ostora ( flagellum Dei, virga Dei), érthető a panasz hangjainak felerősödése (Querela Hungariae). Erkölcsi jobbulásra van szükség, az egymással civakodó keresztény erők összefogására (concordia Christiana), a vétkes életmód eltávoztatására, akkor Isten megszabadítja a
keresztény lakosságot az oszmán hódítás igájából
(teodicea). De ez csak a patria védelmezőinek magasabb
morális minőségével válik lehetővé, csakis így lehet menekvés a pusztulás elől.
Zrínyi számára a „magyarság” (natio Hungarica) elsősorban eredetközösség, azoknak közössége, akik
„Scitiából” együtt jöttek ki és Isten segítségével minden

bajt és ellenséget legyőzve telepedtek le s a „tejjel-mézzel
folyó szép Pannoniában” alapítottak új hazát. „Vitéz szívük” mellé „a keresztyén hit” áldását kapták, az
Universitas Christiana tagjai lettek, szent királyaik voltak, védték Európát az iszlám ellen, békességben és tisztességben éltek: a közös történelem kovácsolta tehát egységgé ezt a közösséget. Itt még nem a nyelv teremt identitást, hanem a konfesszionális és a regionális öntudat
biztosítja a közösség kohéziós erejét, ez alakította Zrínyi
nemzetszemléletét.
Mind eposzának, mind prózájának idevágó passzusai
szerint a közös emlékezet, a „historikusok” által rögzített, kanonizált narráció fűzi elsődlegesen egybe azt a
közösséget, amelyhez önmagát szervesen odatartozónak
érezte, ez pedig a Magyar Királyság nemesi társadalma.
Eszerint már nem a Habsburg-dinasztia, hanem a nemesi famíliák által megjelenített Regnum Hungariae, a
Mária által oltalmazott apostoli királyság lesz az eszmény, ehhez a szuverén történelemmel bíró politikai entitáshoz ragaszkodik most már a politikai és szellemi elit.
A szittya ősök emléke, Attila és Mátyás alakja immár
megfér a Patrona Hungariae és a Szent István-kultusz
mellett, a korábban élesen szembenálló felekezeti
szemléletmódok közeledtek egymáshoz a közös gondolat, a keresztény állameszme jegyében. Az így létrejövő emlékezetközösségi identitás határozta meg
Zrínyi premodern nemzetképét, a korabeli „theatrum
politicum” színpadán elfoglalt helyét, ezért a közösségért érzett felelősséget, ezért vállalta a küzdelmet
karddal és tollal egyaránt. Viszont így ennek a közösségnek a reális szemlélete, erényeinek és hibáinak együttes számbavétele megkerülhetetlen feladatnak mutatkozott számára, nemzeti önszemléletnek tehát a laudatio és
a vituperatio kettősségének jegyében kellett kibontakoznia. Azonosságtudata ellentétes pólusok feszültségében
jött létre: szemben állt a nemzeti önelégültséggel, a vétkes passzivitással és az önpusztító belső torzsalkodással, s
ezek helyett olyan minőségű közösség eszményét kívánta felmutatni, amelyik győzni képes emelkedett erkölcsisége, virtusa révén, heroikus tradícióinak példáján.
A nemzeti önkritika alakzatai

Minthogy az oszmán hódítás veszélye egyre fenyegetőbben jelent meg a keresztény világ peremén, a vele folyamatos harcban álló Magyarország fokozott érdeklődést
váltott ki az európai közvéleményben, megítélése gyakran szélsőségek között ingadozott.
Zrínyi ismerte ezeket a pro és kontra megfogalmazott
érveket s ezek meg is jelennek az eposzban. Elsőként az
univerzum legfelsőbb princípiumát szólaltatja meg: maga „az nagy Mindenható” veszi észre, hogy a magyarok
„nem járnak az úton, kit Fia rendelte”, áthágták a keresztény morál parancsait, állhatatlanok és önzők. Az
események elbeszélője itt az Úr szavaival, az ő nézőpontjából adja a kritikát, a vétkes magyarok bűnlajstromát,
amelyből kitűnik, hogy köztük az Isten nevének „nincsen tiszteleti”, a jótetteknek nincsen becsülete, az idős,
tapasztalt emberekre nem hallgatnak, az erkölcsök romZrínyi Miklós, szigetvári h s (Barabás Miklós festménye)
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Zrínyi Miklós portréja
Wieszt József: Az 1663–64. évi
téli hadjárat cím grafikáján

lottak, „nehéz káromlás/ Írigység, gyűlölség, és hamis
tanácslás,/ Fertelmes fajtalanság és rágalmazás,/ Lopás, emberölés és örök tobzódás” uralkodott el a nép között (SZV
I/9–10.).
A vétkek listája pontos és konkrét, egybecseng a kor
prédikátori önostorozó hangvételével, vituperációs példatárával, s mindezek a felsorolt vétkek okozzák, hogy
megindult az Úrnak „méltán ő haragja”, minthogy a
mostani magyarok a régiektől, azaz a jó magyaroktól
mely igen elfajzottak”.
A nemzeti önkritika másik nézőpontját alkotja a török
tábor, amelynek véleménye szintén a narráció menetébe
ágyazva jelenik meg. A „vezérek és basák” tanácsa előtt
a szultán a hódítók szemszögéből fogalmazza meg helyzetértékelését, amelynek vezérszólama, hogy a magya1608
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rok „fej nélkül vannak, Mint töröt hajó széltül ugy hányattatnak”. A flagellum Dei toposza is az ellentábor világverő vezérének érvelésében jelenik meg, aki
szerint „Isten ostora mast szállot reájok,/ Fösvénység, gyűlölség uralkodik rajtok,/ Nincs szeretet
köztök, sem okos tanácsok,/ Kiért esőben van
fényös Coronájok” (SZV I/58.). Mindezt
csak megerősíti Arszlán budai basa levele,
amely a kritikát kiterjeszti az egész keresztény Európára, s V. Károly német-római
császárt, valamint a magyar királyt,
Miksát név szerint is hibáztatja, mert
mindketten „veszni hadták magok
állapatját”, s „gondviseletlenül”
nem nyújtanak segítséget a kereszténység védőbástyájaként működő,
annak szimbólumává emelkedő
Szigetvárnak. A kortársaknak
szóló vád ez, ugyanúgy mint az
Arszlán-levél magyarokra vonatkozó része, amely újabb kíméletlen
bírálata a karakteres nemzeti bűnöknek, a henyélésnek, gyűlölködésnek, az önsorsrontó fegyelmezetlenségnek.
Ezzel a motívummal Zrínyi – a reformáció történetteológiai argumentációja
nyomán – beemeli az iszlám világot a keresztény univerzum működési mechanizmusába, az oszmán hódító eszerint jogosan
sújt le a vétkes keresztényekre. A virga
Dei ősrégi toposza így a magyarság
történeti narrációjába is bekerül, s
abban erkölcsnevelő – végső soron nemzetkép-formáló –
funkciót kap. Az idegenségkép pozíciójából az önkép részévé, annak alakítójává válik
az iszlám világa, amely itt –
ellentétben a középkori szemlélettel – nem csupán a barbár
pogány ellenség megtestesítője, hanem a keresztény isteni
igazságosztás eszköze is. Az elbeszélés alapjául szolgáló konfliktust
tehát a nemzetkarakterológiai vituperatio teremti meg,
méghozzá többféle nézőpontból. Egyfelől az égi hang,
az Úr ítélete, másfelől az evilági katonai–politikai realitás és a lesújtó vélemény a török táborból, a szultán és
Arszlán kettősétől: mindez egybehangzó döntés arról,
hogy a magyarok büntetést érdemelnek, joggal sújtja
őket Isten büntető vesszeje.
De a szerző a többszörösen megalapozott kritika mellett is felvillantja a reményt: ha a „kemény nyakú szkíták” visszatérnek az erény útjára, netán össze is fognak
a civakodás helyett, akkor fennáll a büntetés feloldásának lehetősége. Ezen túl az Úr szavai a hódító hatalom
irányában fenyegetést is tartalmaznak: „Jaj török néked,
haragom vesszejének, … de eltörlek, ha ezek megtérnek”
(SZV I/24.).

A nemzetszemléletnek ez a kritikus hangvétele a humanizmusban és reformációban kikristályosodott, s
egymással összefüggő toposzok rendszere révén fejeződik ki, így válik történelemértelmezéssé, önképpé, végső soron identitásteremtéssé. Formálódása ez olyan nemzettudatnak, amely a múltra épül ugyan, de etikai tanítás, jövőorientált útmutatás, válaszút kijelölése is kíván
lenni, ilyen módon morális allegóriává válik.
Az eposz európai kontextusa

A műfaj európai helyzetét elemző kutatók szerint a
XVI-XVII. század európai eposzaiban nem releváns tényező a pogányok ellen harcoló keresztény közösségek
belső ellentéteinek ábrázolása, az önostorozó bűntudat
megjelenítése. A portugál nemzeti eposz (Camoens: Os
Lusiadas, 1572) például kizárólag héroszokat vonultat fel
a portugál tengerészek között, belső ellentéteik, dilemmáik nincsenek, ellenfelük az ismeretlen külső világ,
feladatuk ennek meghódítása. A Zrínyihez már jóval
szorosabban kapcsolható Gerusalemme liberata keresztény
táborában Tasso csupán individuális bűnöket és bűnösöket vonultat fel, vétkes közösségeket nem jelenít meg.
Bűnösnek láttatja például azt a Rinaldót, aki egyéni céljai érdekében egy időre kivonta magát a keresztény
egyetemesség ügyének szolgálata alól, ez az epizód
azonban csak lovagi kaland, nem befolyásolja az integráltnak bemutatott közösség sorsát, moralitását.
Argillano lázító beszéde is csupán közjáték, egyéni eltévelyedés, a keresztesek táborán belül nem jelent külön
mentalitást, eszmeiséget, sorsalakító lehetőséget.
De a Tassót imitáló egyéb közép-európai eposzok sem
vállalták a nemzeti önkritikát, a keresztény táboron belüli csoportok megkülönböztetését, egymással történő
szembesítését és minősítését. Így például Ivan Gundulić
Osmanja – egy évtizeddel Zrínyi előtt – egyértelműen és
egységesen az igaz ügy bajnokaiként mutatja be a kereszténységet reprezentáló lengyeleket, akik valamennyien a
szigeti várvédőkhöz hasonló hősök, nekik azonban nincsen ellenpólusuk, nincsenek „elfajzott” hitsorsosaik, ők
nem állnak válaszút előtt, miként Zrínyi magyarjai.
A nemzeti önreprezentáció kritikusabb változatát hozta létre Waclaw Potocki, akit a lengyel irodalomtörténet
a „szarmata barokk” fő képviselőjeként tart számon, s
aki eposzában (Transakcya wojny chocimskiej, 1670) az 50
évvel korábban lezajlott törökellenes csata hőseinek állít
emléket. Míg azonban róluk dicshimnuszt zeng, addig
saját korának lengyel nemességét élesen bírálja, alkalmatlannak láttatja hasonló heroikus tettekre. A múlt és
a jelen szembeállításán túl azonban nem jelöl meg további alternatívákat, szövege nem válik égi és földi szférákat fikcióba emelő nemzeti sorstörténetté, miként Zrínyi műve. Már pedig e nélkül a szöveg nem emelkedik
mobilizáló erejű, sorsértelmező, jövendő perspektívákat
felvillantó, nemzetképet konstituáló pozícióba.
A korszak neolatin epikájának nemzeti önmegjelenítéseiből többnyire ugyancsak hiányoznak a vituperatio elemei, a kollektív bűnökkel történő önkritikus szembenézés alig kap bennük helyet. A pogányok ellen küzdő keresztény hadak ezekben rendszerint héroszok, akiknek
moralitásához kétség nem fér. Inkább csak az imagológiai

toposzok, népkarakterológiai katalógusok között találni
nemzeti jellemvonásokról szóló bírálatokat, ezek azonban csupán sémák, szentenciózus megjegyzések maradnak, noha szívós továbbélésük, közvéleményt formáló
szerepük vitathatatlan. Ezzel szemben Zrínyi eposza közösségformáló történelemértelmezés és politikai-katonai
helyzetkép is egyszerre, múltat interpretáló és egyben eljövendő cselekvésekre mozgósító fikció is.
A nemzetkép értékkategóriái

A laudatív szövegformák között említhető az eszmei értékrend alkotóelemeinek felsorolása, amely több helyen
is előfordul mind az eposzban, mind a prózai szövegekben. A legismertebb, s legértéktelítettebb szöveghely a
várkapitány szózata, amely szerint a küzdelem „keresztény szerelmes hazánkért,/ Urunkért, feleségünkért, gyermekinkért,/ Magunk tisztességéért, és életünkért” folyik (SZV
V/27.) Ez az értékrend (Respublica Christiana, patria, rex
Hungarorum, gens, honestas, vita) később még továbbiakkal egészül ki (fama bona, virtus, humanitas, gloria, laus,
aeternitas). A katonai morál alapja mindez, de ezen túl a
kollektív lét és boldogulás záloga is.
A korra jellemző keresztény heroizmus kapcsolja össze
itt a szablya és a kereszt világát, az egyén és nemzet, a haza és vallás szféráját, ez az eszmekör kívánta meg az eposz
műfaji sajátosságai által kínált formákat. A szigeti várvédők az eszményi, a bűnöktől megtisztult közösség reprezentánsai, s ennek a megosztottságon túllépő kollektívának az apoteózisa jön így létre, annak példázata, hogy a
magasrendű etikai minőség képes felülkerekedni a még
oly mostoha fátumon is. Az epizódok (a siklósi kaland, a
postagalamb története) beiktatása, a XV. énekben pedig a
mennyei seregek szerepeltetése egyaránt ezt a gondolatot
ágyazza be a cselekmény menetébe. Ezt juttatja vezető
szerephez, így tud Zrínyi végül is – a többféle beszélő által
felerősített, markáns nemzeti önkritika ellenére is – reményt ébresztő jövőt és jobbra fordítható sorsot felmutatni vagy legalább is ennek lehetőségét, reális esélyét érzékeltetni, a választás kényszerét sugalmazni.
„Mi vitéz kezünkön van minden reménység” – szól a
várkapitány intelme, s ez határozza meg a költő ekkori
helyzetét, művének kontextusát is. A Kárpát-medence
kereszténységének dilemmáját exponálja ezzel a költő,
aki szerint a jelen helyzet fenntartása csak romlást hozhat, ezzel szemben az erkölcsi tisztulás kiutat jelent,
megmaradást és győzelmet ígér, a „vitéz kéz” hozhatja
meg a reménységet. Így válik eposza az oszmán-török
hódítás ellen küzdő keresztény közösségnek kritikus, de
mégis reményt sugalló memorandumává, sorsát meghatározó, a megmaradás esélyét felvillantó, magas színvonalú retorikai teljesítményévé. A benne körvonalazódó
premodern nemzetértelmezés a XVII. században Európa-szerte formálódóban lévő tendenciák közé illeszkedik s az újabb szakirodalom szerint a patriotizmus fogalmát előlegezi. A Zrínyi által adott hadászati és politikai
helyzetkép az eposz révén olyan távlatos történelemszemléleti keretben jelent meg, amely a múltat a jövő érdekében idézte fel, s amelynek hazai kiteljesítésére csak a
XIX. században került sor.
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A FRANCIA FORRADALOM ÉS A KATOLIKUS EGYHÁZ ÜLDÖZÉSE

MISÉK, ESKÜK ÉS
A LEGF BB LÉNY KULTUSZA
A 225 évvel ezel tt kezd dött francia forradalom politikusai, népvezérei és egyszer kivitelez i, a

hazafiak b séges eszköztárral rendelkeztek a régi rend (ancien régime) és a kereszténység, a katolikus egyház megsemmisítéséhez kezdve az immateriális törvényhozáson és végezve a nagyon is
anyagi eszközökön.

A

z új francia alkotmány 1791. szeptember 14-én élet- még inkább a vidéki, városi, falusi templomokban. A papbe lépett, s ekkor az alkotmányozó nemzetgyűlés ság ugyan megoszlott esküt tettekre és esküt nem tettekre,
befejezte munkáját és október 1-jén átadta helyét
a lelkipásztori buzgóság azonos volt a betolakodott paa törvényhozó nemzetgyűlésnek, amely nagypoknál éppen úgy, mint az elüldözötteknél,
üzemként működött. Sorra születtek azok a
kényszerből klandesztinitásba vonultaknál.
törvények, amelyek az egyháziaktól egyre
Ez utóbbiak szerzetesi kápolnákban vagy
több jogot vettek el, hogy azok végezetül
magánházaknál miséztek. Párizsban
az életüktől is megfoszthatókká váljamegesett, hogy nagy forgalmú vaskenak. A volt, ekkorra már eltörölt két
reskedés hátsó raktára szolgált kápolrend (nemesség, papság) tagjait két törnául, ahová csak a beavatottak mevény „gyanúsnak”, majd a maradiság
hettek. Mindig volt pap, hogy tízterjesztőjének, következésképpen az
húsz hívő jelenlétében misézzen a
emberiség haladása kerékkötőjének,
bolt nyitva tartása alatt. A vallási élet
ellenségének nyilvánította. Az eszmei
csökkent ugyan, ám nem semmisült
alapokat a forradalom törvényhozó
meg teljesen. A két csoportra szakadt
atyái sikerrel lerakták, hogy arra vérrelpapság helyzete egyre nehezebbé vált
vassal az új társadalmi rend falait, pilléreaz újabb meg újabb leteendő eskük miit, boltíveit felhúzzák. 1791. november
att. A papság polgári alkotmányra tett es9-én törvény született az emigránsok hazaküjét (1790. november 27.) követte az alkotkényszerítésére. Ha két hónapon belül nem térmányos polgári eskü 1791 januárjában: „HűséLo
el
nének vissza, bűnözőknek, a köz ellenségeinek nyil- u is P i e rr e M a n u ges leszek a nemzethez, törvényhez, királyhoz”. A
váníttatnak és vagyonuk a köz javára elkobzásra kerül. Ez szabadságra és egyenlőségre tett esküt 1792. augusztus 18főként a püspököket és az egyházi középréteg (megszűnt án rendelték el, a törvényeknek való teljes alárendelődést
káptalanok, szerzetesi közösségek) tagjait érintette, akik- 1795. május 30-án, majd ugyanezt újból 1795. szeptember
nek összeköttetéseik, anyagi javaik lehetővé tették a kül- 29-én. Mindezeket követte a királyság elleni gyűlölet és a
honba menekülést. November 29-én a kör tovább bővült, köztársasághoz való ragaszkodás esküje 1797. szeptember
mert az új törvény gyanúsnak nyilvánított minden esküt 5-én. Akik ez utóbbit is letették, azokat társaik megvetéssel
nem tett papot, akik egyúttal az ekkor teremtődő társadal- „gyűlölködőknek” nevezték. 1792. december 30-án Louis
mi rend ellen lázadók, tehát büntetést érdemelnek. 1792. Pierre Manuel (1751-1793) vízkereszt ünnepének megszünmájus 27-én rendelet született, miszerint valamennyi ellen- tetését javasolta a három király vagy napkeleti bölcs színreálló pap deportálandó, ha húsz – azonos kerülethez tartozó lépése miatt, hiszen ez polgárság- és forradalomellenes tett.
- polgártárs követeli. XVI. Lajos ekkor élt vétójogával, ám A törvényhozók ezt elutasították a népharagtól való félelaz következmények nélkül maradt.
mükben, és a társadalmi ranglétra másik végének kedvezve
Mindezek ellenére bármennyire ellentmondásosnak tű- Sans-culotte-ok ünnepének nevezték. (Az egyre nagyobb
nik, némi vallásszabadság létezett. 1791-ben, 1792-ben, sőt szerepet játszó, elvakult forradalmárok, a sans-culotte-ok
1793 őszéig a megmaradt templomok túlnyomó hányada, nevüket onnan kapták, hogy az úri viseletű térdnadrág helegalábbis vasár- és ünnepnapokon, nyitva állt a köztársasá- lyett hosszú nadrágot viseltek, mint a társadalom legalsóbb
gi időszámítás bevezetéséig (1793. október 7-ig). Az esküt rétegeihez tartozók.)
tett, tehát Róma szemében szakadárrá vált papok misézJavaslata megtételekor Manuel nem sejtette, hogy hamatek, kiszolgáltatták a szentségeket.
rosan szembe találja magát Joseph Guillotin orvos „ember1792 karácsonyán nagy tömeg tolongott a párizsi Saint- séges” találmányával, ami a forradalom legismertebb szimÉtienne-du-Mont-templomban – éles ellentétben az 1780- bólumává lett. Természetesen a nagyszámú kivégzés miatt
as évek gyér látogatottságával. Az úrnapi körmeneteket ennek eszmei megalapozását Jean-Paul Marat (1743-1793)
1793 júniusában számos párizsi templomban megtartották, szívesen magára vállalta. „Féléve még öt-hatszáz főt kellett
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volna csak leütni, hogy elkerüljétek a pusztulást” – mondta a
törvényhozó nemzetgyűlés képviselői előtt. „Közben ostobán hagytátok, hogy az ellenség összeesküvést szőjön és megerősödjék, s úgy lehet, ma már öt-hatezer fő sem lenne elég. De ha
húszezret kell is leütni, akkor sincs helye az ingadozásnak” – állította. Nem is volt.
Az első tömeges, javarészt egyháziak elleni vérengzést 1792
szeptemberében szervezték meg a
haza „bajnokai”. Ám a korábban
történtekről is érdemes megemlékezni. A délen fekvő Nîmes város
szolgált a francia forradalom első
(proto) vértanúi mártíromságának
színhelyéül. A túlnyomórészt protestánsok lakta városban 1790. június 13-án megöltek hét katonát, s
ez a bűntett a közrend meglazulásának volt tulajdonítható. Ám ezt
követően az „Alkotmány barátai”
politikai klub szervezésében és
részvételével betörtek a helyi kapucinus kolostorba, és megölték
az ott tartózkodó öt kapucinus
szerzetest. Utána kifosztották a
szerzetesek által a környékbeli betegek javára működtetett gyógyszertárat, összetörték a szövőműhely berendezését, feldúlták a
templomot, sekrestyét, könyvtárat. Hogyan történhetett meg
mindez, kérdezhették a kortársak
és a későbbi nemzedékek. A felelet
egyszerű: a felvilágosodás által
Sans-culotte
fölkeltett kereszténység elleni
gyűlölet beérett, a zavaros viszonyok a törvényesség szintjén pedig bármikor, akár a legkisebb okból is felszínre engedték
jutni a tömeg megzabolázhatatlan, gyilkos indulatait.
Az 1792-es év legfontosabb vallásellenes intézkedései sorban követték egymást. Április 3-án megszüntették a Sorbonne egyetem hittudományi karát, április 6-án föloszlatták a szerzetesi kongregációkat, május 27-én döntöttek az
esküt nem tett papok deportálásáról, augusztus 18-án betiltották a tanító és betegápoló rendek működését, 26-án elkezdték a papok tényleges deportálását, szeptember 20-án
a felkelők vezetői a Tuileries-palotába betörve a király színe
elé jutottak, aki koccintott velük a haza egészségére-javára,
és követelésükre fölvette a forradalmiságot kifejező fríg
sapkát. A belpolitikai válság, a külpolitikai csődhelyzet miatt július 11-én kijelentették, hogy „veszélyben a haza!”. Ezzel megkezdődhetett a belső ellenség felkutatása a tömegek
megnyugtatására. Olaj volt a tűzre, hogy a felkelők elfoglalták a király lakhelyéül szolgáló Tuileries-palotát és ott
nyolcszáz személyt legyilkoltak.
A királyi család a nemzetgyűléshez menekült, ám hiába.
Hamarosan a Temple-toronyban raboskodott. Már hetek
óta tartott a „gyanúsak” lefogása, bebörtönzése, ami augusztus 10-e után felgyorsult. Első számú gyanúsítottaknak az egyháziak számítottak, akik egyszeriben a haza el-

lenségeinek minősültek. Párizsban kilenc börtön volt, abban közel 3000 fogva tartott (köztörvényes bűnöző és gyanúsnak minősített) személy. Az egyik forradalmi szekcióban
megfogalmazottakat („Minden papot és más gyanús személyt, akik börtönben vannak, haladéktalanul ki kell végezni!”) pedig Robespierre általános követelés szintjére
emelte szeptember 2-án. Ez a
„szeptemberi mészárlás” nyitánya.
Szeptember 2-án, kora délután
kezdődött az öldöklés és szeptember 7-ig tartott. A Saint-Germain
des Prés-i apátság börtönébe a forradalmárok négy kocsin 22 papot
és 2 világi hívőt szállítottak, ahol
gyors ítélkezés után 19 személyt
kivégeztek. Ötöt a jelenlévő lakomázók azzal mentettek meg,
hogy maguk közé, az asztal mellé
ültették őket. Innen a kivégző
osztag a közeli kármelita kolostor
kertjébe ment. (A közel 2500 áldozatot követelő sorozat-kivégzéseket 300 felkelő hajtotta végre.) A kármeliták temploma hetek
óta a környéken összefogdosott
papok börtönéül szolgált, akik
létszámban jóval felülmúlták a rájuk támadókat. Itt már az ítélkezés látszatától is eltekintettek a hatósági közegek. A papokat egyesével a szűk folyosón a kertre nyíló
ajtóhoz vezették, és ott gyilkolták
le őket, karddal, pikával. A közel
kétszáz papból (közöttük több püspök volt) 120-al végeztek, a többiek elmenekültek, a magas kerítésen átmászva a környező utcákban
eltűntek és megmenekültek. Nehezen érthető, miért nem
tanúsítottak ellenállást, amikor számbeli fölényük miatt
ennek lehetett némi esélye. A túlélők beszámolói szerint
sokan tudatosan készültek vértanúságukra, a napokon,
heteken át összezárt papok mintegy lelkigyakorlatot tartottak, egymást a szentségekkel ellátva fölkészültek a haPárizs, Saint-Germain des Prés-i apátság
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lálra. Az idős, legyengült, beteg papok mellett fiatalok is binek egyenes folytatása. Népszerűségben Jean-Paul Marat
megadással viseltettek a rájuk váró biztos halállal szem- vitte el a pálmát, műveit az evangéliumokhoz hasonlítotben. Voltak olyan fiatalabb papok, akiknek minden esé- ták, őt magát Jézushoz, Marat Szentséges Szívéhez fohászlyük megvolt a menekülésre, de a kerítésfal tetejéről visz- kodtak. A pártok marakodtak földi maradványain, szívét
szaugrottak és nem tágítottak társaiktól. A kertben a ereklyetartóban a nagy nyilvánosság bevonásával örökös
gyilkosaik elől menekülő papokra puskával, pisztollyal tiszteletre kihelyezték. A színésznő alakította Ész istenaszvadásztak a forradalmárok, a sebesülteknek karddal, pi- szonyának ünnepélyes trónra emelése a párizsi Notrekával adták meg a kegyelemdöfést. A holttestek egy réDame-székesegyházban 1793. november 10-én a leggyakszét éjszaka elszállították a közeli Montrouge
temetőjébe, más részét a kolostorkert kútjának aknájába dobták és a kutat beföldelték. A Saint-Firmin-szemináriumban
és a bernardinus szerzetesek kolostorában is sokan lelték halálukat.
A fentebb felidézett esetek mellett
másokat is lehetne említeni, Párizsban vagy vidéken. A kikötővárosokban a deportálásra ítélt papokat hajóra rakták, akik a francia gyarmatokig vagy kibírták az utat, vagy nem.
A forradalmár tengerészek munkatempóját gyorsítandó, egyes hajók csak
a nyílt vizekig mentek, és ott az „emberi
szállítmány” hullámsírba került, holtak,
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élők egyaránt. A sorozatgyilkosságokról az új
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társadalom szálláskészítői áttértek a tömeggyilkosságokra. Ezért nem ismeri az utókor a kivégzettek, az
rabban idézett eseménye az új kultuszok bevezetésének. A
áldozatok pontos számát. A terror összes áldozatainak szá- vidék városai ebben sem maradhattak el Párizstól, mindenmát a Vendée-i lázadókkal 200 000-300 000-re becsülik a ütt akadt forradalmárok által feldúlt templom és megszenttörténészek, a francia népesség 1 százaléka lett a „társadal- ségtelenített oltárára színésznő-istennő. A halott Marat-val
mi fejlődés” áldozata. Ezen belül az egyháziak (papok, szer- népszerűségben csak az élő (később ugyancsak meggyilzetesek, apácák) nagyjából tízezren fizettek hitükért éle- kolt) Robespierre vette föl a versenyt. Egyesek üdvözítőt
tükkel. A kivégzettek között az egyszerű hívek közül en- láttak benne, aki eljövendő. Egy látnoknő, Catherine Théot
nek többszöröse, akik egyháziakat bujtattak vagy csak fa- Robespierre-t prófétának tartotta, sőt a Legfőbb Lény fiánatizmussal vádolták őket, s ennek bizonyítéka egy nak. Az érintett deista nem utasította vissza a prófétanő
titokban őrzött szentkép vagy rózsafüzér volt.
közléseit, s alkalmas időben (1794. június 8.) maga celebrálta
A kereszténység nyomait a közgondolkodásból is igyekez- a Legfőbb Lény kultuszát annak főpapjaként százezrek jetek száműzni a forradalmárok, a tér és az idő lenlétében. Robespierre forradalmár sorsának tipikus betelelkereszténytelenítésével. Azokat a földrajzi vagy helység- jesedésével (1794. július 28-án nyaktiló oltotta ki életét) a
neveket, amelyek keresztény tartalommal rendelkeztek, új kultusz lassan alábbhanyatlott, hogy helyébe lépjen az utóelnevezésekkel helyettesítették, ha szent volt a névadó, a kor által kevésbé ismert theofilantropia. A kultusz a minhelységnévből a szent jelzőt elhagyták. A keresztény idő- dennapi és a családi életet a családatya, mint házi pap irászámítás helyett 1793. október 5-én bevezették visszamenő- nyításával próbálta ritualizálni, a „természet Atyjának”
leges hatállyal (1792. szeptember 22.) a forradalmi naptárt, imádására buzdítani. A haza szolgálata kiemelt helyen szegondosan ügyelve, hogy minden addigi beosztás, elnevezés repelt, a hazafias szellemet erősítette a trikolor megjelenése
megváltozzon. A francia forradalomnak az emberi és pol- a kultikus ruházatban. A theofilantrópok gyülekezeteiket
gári jogok mellett ez az eredeti alkotása maradt meg leg- – minél több hívet megnyerendő – a forradalmi naptár dejobban a kollektív emlékezetben. Egyúttal eltörölték a ke- kádjain és a hagyományos vasárnapokon tartották. Önjeresztény vallást, az esküt tett papoktól pedig papságuk lölt papjaik Párizsban ideig-óráig 19 templomban és kápolmegtagadását követelték. Jean-Baptiste Gobel (1727-1794), nában működtek, majd néhány év múltán ez a kultusz is
Párizs érseke hajlandó volt e gesztust megtenni, mégis vér- kimúlt, s mint kultúrtörténeti ritkaság, hagyott maga után
padon végezte be életét. A törvényhozók a temetőket nem- némi nyomot.
zeti tulajdonba vették, a még működő templomokat
Napóleon Bonaparte csillaga eddigre feljövőben volt, aki
bezáratták és új kultuszok bevezetéséről gondoskodtak a a forradalomba belefáradt francia nép titkos vagy nyíltan
hazafiak klubjainak részvételével.
megfogalmazott vágyait sorban teljesítette. Ezek között
A szentek tiszteletét a nagy emberekével vélték helyettesí- volt a Szentszékkel megkötött egyezmény 1801. július 15teni. Párizs védőszentjét, Szent Genovévát kilakoltatták új én, amely rendezte a forradalom által földúlt egyházi teretemplomából, ami a római Pantheont mintázta és ide szál- pet, biztosította a katolikus egyház működését, igaz, szigolították nagyjaik tetemét, kezdve Voltaire-rel és Rousseau- rú rendőri felügyelet alatt.
val. A forradalom mártírjainak kultikus tisztelete az előbTÖRÖK JÓZSEF
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X Á N T U S J Á N O S É S A K E L E T- Á Z S I A I E X P E D Í C I Ó

HA TÖBB PÉNZ KELL, ÍRJON…
Az 1867. évi kiegyezés utáni els magyar kormány kultuszminisztere,
Eötvös József azzal a hazai múzeumtörténetben alighanem példa
nélküli biztatással bocsátotta útjára az Osztrák-Magyar Monarchia
kelet-ázsiai expedíciójához csatlakozó Xántus Jánost, hogy „ha
több pénz kell, írjon jó el re, s mindig lesz, amennyi kell”. Az expedíció elindulásáig vezet út, s maga az expedíció azonban távolról
sem volt olyan zökken mentes, ahogy az a fentiekb l következne.

A

nyugat-európai országok mögött matok piaci viszonyainak feltérképezése
jócskán lemaradó Habsburg Biro- volt, de tudományos feladatokat is teljesídalom a XIX. század második fe- tett. Az expedíció sikerein felbuzdulva az
lére érte el azt a szintet, hogy felmerüljön osztrák iparos és kereskedőkörök az 1860távolabbi piacok iránti igény, az ottani as évek elejétől sürgettek egy elsősorban
eredményes működéshez nélkülözhetet- Kínába, Japánba és Sziámba indítandó
expedíciót, erre azonban
len kereskedelmi és dipcsak az 1866-os porosz–
lomáciai kapcsolatok kiosztrák háború, és a Maépítése. Mindezek jegyarországgal azt követőgyében került sor a
en megkötött kiegyezés
Novara fregatt 1857–
Az OTKA-ÉT cikkpályázat
után kerülhetett sor. Ez a
1859-es világ körüli útjámegosztott III. helyezettje
korabeli nagyhatalmakra. Elsődleges célja a diplomáciai misszión túl, tá- T0 32125, PUB-I 114496 nak a világ felosztásáért
folytatott versengésében
voli országok és gyarazért is volt időszerű, sőt
sürgető, mert Kína a két
ópiumháború elvesztése,
Japán pedig az Egyesült
Államok nyomása folytán
kénytelen volt megnyitni
piacait.
Külön szerz dés

Ezért a Monarchia elérkezettnek látta az időt arra,
hogy diplomáciai kapcsolatokat létesítsen a három
keleti szuverén állammal,
és a területükre vonatkozó
lehető legtöbb gazdasági,
kereskedelmi információt
gyűjtse össze. Erre különöA K.u.K expedíciónak
eladásra kínált, esetleg
az osztrákok által meg is
vásárolt tárgyak (bronz
füstöl edény, bronzvázák),
az el térben látható a bécsi
hüvelyket ábrázoló tábla,
ami a méreteket mutatja
(Néprajzi Múzeum)
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Xántus János (Vasárnapi Újság)

sen kedvezőnek mutatkozott a Szuezicsatorna 1869-es megnyitása, ami lehetővé tette, hogy a Monarchia a nyugati hatalmaknál kedvezőbb pozícióra tegyen
szert az Indiai- és a Csendes-óceán térségében.
A kiegyezésben lefektetett elvek alapján
Magyarországnak 30 százalékkal kellett
hozzájárulnia az expedíció költségeihez,
így érthető módon a Földművelési, Iparés Kereskedelemügyi Minisztérium arra
törekedett, hogy mozgósítsa a hazai gazdaság szereplőit annak érdekében, hogy
Magyarország is részesüljön a vállalkozás
esetleges gazdasági eredményeiből. Az illetékes állami szervekkel ellentétben az
Akadémia e tekintetben igen szkeptikus
volt, ugyanakkor nemcsak azt tartotta
fontosnak, hogy „…nemzeti múzeumunk az ez út közben gyűjtendő természetrajzi kincsekkel gyarapíttassék…”, hanem azt is, hogy a tudományos eredmények hozzájáruljanak Magyarország
nemzetközi elismertségének növeléséhez.
Az Akadémia azonban hiába vette
igénybe Eötvös közbenjárását, beadványuk merev elutasításra talált arra hivatkozva, hogy az expedíció kizárólag diplomáciai és kereskedelmi jellegű lesz, és
csak olyan országokat érint, ahonnan
újabb tudományos eredmények nem várhatók, továbbá időrendje nem tesz lehetővé gyűjtéseket, legfeljebb arról lehet szó,
hogy az Akadémia által megfogalmazott
kérdéseket a kereskedelmi kiküldöttek
tanulmányozzák.
TUDOMÁNY
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Yokohamai kereskedés, ilyenekben kínáltak európai

Xántus háza Borneón (Néprajzi Múzeum)

m tárgykeresked knek japán m tárgyakat. Xántus is ilyenekben
vásárolt, a képet is

Az Akadémia azonban továbbra is ragaszkodott egy Xántus János személyében már meg is nevezett szakember kiküldéséhez. Ezt részben Xántus amerikai emigrációja során szerzett gyűjtői
tapasztalatával, nyelvtudásával, konzuli
és kereskedelmi ügyekben való jártasságával, de elsősorban azzal indokolták,
hogy „Pesten Múzeumunknak európai fontossága az állattani szakban csak
azóta van…”, mióta Xántus amerikai
küldeményeivel gyarapította azt.
Végül a bécsi hatóságok ellenállását is legyűrve Eötvös elérte, hogy
az expedíció tagjai közé Xántus is
bekerüljön, aki azonban – mintegy
előre látva az út során fellépő hatalmi, politikai és tudományos nézetkülönbségeket – csak azzal a feltétellel fogadta el a felkérést, hogy feladata kizárólag tudományos jellegű
lesz, a gyűjtésben szabad
kezet kap, és szükség esetén
kiválhat az expedíció kötelékéből. Mindezek biztosítása érdekében külön szerződést is kötött a közoktatásügyi miniszterrel. Ez leszögezte, hogy „A kiküldetés
czélja a magyar nemzeti Museum, magyar tudományos
Akadémia, s a magyar Kir.
tudom. Egyetem természetrajzi, népismei és könyvészeti
gyűjteményeinek gyarapítása,
s az ottani természeti s népismei állapotoknak tanulmá1614
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nyozása […] mindenekelőtt a tudomány
fentebbi ágazataira vonatkozó tárgyaknak gyűjtése…”.

hozta, habár nem

készítette (Néprajzi Múzeum)

az, aki a magyar nemzet fennmaradását
egyenesen kulturális kérdésnek tekintette. Arról pedig, hogy az ismeretek továbbadásában Eötvös a korábbiaktól elA kultúra – a nemzet felemelése
térő szerepet szánt a múzeumoknak,
Eszerint Xántus feladatköre jelentősen egy 1870-es parlamenti felszólalása tabővült az Akadémia eredeti javaslatához núskodik. Ebben azt fejtegette, hogy a
képest. Ennek hátterében legalább rész- Nemzeti Múzeumot ugyan eredetileg
ben magát Eötvöst kell sejtenünk, tágab- csakis magyar vonatkozású tárgyak
ban értelmezve pedig azt az egymással gyűjtésére hozták létre, az azóta eltelt
szoros szakmai és emberi kapcsolatokat időben a múzeumok feladata egész Euápoló kört, amely a korszak magyaror- rópában megváltozott, azokba beletarszági művelődéspolitikájában meghatá- tozik az újonnan létrejött tudományrozó szerepet játszott. Hajdani 48-asként ágak eredményeinek bemutatása is.
úgy vélték, amit a kiegyezéssel politikai Mindezt azzal egészítette ki, hogy Masíkon elvesztettek, azt a nemzeti műve- gyarország történelmi és természettulődés terén szükséges pótolniuk, és poli- dományi megismertetése a szomszéd
tikai függetlenség híján a kultúra fejlesz- országok, sőt az egész föld történelmi
tése révén érik el Magyarország Ausztri- és természeti viszonyainak tanulmáával szembeni emancipálódását, Nyugat nyozása nélkül nem remélhető, amihez
általi elismertségét, és éppen Eötvös volt a Nemzeti Múzeumot a hasonló európai intézmények színvonaláOrangután, Xántus rajza
ra kell emelni.
és megjegyzése
Mindezek fényében már
(Néprajzi Múzeum)
világos, miért szánt Eötvös
olyan feladatot is Xántusnak,
amit az Akadémia eredetileg nem jelölt meg. Ahhoz
pedig, hogy azt is megérthessük, mit értettek akkoriban „népismei” tárgyak
alatt, érdemes még egy további szálat fölvennünk. Ez
pedig a műipar fejlesztésének és az azt szolgáló intézmények
létrehozásának
kérdése.
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Noha már az 1840-es évek magyarországi iparfejlesztő kiállításain felvetődött
a „népi ipar darabjainak” bemutatása,
a kérdés valóban komolyan az 1860-as
években merült föl, különösen az 1867es párizsi világkiállítást követően, ahol
Magyarország első alkalommal próbált a
világ színpadára lépni egy Nemzeti Múzeum régiségeiből összeállított kiállítással. A tárlatot rendező Rómer Flórist a
Párizsban látottak azonban mély csalódással töltötték el, mivel úgy látta, hogy
Magyarország nem képes versenyre kelni a világ iparával. Ezért angol és osztrák
mintára egy olyan intézet felállítását javasolta, amely elősegítheti a hazai kézműipar fejlődését.
Mindent egybevetve ez a kettős szándék, a világ távoli népeinek megismerésére alkalmas, mai értelemben vett néprajzi gyűjtemény, illetve a hazai iparfejlődést előmozdító magas színvonalú
kézművestermékek és művészeti alkotások beszerzésének szándéka csúcsosodott ki az Eötvös-féle utasítás egyetlen
szavában, amikor természetrajzi és könyvészeti anyagok gyűjtése mellett „népismei” gyűjtemény összeállításával is megbízta Xántust. Ez a kettőség pontosan
tetten érhető a hazahozott gyűjtemény
összetételében, melyben éppúgy megtalálhatók a ningpói papírgyárban beszerzett papírminták, selyem- és porcelántárgyak, bronzszobrok, mint a borneói
dajakok hétköznapi tárgyai és rituális
kellékei.
155 000 tétel

Az önmagában is jelentős, 2500 darabot
meghaladó „népismei” gyűjtemény
azonban csupán elenyésző részét képezte
a Xántus által összehordott, több mint
155 000 tételből álló, döntően zoológiai,
növény- és ásványtani anyagnak, melyet
numizmatikai és könyvészeti kollekció
egészített ki. Ez annál is inkább hatalmas
teljesítmény volt, mert Xántusnak egyedül és igencsak ellenséges közegben kellett működnie. Az Akadémia határozott
követelése és Eötvös közbenjárása ellenére sem tarthatott vele preparátor, ennélfogva a gyűjtésen kívül neki kellett elvégeznie a gyűjtött anyag konzerválását,
csomagolását és 200 láda hazaszállíttatását. Mindezt különösen nehezítette,
hogy kénytelen volt alkalmazkodnia az
expedíció két hajójának a diplomáciai és
kereskedelmi tárgyalások alakulásától
függő menetrendjéhez, ami hol sietségre
kényszerítette, hol tétlenségre kárhoztat-

Xántus Sarawakból hazaküldend
ládája helyi n kkel (Néprajzi Múzeum)

ta. Mindezek azonban eltörpültek az expedíció osztrák és magyar tagjai közötti
politikai és szakmai ellentétek mellett. A
hajók tisztikara, élén az expedíció osztrák vezetőjével, Karl von Scherzerrel
nem volt hajlandó a kiegyezés tényét elfogadni, s kizárólag osztrákként tüntették fel az expedíciót. Ezzel függött össze
az a Xántussal szembeni követelés, hogy
elsősorban a bécsi intézetek számra
gyűjtsön, amit ő azzal utasított el, hogy
gyűjtőmunkáját kizárólag a magyar
kormány finanszírozta. Az ellentétek
végül szakításhoz vezettek, s Xántus az
expedícióból kiválva Borneón és Jáván
fejezte be gyűjtőútját, ahol a néprajzi
gyűjtés mellett az európai múzeumokban abszolút kuriózumnak számító állatokat is sikerült elejtenie, egy rinocérosz
mellett kilenc orángutánt, melyek kikészítéséhez, ahogy Pulszky Ferencnek, a
Nemzeti Múzeum igazgatójának írta,
teljes konyak- és gin-készletét fel kellett
használnia. Végül csaknem kétévnyi távollét után, 1870 novemberében érkezett
haza.
Gyűjteményének hazai fogadtatásáról
elmondható, hogy egyes, valós alapot
nélkülöző vagy éppen szűklátókörűségről tanúskodó bírálatok ellenére igen
nagyra értékelték. Az alaphangot maga
Jókai Mór adta meg, aki már a ládák
bontása közben megtekintette a gyűjteÉLET
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ményt, és arra a következtetésre jutott,
„…múlhatatlanul szükséges, hogy azok egy
külön ethnographiai osztályban egyesíttessenek s azoknak rendezése és az osztály terjesztése külön osztályőrre bízassék… Óhajtjuk, hogy e kincsek minél előbb átadathassanak a közhasználatnak.”
Ennek jegyében nyílt meg 1871 pünkösdjén a Nemzeti Múzeum természeti
tárának egyik termében a 2533 „népismei” tárgyból rendezett kiállítás, a következő évben pedig Jókai többi javaslata
is valóra vált. A Nemzeti Múzeum 1872.
március 5-én megalapított Ethnographiai Osztályának őrévé, azaz vezetőjévé
Xántus Jánost nevezték ki, és gyűjteményének „műipari vagy iparművészeti
beccsel” bíró része képezte a következő
évben létrehozott Iparművészeti Múzeum törzsgyűjteményét, kiegészülve az
1873-as bécsi világkiállításra ugyancsak
Xántus, illetve Rómer Flóris által összeállított magyarországi néprajzi gyűjteménnyel és a világkiállításon beszerzett
keleti és ókori művészeti gyűjteménnyel.
Így tehát Xántus János kelet-ázsiai gyűjtőútja két magyarországi múzeum alapjait vetette meg, nem szólva arról, hogy
természetrajzi gyűjtései ahhoz is hozzájárultak, hogy a Nemzeti Múzeum Természetiek Tárából önálló tudományos
osztályok jöjjenek létre.
GYARMATI JÁNOS
TUDOMÁNY
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KÉTEZER ÉVE HUNYT EL AUGUSTUS CSÁSZÁR

JÓSLAT VILLÁM
KÉPÉBEN
Kétezer évvel ezel tt halt meg a rómaiak els princepse, Caesar
Octavianus Augustus. Utolsó nyarát már a búcsúzás jegyében töltötte, hiszen – a történetíró Suetonius szerint – már májusban félreérthetetlen jósjelet kapott, hogy hamarosan meg fog halni: egy villámcsapás eltüntette a százat jelent C bet t a nevét tartalmazó egyik
feliraton, de megmaradt az etruszk nyelven istent jelent aesar.

ugustus élete utolsó évében a utcán; tükröt kért, és megigazíttatta hahatalom átadására készült. ját és megereszkedett állkapcsát. Majd
Maga mellett tartotta, de beengedte szobájába barátait, és azt kérgyengesége miatt nem kísérhette útjá- dezte tőlük: nem gondolják-e, hogy ő az
ra
Tiberiust,
ezért
inkább élet komédiáját elég jól játszotta, s végül
Campaniában, a Nápolyi öböl környé- ezt fűzte hozzá:
Játékunk hogyha tetszett, hát tapsoljatok,
kén maradt: Caprin, Nápolyban időJókedvűen tomboljatok mindannyian.
zött, majd a közeli Nolában lévő villá(Kiss Ferencné fordítása)
jába utazott. Ide rendelte kijelölt utódÉletének e legutolsó, még öntudatját, Tiberiust, hogy titkos megbeszélést
folytasson vele, aztán már csak a halál- ban telt percei nemcsak a korabeli
rómaiak számára bírtak szimbolikus
ra készült.
Életrajza szerint a következőket tartalommal. Ebben a jelenetben
tette és mondta élete utolsó napján: benne van Augustus államférfiúi
aggodalma a biro…érdeklődött, vajon a
Tiepolo: Maecenas a hét szabad
dalom és személyes
róla szóló hírek nyugtam vészetr l beszél Augustus
lanságot keltenek-e az császárnak, Ermitázs, Szentpétervár sorsa fölött, miköz-
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ben megerősítést szeretne, vajon a
történelem által ráosztott szerepet
megfelelően játszotta-e el.
Különleges uralkodás

Születésétől, Kr. e. 63. szeptember
23-ától halála napjáig, Kr. u. 14. augusztus 19-éig hosszú utat járt be, s
uralkodása különlegességét éppen
az adja, hogy az évtizedek alatt sikerült teljesen átformálnia a Római
Birodalom arculatát. Rómát a Kr.
e. II. század elejétől, majd gyorsuló
ütemben végig a század folyamán
egyre súlyosbodó társadalmi és politikai problémák szorongatták. A
Karthágó fölött aratott végső győzelem után a Mediterráneum nyugati felében nem volt olyan államalakulat, amely hatalmát fenyegette
volna: erős hatalmakkal csak Keleten kellett szembenézniük a rómaiaknak.
A sikeres hódítások alapjaiban forgatták föl Itália életét: a hét halmon
épült város igazi metropolis lett,
ahová mindenhonnan áramlottak a
népek, akik magukkal hozták sajátos, a rómaiak számára vonzó kultúrájukat. Közben egyre nőttek
azok a társadalmi feszültségek, amelyek a szegények és gazdagok közt
megnőtt űr következtében alakultak
ki. Hatalmas birtokok jöttek létre,
miközben sokan földönfutóvá lettek, s a birtokreformot célzó mozgalmak sem tudtak kedvező fordulatot hozni. Ugyanakkor egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy egy ekkorára
nőtt államalakulatot nem lehet

világossá tette, hogy a küzdelem a
kétféle politikai (eszme)rendszer
közt még nem dőlt el. Octavianus, a
későbbi Augustus császár fölemelkedése részben Caesar politikai végrendeletének, részben a politikai
örökségéért megindult harcnak a
következménye volt. Augustus és
szövetségesei, Marcus Antonius és
Lepidus a meggyilkoltért való boszszút tűzték zászlajukra, ami első pillantásra elégséges politikai programnak tűnt.
A második triumvirátus Brutusék
legyőzésével végrehajtotta legfontosabb feladatát (s egyben eleget is tett
a hagyományos római felfogásnak,
amely kiemelt jelentőséget tulajdonított a bosszúnak, hiszen a rómaiak
soha semmilyen sérelmet sem hagytak megtorolatlanul történelmük foMarcus Antonius és Kleopátra,
azokkal az eszközök- Lawrence Alma-Tadema festménye rendelkeztek. Ilyen- lyamán), így a küzdelem a szövetben pedig – a hagyo- ségre lépett három férfiú között dőlt
kel
kormányozni,
amelyekkel egy városállam sikeresen mányos arisztokrata nevelési esz- el. Mivel Lepidus hamar kihullott,
irányítható volt. A népgyűlés, a mény következtében is – nem volt Augustusnak Marcus Antoniusszal
senatus, a főtisztviselők évenkénti hiány Rómában: olyan főtiszti kar- és szövetségeseivel, például az egyipcseréje már akadályozni látszott a ral, amilyennel ezekben a századok- tomi királynővel, Kleopátrával kelgördülékeny működést, s az egyéni ban dicsekedhetett a Város, sem az- lett szembeszállnia. Eredményes
ambícióknak is egyre kevésbé volt előtt, sem azóta nem találkozhat- hadvezér volt, de korántsem volt
képes gátat szabni, miközben a tunk: Marius, Sulla, Pompeius, Cae- olyan ragyogó stratéga, mint Caesar,
legiók élére állított hadvezérek egy- sar (csak hogy a legnevesebbeket hadi vállalkozásaiban azonban mégis
re nagyobb befolyásra tettek szert, említsük). Közülük éppen Caesar sikeres volt, aminek okát abban lelés rájöttek, milyen hatékony fegy- volt az, aki egyszerre volt kiváló szó- hetjük meg, hogy Marcus Agrippa
nok, politikus, hadvezér, s aki végül személyében kiváló katona állt a severt adott kezükbe az állam.
A Kr. e. I. század elejének egyik egykori vejével, Pompeiusszal került regei élén. Amikor még szövetségelegnagyobb traumája Sulla diktatú- szembe a hatalomért való küzdelem- sek voltak Antoniusszal, a Caesar
rája volt, akinek politikai példája kö- ben. A polgárháború ugyan Caesar halála miatti bosszúhadjárat, a
proskripciók
következtében
vetésére és öröksége folytatására g yő zel mével
Az Ara Pacis Augustae
több száz senator és lovagrendi
akadt is jelentkező. A kérdést végül v é g z ő d ö t t ,
falrészlete, Róma
római vesztette életét, köztük
így lehet élére állítani: köztársaság meggyilkolása
vagy monarchia. Bár a római történelmi tudat számára mindez nem volt kérdés, hiszen a királyok elűzése mindörökre eldönteni látszott a kérdést,
pironkodva ugyan, de az
egyeduralmi
törekvések
egy-egy politikus személyében arcot is kaptak.
Mégis a nyílt színvallástól
való ódzkodás érhető tetten
abban, hogy Kr. e. 60-ban
triumvirátus jött létre.
A pun háború és a különféle hódítások következtében egyre komolyabb szerepe lett azoknak a politikusoknak, akik különleges
katonai képességekkel is
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olyan nagyhírű politikus, szónok és
filozófus, mint Cicero. Augustus
azonban reálpolitikus is volt: uralkodása alatt mindent megtett azért,
hogy a Pompeius-párti családokat a
maga pártjára állítsa.
Bosszú és béke

(hiszen például a senatus ellenében a
legiók a princeps kezében voltak,
vagy önálló kincstára volt) alapvetően megváltozott. De ugyanez a látszat hatotta át az élet számos egyéb
területén is: a római arisztokrácia már régóta
folyamatosan reflektált arra a
tényre, hogy
állama, kultúrája, társadalma átalakul, s a hagyományosnak tekintett római
értékek elvesztették korábbi jelentőségüket. Augustus

Augustus fölemelkedésének első bő
évtizede tehát a polgárháború és az
állandó politikai küzdelem jegyében
telt. Miközben megpróbálta konszolidálni az államot, újabb feszültségeket is gerjesztett: a polgárháborúk
miatt földuzzadt hadsereg leszerelt
katonáit földhöz és ezzel együtt egzisztenciához juttatta, ez azonban
sokszor a régi birtokosok kárára történt. Ennek a traumának egyedülállóan szép költői földolgozását olvasMarcellus
hatjuk Vergilius eklogáiban.
A hatalom birtokosaként azonban a
véres évtized után nem akart újabb
áldozatokat. A bosszú után az új ve- ezeknek a részben a
zérszó a béke lett, ami aztán nevével mindennapokhoz,
összekapcsolva, pax Augustaként vált részben a vallási
fogalommá. Augustus utolsó szavaira kultuszokhoz kapvisszagondolva azt is mondhatjuk, csolódó értékeknek a
hogy politikájának és talán egyénisé- megerősítését célzó
gének is egyik kulcsfogalma a látszat programmal lépett föl:
volt. Miközben korábban nyíltan törvényekkel igyekezett
folyt a vita arról, hogy a köztársaság védeni a hagyományos római csahelyébe új egyeduralom épül, addig ládfelfogást, és számos feledésbe meAugustus a köztársaság látszatára ala- rült kultuszt fölelevenített, illetve
pította az általa megalkotott új rend- újakat alkotott, s ő maga is tagja lett
szert, a principátust. Látszólag a köz- több papi testületnek. Tevékenysége
társaság minden intézmétehát áthatotta a római
Caesar halála, Jeannye megmaradt, működéélet minden területét:
si mechanizmusa azonban Léon Gérôme festménye megreformálta a hadsere-
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get, átalakította az államot, meghirdette a hagyományos római értékekhez való visszatérés programját, szövetséget kötött vagy vazallusságra
kényszerítette a birodalommal keleten szomszédos államokat,
békét, biztonságot és
gazdasági konjunktúrát teremtett a rómaiaknak.
A pax Augusta
termékeny
béke
volt. Szerte a birodalomban hatalmas
építkezések
kezdődtek: utak,
vízvezetékek, középületek épültek, s
hogy ennek a változásnak igazi látszata
is legyen, Róma
programszerűen alakult át. Maga Augustus is büszke volt rá,
hogy sikerült átformálnia a
Város külső képét: ő maga
írta Res gesta divi Augustiként ismert önéletrajzában
(Monumentum Ancyranumként is ismert, ugyanis kétnyelvű, görög-latin feliratként maradt ránk a mai Ankarából), hogy „márvánnyal borította be
Rómát”.
Kulturális és gazdasági értelemben
tehát igazi virágkor volt Augustus
principátusa, hiszen az általános
gazdasági konjunktúra mellett az
irodalomban olyan nagyságok alkottak, mint Vergilius, Horatius, Ovidius,
Propertius
vagy a történetíró
Livius. Számos problémát azonban (és
ezek jellegzetesen
politikaiak voltak)
nem sikerült megoldania Augustusnak,
amit jól jelez az,
hogy több összeesküvést szőttek megbuktatására, amelyekben korábbi politikai bizalmasai is
részt vettek.
De maga a császári
család is sok fejtörést
okozott neki. Az
egyik fő problémát

AUGUSTUS ÉLETÉNEK KRONOLÓGIÁJA
Kr. e. 63. szeptember 23: Augustus Gaius
Octaviusként megszületik Rómában (szülei
C. Octavius és Atia, Caesar unokahúga)
60: az els triumvirátus Pompeius, Crassus
és Caesar
53: a párthusok Carrhaenál legy zik és
megölik Crassust
50: Octavianus nagyanyja, Iulia Caesar n vérének temetésén beszédet mond
49: Caesar átlépi a Rubicont, megkezd dik a
polgárháború
48: a pharsalosi csata, Pompeius veresége,
Octavius fölölti a férﬁtogát (október 18-án)
45: Caesar oldalán részt vesz a hispániai
harcokban, majd a keleti hadjáratban
44. március 15: Caesar meggyilkolása, Octavianus a fogadott ﬁa és örököse
44. április 18: visszatér Itáliába, találkozik Ciceróval, Antoniusszal
43: második triumvirátus (Antonius, Lepidus
és új nevén Gaius Iulius Caesar Octavianus)
proskripciók
42. október 23: els consulátusa, Philippi ütközet
41: gy zelem Antonius testvére fölött
40: visszatérés Itáliába, Antonius feleségül
veszi Octaviát
39: feleségül veszi Scriboniát, Pompeius rokonát
38: elválik Scriboniától, feleségül veszi Liviát
(korábban Claudius Nero felesége)
37: a második triumvirátus megújítása
35: Antonius elválik Octaviától, Antonius
szembefordul Octavianusszal
33: második consulátusa, lejár a második triumvirátus mandátuma
32: a senatus háborút hirdet Egyiptom ellen,
Augustus a hadvezér

31. szeptember 2: ütközet Actiumnál, Antonius és Kleopátra vereséget szenved
30: negyedik consulátus, Antonius és Kleopátra öngyilkossága
29: hármas diadalmenettel tér vissza
Rómába
28: hatodik consulátusa
27: consul, a köztársaság helyreállításának
kinyilvánítása, a senatus az Augustus névvel
tiszteli meg, törvénnyel tíz évre kap hatalmat
25: házasság Iuliával
24: tizedik consulság
18: a senatus tagságának fölülvizsgálata,
a házasságot véd törvények
17: százados játékok
16: Quirinus templomának fölszentelése
16–13: maius imperiumot kap, út a nyugati provinciákba
12: meghal Agrippa, Augustust pontifex
maximusszá választják (március 6)
11: Marcellus-színház megnyitása
9: az Ara Pacis fölavatása
5: tizenkettedik consulság
2: pater patriae, a Forum Augustum és a
bosszúálló Mars templomának fölszentelése
Kr. u. 4: örökbe fogadja Tiberiust, tíz évre
meghosszabbítják tribunusi hatalmát
9: Varus legióit megsemmisítik a teutoburgi erd ben
13: Tiberius diadalmenetet tart, Augustus
megírja végrendeletét és a Res Gestae
Divi Augustit. A Vesta-sz zeknél helyezi
letétbe
14. augusztus 19: 76 éves korában
Nolában meghal
14. szeptember: a senatus istennek nyilvánítja

lánya jelentette, aki a legkevésbé sem
felelt meg az apja által propagált eszményeknek, ráadásul az Augustus
céljaiban szereplő dinasztia megalapítása is tragédiákkal indult, hiszen
fiatalon meghalt az a Marcellus,
akit örökösének szánt a princeps. Ez
az előre nem látható balszerencse is
szerepet játszott abban, hogy végül
kényszerpályára tért a dinasztikus
szándék, s a tervekben nem szereplő
Tiberius követte Augustust a hatalomban.
Gyógyír Róma bajaira

Ha röviden meg akarjuk vonni Augustus uralmának mérlegét, akkor
nyugodtan kijelenthetjük, hogy a

hatalom csúcsán vagy közelében töltött bő fél évszázad valódi fordulópont volt az Imperium Romanum történetében. Bár sem uralma, sem személye nem mentes az ellentmondásoktól, az általa fölépített rendszer
működőképesnek bizonyult és orvosolni látszott a Rómát gyötrő bajokat. Augustus elvitathatatlan érdeme, hogy az állam számos területén
sikeres reformokat tudott végrehajtani, s hosszú időre békét és boldogulást biztosított a birodalom lakóinak. Noha szeme előtt lebegtek korábbi uralkodói példák is, ő maga
mégis példaadó hatalomtechnikus
volt: ügyesen használta politikai klientúráját, egészen kiválóan építette
ÉLET

ÉS

föl ideológiáját, s azt látványos vizuális programmal (templomok, szobrok, portikuszok stb.) tette nyilvánvalóvá.
Alakjára azonban árnyékot vetnek
a körülötte, előtte és utána lévők:
Caesar zsenialitását nem ellensúlyozza Augustus nagysága, a római
aranykor irodalmi óriásai pedig –
néha úgy tűnik – érdemén fölül
emelnek rajta. Utódai közül Tiberius
és Caligula, meg Nero gátlástalanabb, Claudius szelídebb és tudósabb. A halálos ágyán föltett kérdésre csak annyit mondhatunk: igen, az
élet komédiáját elég jól játszotta
(mimum vitae commode).
TAKÁCS LÁSZLÓ
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A Z I L L AT S Z E R E K F

VÁROSÁBAN

GRASSE
VARÁZSA
Az elmúlt nyáron felkerekedtünk Kaiser Ottó fotóm vésszel és bebarangoltuk Dél-Franciaországot, hogy
képes albumot készítsünk. Természetesen nem hagyhattuk ki Grasse városát, ahol a környék mediterrán
virágaiból évszázadok óta gyártják a leghíresebb parfümöket, illatszer-alapanyagokat.

G

rasse parfümmúzeuma 1989 óta
mindenki számára nyitva áll, de mi abban a
megtiszteltetésben részesültünk, hogy a világhírű
Parfumerie
Fragonard
cég, valamint a vele ikerviszonyban álló Florian
édességműhely vendégeiként bekukkanthattunk a
színfalak mögé, s minden
munkafolyamatot a tulajdonosok szakmai vezetésével nézhettünk meg.
Úgy látszik, a magyar
kapcsolatok a világ minden
táján működőképesek. A
Fragonard-parfümgyárat
1926-ban az elzászi Eugene
Fuchs alapította, de uno-
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kája, a félig-meddig már nyugalomba
vonult, ám korát meghazudtolóan agilis Patrick Fuchs különös szívélyességgel kalauzolt minket a gyáregységekben és a múzeumban, hiszen első, elhunyt felesége Márffy-Mantuano
Edina volt, akinek az édesapját,
Márffy-Mantuano Tamást és édesanyját, Teleki Margit grófnőt Londonból jól ismertem.
A vizit nem a műhelyekben, hanem a
családi fészekben, a hangulatos Fuchsvillában kezdődött, amely maga is nevezetes épület. Semmi hivalkodás,
egyszerű kényelem, a nagy parkban
uszoda, teniszpálya. A háziasszony immár Patrick Fuchs elegáns angol felesége, de Edina ezüstkeretes fényképe ott
áll a kisasztalon. Egyelőre nem az illatszerekről hallunk, hanem arról, hogy a
dinasztia-alapító Eugene bácsi hitvese,

(KAISER OTTÓ FELVÉTELEI)

Jeanne Fuchs rajongott az irodalomért,
s ebben a régi nagy házban világhírű
írókat látott vendégül. Időzött itt
Saint-Exupéry, Colette, Jean Cocteau
és a Nobel-díjas André Gide, Paul Valéry pedig költeményben örökítette
meg a vendégszerető villa mediterrán
hangulatát, a kézirat ott függ a falon
bekeretezve.
ialatt átautózunk a parfümüzembe, Patrick Fuchs egyrészt
Grasse illatszeriparának eredetéről
beszél, másrészt arról, hogy mit jelentenek egy hölgy életében az illatok.
Grasse a XIII. században a kesztyűgyártásáról volt híres, ám a bőrcserzés
még hagyományos módszerekkel készült, a kesztyűk kissé büdösek voltak.
Egy eszes grasse-i polgár egy szép napon feltalálta az illatosított kesztyűt. S
elkezdett illatszereket főzni a környéken bőven található virágokból: főleg
rózsából, levendulából, narancs-szirmokból, mimózából és jázminból. A
párlatok rendkívül népszerűek lettek,
hiszen a háromszáz évvel ezelőtti hölgyek úgy vélték, hogy a fürdés káros
az egészségre, célravezetőbb parfümös
spongyával letörölni a testüket. Medici
Katalinhoz is eljutott az egyre fejlődő
illat-központ híre, és fő illatszerészét,
Tombarellit küldte le délre, hogy állítson fel a városban illatszer- és likőrlepárlót. A versengés során az iparosok
illatművészekké lettek, s a legkeresettebb, legmegbecsültebb szakemberré
vált az Orr, a különleges szagló-tehetséggel megáldott férfiú, aki a drága
parfümök összetevőit a legbódítóbb
módon tudta tökélyre keverni.
A kesztyűgyártást idővel átvette Nizza, Grasse viszont a parfüm fővárosává
nőtte ki magát. 1747-ben kezdte meg
működését a Galimard-üzem, később
a Lalique illatszer-üvegcséiről híres

M

Molinard-parfüméria, s amikor Eugene Fuchs elhatározta, hogy versenyre kel velük, cégét a város leghíresebb
szülöttéről, a XVIII. század nagy festőművészéről, Jean-Honoré Fragonardról nevezte el. Gyártott kölnit és levendulapárlatot, de hamarosan sikerült kivételes tehetségű Orr-ot alkalmaznia
és híres parfümök kerültek ki a laborokból, mint például a Belle de Nuit (Éjszaka Szépe), a Stolen moments (Lopott
pillanatok), vagy a Nous deux (Mi ketten). Ma már kifizetődőbb az alapanyagokkal kereskedni, amelyeknek a
kompozícióit azután saját nevük alatt
forgalmazhatják például a nagy divatházak.
Közeledünk a város szélén, a sebes folyású, magasról lezuhanó patak partján
épült Fragonard-üzemhez, de Patrick
Fuchs még elmondja, hogy más parfüm illik egy fiatal lányhoz és egy idős
hölgyhöz, más a fekete és fehér bőrhöz,
nyáron kerülendők a nehéz narancsillatok, van olyan parfüm, ami az esti
színházlátogatáshoz való, s olyan is,
ami a csábításhoz ideális.
avasszal kezdődik a jázmin szedése, 10 000 virágból készíthető
1 kiló esszencia, 350 kiló esszenciából
1 liter parfüm. Vannak a jázminnak
nemes rokonai és szintetikus vetélytársai, de végül a jázmin mindig
győz. A hírneves Chanel No.5-nek is
alapanyaga. Utánozhatatlan. A környékbeli termelők kosarakban szállítják a jázmin- és rózsaszirmokat, s
ezeket a gyárban egyenként helyezik
zsírral kent táblákra, hogy kinyerjék
az illatukat. Az esszenciák embermagasságú réztartályokban várakoznak lepárlásra, s az egyiken ez a
felirat: Reine de Hongrie. Igen, a rozmaringból készített „Magyar királynő vize”, a Királynévíz (vagy ma-
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gyar víz) az egyik legnépszerűbb illatszer és gyógyanyag volt már a
XIV. században Európa-szerte. A legenda szerint a hetvenkét éves Piast
Erzsébet magyar királyné elcsavarta
vele a lengyel király fejét.
Megnézzük, hol ült valaha titkos műhelyében az Orr, lefényképezhetjük,
hogyan dolgoznak a legények az illatos
szappanok részlegében, hogyan válogatják az asszonyok a virágszirmokat.
Az üzem egyébként a nagyközönség
számára is látogatható. Innen ebédelni
visz bennünket a Fuchs-házaspár. Az
étterem mesterszakácsa különleges ételeket főz: előételnek őzlábgombás rizottót, amit ibolyával körített, mangócsatnival ízesített kacsamáj, s végül jázminillatú gyümölcstorta követ.
nnen hajtunk át az alapító dédunokája, Frédérick Fuchs birodalmába,
a Florian-édességüzembe. A legfinomabb kandírozott gyümölcsök, nugátok, karamellek, ízesített csokik, virágmézek készülnek itt, s olyan
csokoládébevonatú narancshéj, ami
párját ritkítja. Frédérick büszke mindkét-ági őseire: a szorgalmas elzászi
Fuchsokra éppúgy, mint a Teleki grófokra. Hogy is mondta neki Margit
nagymama, amikor kisfiúként olykor
rosszalkodott? „Ah, magyar virtus”.
Az alapító leszármazottai, a Fuchs- és
Costa-örökösök, létrehozták Grasseban a páratlan parfümmúzeumot, ahol
az ötezer dísztárgy között még MarieAntoinette illatszer flakonja is látható,
ezen kívül képtárat alapítottak, ahová
más, XVIII. századi festők művei mellé Fragonard tizenöt alkotását gyűjtötték össze.
Cannes-ból Grasse csak egy ugrás.
Nagyon megér egy egész napos kirándulást.
SÁRKÖZI MÁTYÁS
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KARÁCSONYI
ILLATOK

A karácsony közeledtével egyre-másra ismer s illatokra bukkanunk, gyermekkorunk szép emlékei
elevenednek meg. A fahéjas sütemény, a forralt bor kellemes szegf szeges illata mind-mind a karácsony eljövetelét jelzi számunkra. Ám van ennél sokkal tudományosabb megközelítése is a dolognak,
mégpedig az, hogy e f szerek illóolaja kiváló baktériumöl hatással rendelkezik, nem mellesleg
egyik-másik képvisel jük értékes antioxidáns tulajdonságú is.

A

z emberiség már több ezer éve
hasznosítja az illóolajok által
nyújtott előnyöket, hiszen az
ókorban főleg illatosításra és testápolásra használták őket. Az egyiptomiak
a vallási szertartásaik során alkalmazták, például balzsamozásra. Kínai vallási vezetők a nagyobb
mennyiségű illóolaj inhalálásakor
fellépő „kábító” hatást használták
ki. A zsidó és a keresztény kultúra
embere különböző illóolajokkal
dúsított keneteket vett igénybe
testápolásra.

emlék árulkodik a középkori kolostorok gyógynövénytermesztéséről
és azok felhasználásáról. A nagy
pestisjárvány idején (1347–1353) az

Levélb l, virágból

A korai középkorban hétköznapi cikkeknek számítottak az illóolajok, jellemzően a Keletrómai Birodalom területén. Sajnálatos módon Európa számos részén visszaszorult az illóolaj kereskedelme és használata ebben az
időszakban. Majd a keresztes háborúk
kezdetén az illóolaj felkapott csereáruvá vált, ez segítette újbóli elterjedését földrészünkön. Számos írásos
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illóolajok voltak a legjobb antiszeptikumok, így nem csoda, hogy
a velük foglalkozó emberek jószerivel immunisak voltak a pestisre.

Az izoprén és egyéb illóvegyületek (FORRÁS: CHEMSPIDER.COM)

a leveléből, más növényeknek (mint a
levendula – Lavandula angustifolia) a
virágzatából nyerik ki az értékes
anyagot. Némelyik növénynek
több részét is felhasználják,
ilyen az eukaliptusz (Eucalyptus
globulus), amelynek a leveléből
és fiatal kérgéből egyaránt kinyerhető a jellegzetes illatú eukaliptuszolaj. Léteznek olyan növények is, melyeknek a teljes egészét
felhasználva nyerhetünk ki illóolajokat, ilyen például a borsos menta
(Mentha × piperita). A sort még számos
növénnyel lehetne folytatni…
Üzlet van benne

Narancs virága, termése és hajtása
(FRANZ EUGEN KÖHLER RAJZA, 1897)

Az illóolajok és illékony alkotórészeik
első kémiai elemzésére csupán a XIX.
század elején került sor. Nem sokkal
később megjelentek az első olyan mikrobiológiai közlemények, melyek az illóolajok hatásairól szóltak. Chamberland 1887-ben a szurokfű (Origanum
vulgare), a fahéj (Cinnanomum verum) és
a szegfűszeg (Syzygium aromaticum) illóolajának hatását vizsgálta a lépfene
(Bacillus anthracis) kórokozójára. Fontos
megemlíteni Schroeder és Messing nevét, akik egy olyan technikát fejlesztettek ki a múlt század közepén, amely
aromatogram néven vált ismertté. Ezzel
az eljárással egy-egy illóolaj vagy illóolaj-komponens különböző kórokozókra kifejtett gátló hatása tanulmányozható. Napjainkban a veszélyes, patogén baktériumtörzsek elleni harcban
egyre több természetes anyagot, vegyületet próbálnak ki vagy tesztelnek,
köztük az illóolajokat is.
Az illóolajok nem egységes vegyületek, hanem terpénvegyületek –
összefoglaló néven terpenoidok –
elegyei. A terpenoidok izoprén
egységekből épülnek fel, és számos
illóanyag tartozik közéjük. Általánosságban azokat a növényi hatóanyagokat sorolják ide, amelyek
többnyire vízgőzzel lepárolhatók,
és vízben nem vagy csak nagyon
rosszul oldódnak. Szobahőmérsékleten teljesen elpárolognak. Általában
színtelenek, és az egyes növényekre
jellemző illatuk van.
Különböző növényi részekből vonnak
ki illóanyagokat. Számos növénynek
(például a citromfű – Melissa officinalis)

Manapság az illóolajok komoly fogyasztási cikknek számítanak. A világon termelt éves mennyiség körülbelül 55–60
millió tonna (!), ennek több mint 75 százalékát Ázsiában hozzák létre, a két legnagyobb termelőország a világon Kína
és India. A harmadik legnagyobb illóolaj-exportőr ország, az USA, csupán
10 százalékban van jelen a nemzetközi
piacon. Meglepő módon Európa a lista
végén kullog, az összes mennyiségből
mindössze 0,5 százalék készül itt. A görögországi illóanyagok számítanak viszonylag nagyobb mennyiségűnek, de
ez is csak 0,01 százaléka az összesnek.
A tiszta illóolajok kifejezetten magas
értéket képviselnek, aminek az az oka,
hogy egyes illóolajnövények csak tízezrelékes nagyságrendben tartalmaznak
illóolajat. Ez azt jelenti, hogy 1 kilónyi
illóolaj (!) kinyeréséhez az adott növényből több tonnányira van szükség.
Például ennyi citromfű olajhoz nem kevesebb, mint 10 tonna növényt kell feldolgozni. A virágokból nyert illóolajok
esetében a betakarításnak és feldolgozásnak kifejezetten nagy a kézimunkaerő-igénye. A jázmin (Jasminum
officinale) 1 liter olajához 8 millió virágot kell feldolgozni, a narancsvirágéhoz (Citrus aurantium subsp. amara)
majdnem 1 tonnányi friss virág szükséges. A hatalmas mennyiségű alapanyag
és a befektetett munka elenyésző menynyiségű illóolajat eredményez – ezért is
olyan magas az ára.
Általánosságban elmondható, hogy
ahol a kis mennyiséghez nagy érték társul, megjelennek a hamisítványok. Az
illóolajok esetében sem volt másként.
Régen ezeket hígítással hamisították. A
vegyészet fejlődése a hamisítás fejlődését
is magával hozta, hiszen egy-egy jellegÉLET

ÉS

zetes komponenst a vegyipar már szintetikus úton is létre tud hozni. Az így készült illóolajok a töredékébe
kerülnek a növényből kivontaknak. A
szintetikus illóolajok kiválóan helyettesítik az illatszeriparban az eredetieket,
mert olyan anyagokat kevernek hozzájuk, amelyek felerősítik az illatokat, aromákat. Ezeknek a készítményeknek ugyanakkor nincs bioaktív (antibakteriális, antivirális,
antikarcinogén stb.) hatásuk.
Hamisítják

Az illatszeriparban használt illatanyagok az emberek hétköznapjait teszik
kellemesebbé. Csakhogy ezeket a termékeket az „illatmaffiák” – a valódi
illóolajok árán – „gyógyszerként” is
kereskedelmi forgalomba hozzák. Az
illóolaj-hamisítás ma már több milliós
üzletágat foglal magába, a citromverbéna (Aloysia triphylla) illóolaja literenként 18 200 euróba kerül (összehasonlításképpen a színarany: 30 504 euró/
kilogramm). A hamis illóolaj elkülönítése az eredetitől nagyon nehéz feladat,
a gyakorlott szakember sem képes
megkülönböztetni minden esetben.
Míg egy illóolaj illatának utánzásához
körülbelül 12 kémiai összetevő szükséges, addig a valódi illóolajokban több
száz komponenst találunk. Az eredetiség megállapítására a legbiztosabb valamelyik kromatográfiás módszer alkalmazása. Legelterjedtebb az illékony
anyagok meghatározására alkalmas
gázkromatográfia.
Az olcsón beszerezhető szintetikus illóolajok az alapcélnak, a szagtalanításnak és/vagy illatosításnak kiválóan
megfelelnek. Hosszú távú hatásaikat
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nem veszik figyelembe, holott a mesterséges illóolajok kőolajszármazékokat is
tartalmazhatnak, amelyek hőre bomlanak, és veszélyes melléktermékek jöhetnek létre. Ezek az anyagok pedig légúti
panaszokat, allergiát okozhatnak és a
szervezetben felhalmozódva további betegségek kiváltói lehetnek. Ellenben, ha
más célt szolgál az illóolaj felhasználása
(fertőtlenítés, tartósítás, aromaterápia,
gyógyászat stb.), csak a kétségtelenül tiszta és eredeti illóolajok használata javasolt.
Az illóolajok – említettük – a történelem folyamán számos alkalommal a legjobb fertőtlenítőszereknek
bizonyultak. Ezt a kifejezett erős antibakteriális hatást ma már számos
vizsgálattal is megerősítették. Az illóolajok azonban nem minden baktériumot képesek elpusztítani, mivel
a baktériumfajoknak különböző az
érzékenységük az egyes illóolajokkal
szemben. A legerősebb (legtöbb baktériumfajt „kordában tartó”) illóolajok között van a levendula, a mentafajok (Mentha spp.), a teafa (Melaleuca
alternifolia), a citrusfélék (Citrus spp.)
és a szurokfű (Oreganum vulgare) olaja. Egyes esetekben szükséges lehet
ezek együttes alkalmazása is. Az illóolajok legnagyobb „erőssége” a felületi vagy külsőleges használatuk.
Az aromaterápia kifejezést először
René-Maurice Gattefossé francia
vegyész használta 1937-ben. Ez egy
olyan gyógyászati rendszer, mely az
illóolajok alkalmazásán alapul. Az
illóolajok és az aromaterápia iránti
érdeklődés a 70-es évek végén és a
80-as évek elején robbanásszerűen
megnőtt, és napjainkban is tart. Egy
dolgot azonban szeretnénk megosztani Önökkel. Az aromaterápia levegőre gyakorolt antibakteriális ha-

tékonysága erősen megkérdőjelezhető. Ennek vizsgálata nagyon
egyszerű: egy kis papírkorongra
felviszünk az illóolajból, mondjuk
150 mikrolitert, ezt pedig egy baktériumkultúrát fedő Petri-csésze
belső oldalára ragasztjuk. Ennek a
mennyiségnek körülbelül 10–15 százaléka elég a Petri-csésze légterének
telítéséhez. Ha a kísérleti edény méretéhez viszonyítunk egy 3 méter
belmagasságú, 20 négyzetméteres
szobát, ahhoz, hogy a levegőt fertőtleníthessük, körülbelül 8,48 liter
illóolajat kellene elpárologtatni a
szobában, sőt egyes baktériumokra
még ez sem lenne hatással. Ezt a
mennyiséget egyetlen ember sem
bírná ki, így elmondható, hogy az
aromaterápiának nincs számottevő
hatása a levegő baktériumközösségére. Ugyanakkor az illóolajokat
széles körben lehet hasznosítani akár
hígítva is, például felületkezelésre, eszközök streilizálására, fertőtlenítésre.
Antioxidánsok?

Számos kutatás folyt már ilyen témában is, gyakran az antibakteriális hatások vizsgálata mellett. Mivel számos
növényből vontak ki illóolajat, természetes, hogy igen sokféle illóolaj antioxidáns aktivitását tesztelték már. Kutatások kimutatták, hogy némelyik illóolaj kifejezett szabadgyökkötőképességgel rendelkezik. Maguk a
szabadgyökök párosítatlan elektronú
molekulák vagy molekularészletek,
melyek erősen reaktívak. Az ilyen
molekulák alap vagy stabil állapotban
lévő molekulákat képesek oxidálni,
azoktól elektront elvonni, s ezzel instabil állapotot hoznak létre, ami
sejtszíntű szinten roncsolódáshoz vezethet. Az antioxiStreptococcus-tenyészet, amelyet különböz koncentrációjú levenduladáns vegyületek leillóolajjal (balra), illetve menta-illóolajjal (jobbra) kezeltünk
lassítják vagy meggátolják egy adott
anyag oxidációját.
Antioxidánsok például a fenoloid vegyületek, számos vitamin és egyes enzimek. Az élelmiszeripar folyamatosan
igényli a jó minőségű és nagy menynyiségű mesterséges vagy természetes antioxidánsokat,
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mivel minden termék esetében növeli az eltarthatóságot, segítségével
a termék vonzó megjelenése sokáig
megőrizhető (példa rá a joghurt) és
a kedvező struktúrája, állaga is tovább tart (gondoljunk a kenyérre), s
nem utolsó sorban kiemeli a színt,
az illatot.
Egy kísérletes kutatásban a levendula és a menta illóolajának antibakteriális és antioxidáns hatását vizsgálták. Darált húshoz adagolva ezeket az illóolajakat, a kísérlet folyamán fény derült arra, hogy az
antioxidáns hatásuk miatt a hús tovább volt eltartható és fogyasztható,
sőt az antibakteriális hatás révén a
káros baktériumok mennyisége is az
előírt határérték alatt maradt. Más
kutatások a kakukkfű (Thymus
vulgaris) illóolajának figyelemreméltó antioxidáns aktivitását emelték
ki: fő komponense, a timol már
5 mikrogramm/milliliter esetén is
95 százalékosan gátolta az egyes
anyagok oxidációját.
Fontos tudnunk, hogy a vegyiparilag létrehozott illóolajok nem
használhatók antioxidánsként, akár
kárt is tehetnek a szervezetünkben,
mivel nem ismerjük a pontos összetevőiket. Kutatásunk során mi is
vizsgáltunk számos illóolajat, a citromfű nagy tisztaságú illóolaja mutatott kiemelkedő antioxidáns-aktivitást. Az illóolajok árából adódóan
nehezen képzelhető el, hogy az élelmiszeripar kedvenc antioxidánsai
lesznek, de egyes – nagyon kis
mennyiségben is hatásos – illóolajok
reménykeltők lehetnek a jövőt tekintve, mint például a már említett
kakukkfűolaj.
Láthattuk, az illóolajok alkalmasak
az élelmiszer-ipari és kozmetikai felhasználásra, hiszen antibakteriális hatásuk már régóta közismert, napjainkra pedig a baktérium-specifikusságukat és antioxidáns tulajdonságukat is
megismertük. Az aromaterápiás felhasználás inkább illatosításra és relaxációra ajánlott, de tisztálkodási szerek
kiegészítő adalékaként kifejezetten
hatásosak, ezért alkotói például a fogkrémeknek. A hangsúly a vegyi úton
termelt hamisítványok kiszorításán
van az orvosi használatból, illetve az
élelmiszeriparból.
GILLICH NORBERT
KRÜZSELYI DÁNIEL

ÖRÖKZÖLD ANGLIAI KARÁCSONY

ÜNNEP –
MAGYALÁGGAL
Jóllehet Albert herceg révén a XIX. században Angliában is meghonosodott a t level karácsonyfa állításának szokása, az atlantikus éghajlatú
szigetországban, ahol b ségben élnek örökzöld lomblevel cserjék,
továbbra is a magyal maradt a legkedveltebb karácsonyi dísz. Nem
csoda, hisz sötétzöld levelei között felbukkanó élénkpiros terméseivel
rendkívül mutatós és számtalan szimbolikus jelentés is kapcsolódik
hozzá. Hajtásait ajtó, kandalló fölé függesztik, látványos koszorút kötnek bel le vagy asztaldíszként alkalmazzák.
zöld leveles és bogyós ágakból készített koszorú
még a pogány napforduló ünnepének idejéből
származik. Erre a célra leginkább az élénkpiros
termésű, fényesen sötétzöld, merev levelű közönséges magyalt (Ilex aquifolium) és az opálfehér bogyójú, örökzöld
fehér fagyöngyöt (Viscum album) használták. Míg a fagyöngy, mely különösen a kelta és germán népek körében
mitikus tiszteletnek örvendett, megmaradt „pogány” növénynek és nem került be a templomokba, a magyal a keresztyén kultúrkörben is szakrális jelentést nyert.
A magyalt már az ókori római Szaturnália ünnepén, a
téli napfordulókor tartott lakomák és vigasságok fesztiválján is használták dekorációhoz és ajándékozás során. A
középkorban azután több szúrós növényhez hasonlóan,
ördögűzőnek hitték és a házak, istállók ajtaja fölé kötötték. A kora keresztyén szimbólumrendszerben örökzöld
hajtásai és piros termései miatt az újjászületés és az örök
élet, a töviskorona és Jézus kiontott vérének jelképévé
vált, ezért templomok díszítésére is használták.
A közönséges magyal 6–12 méter magas, ezüstszürke,
sima kérgű cserje vagy kisebb fa. Lassú növésű és hosszú
életű növény. Merev, bőrnemű levelei hullámos szélűek,
szúrósan fogazottak, bár az idősebb fákon és némely fajtánál lehetnek ép szélűek is. Kétlaki növény, vagyis a
hím és a női virágok külön növényen fejlődnek. Levélhónalji álernyőkben nyíló, egyivarú, kicsi fehér virágai
illatosak. Ragyogó, skarlátpiros, 4 magvú, húsos termései, melyek tél végéig a cserjén maradnak, mérgezők!
Őshazája Dél- és Nyugat-Európától, Észak-Afrikától
Észak-Iránig terjed. Enyhe, párás éghajlatú, mészkerülő, ritkás erdőkben, cserjésekben, sziklás lejtőkön gyakori. A Kárpát-medencében az Arad megyei Zombrád
mellett, a Béli-hegységben, egy bükkösben előforduló
állománya melegkori maradvány. Parkokban, kertekben védett helyen nálunk is áttelel, és félárnyékban,
üde helyen, nem túl száraz talajon jól fejlődik.
Népszerű dísznövény, a kertkultúrában számtalan
szebbnél szebb levélformájú, színű és alakú fajtái is-

A

Az örökzöld,
fényl leveleivel
és élénkpiros
terméseivel díszít
közönséges magyal

mertek. Látványos örökzöld sövény nevelhető belőle, és mivel
jól bírja a metszést, az Angliában
hanem illatos fehér
oly divatos, formára vágott növirágai és változatos
vényszobrok (topiary) kedvelt
levelei teszik látványos
dísznövénnyé. Képünkön alapanyaga.
A népi gyógyászatban is isaz 'Argentea Marginata'
mert, leveléből meghűlés, köhöfajtája látható..
gés, láz és reuma elleni tea készül. Kemény, finomszerkezetű, világos fája kiválóan alkalmas faesztergályos munkákhoz, bútorkészítéshez és faberakásos díszítéshez, fametszetek és
ostornyél készítéséhez.
FRÁTER ERZSÉBET
A közönséges magyalt
nemcsak termései,
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A MIKROKAPSZULÁZÁS TÖRTÉNETE ÉS ALKALMAZÁSI LEHET SÉGEI

BECSOMAGOLT
HATÓANYAGOK
Vajon mi a közös a mesterséges vörösvérsejtben, a másolópapírban és az almás pite töltelékében?
Mind a háromban vannak mikrokapszulák, olyan kicsiny részecskék, amelyek a bekapszulázott anyagokat megvédik a küls hatásoktól, vagy éppen valamilyen küls hatásra engedik ki azokat.

M

ikrokapszuláknak azokat a
mikrorészecskéket nevezzük, amelyek „csapdázott”
anyagok állandó vagy időszakos tárolására szolgálnak. A mikrokapszulák
átmérője 0,1-100 μm között változik,
bár egyes definíciók ennél megengedőbbek és még a 2 mm átmérőjű részecskékre is ezt a kifejezést használják. A csapdázás legnagyobb előnye
az, hogy a hatóanyag megóvható a
környezeti hatásokkal (pH-val, hőmérséklettel, oxigén jelenlétével,
nedvességgel, besugárzással) szemben. Élelmiszer-, valamint gyógyszeripari alkalmazások esetében további előnyös tulajdonság lehet a
nyújtott hatóanyag-leadás lehetősége.
Méretüknél fogva ugyanis a
mikrokapszulák viszonylag hosszú
időt töltenek a béltraktusban, ezáltal
több idő áll a hatóanyag rendelkezésére, hogy felszívódjon. A mikrokapszulázás mérettartományában jól szabályozhatóak a gyártás körülményei,
ezáltal érzékeny hatóanyagok is kapszulázhatóak. Élelmiszeripari célú alkalmazások esetében a mikrokapszulázás általában együtt jár az adott termék eltarthatóságának növekedésével és azzal, hogy a hatóanyag
esetleges erőteljes íze és szaga
kevésbé érződik a termékben.

Barret K. Green

indigó helyett alkalmazható szénmentes másolópapírt. Ez a papír háromrétegű: a papírra filmréteget visznek fel,
amely
mikrokapszulákba
zárt
savérzékeny festéket tartalmaz, erre kerül egy réteg savas természetű anyag.
Amikor valamilyen íróeszközzel írni
kezdenek a papírra, akkor a nyomás
hatására a mikrokapszulák felnyílnak,
a kiszabaduló festék színét a savas

Másolópapírtól az
illatszerekig

A mikrokapszulázás atyjának az amerikai Barrett
K. Greent (1906-1997) tekintik. Thomas Buschsal együttmű ködve
Green fejlesztette ki az
Bogyós gyümölcsök
kivonatát tartalmazó
mikrokapszulák
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anyagréteg előhívja a következő lapon.
A kutatók sokáig kísérleteztek, hogy
olyan mikrokapszulákat tudjanak előállítani, amelyek a gyártás és szállítás
során őket érő mechanikai hatásoknak
ellenállnak, amikor viszont a toll vagy
a ceruza okozta nyomás hat rájuk, akkor a festék felszabadul belőlük. A találmányt 1955-ben szabadalmaztatták.
A szénmentes másolópapírral kapcsolatos kutatások egy másik irányba is elvezették Greent és munkatársait: a reklám és szórakoztatási célokra felhasználható mikrokapszulázott illatanyagok világába. Ilyen
elven működnek például a parfümök és dezodorok tesztcsíkjai,
ahonnan a mikrokapszulázott illatanyagok dörzsölésre vagy hőhatásra
szabadulnak ki. (Nemcsak parfümök, hanem fényvédő, szőrtelenítő,
barnító krémek és fogkrémek is tartalmazhatnak mikrokapszulákat.)

Az amerikai társadalmat kritizáló,
1981-es Poliészter című film vetítésén illatkártyákat osztottak ki a közönségnek. A mozivászon sarkában
megjelenő számok jelezték, hogy
mikor melyik kártyát kell megdörzsölni, így a nézők nemcsak láthatták és hallhatták, hanem „szagolhatták” is a filmet. A Nintendo-játékok
1995-ös kiadása mellé pedig hat, ismeretlen illatanyagot tartalmazó
kártyát adtak a vásárlóknak, aki kitalálta, milyen illatanyagot tartalmaz a kártyája és visszaküldte a
gyártónak, ajándékot kapott. Napjaink egyik híres popénekesnője, Katy
Perry Teenage Dream című albumának exkluzív kiadása szintén a
mikrokapszulázott illatanyagoknak
köszönhetően árasztott vattacukorillatot.
Cukorbeteg patkányok

Mikrokapszulázni azonban nemcsak
vegyi anyagokat, hanem akár baktériumokat és sejteket is lehet. Elsőként Thomas Chang igazolta 1964ben (nejlonba zárt karboanhidrázenzim esetében), hogy az enzimek
aktivitása nem változik meg a mikrokapszulázás során. 1980-ban
Franklin Lim és Anthony Sun cukorbetegségben szenvedő patkányokon végzett kísérleteket. A tesztállatok egyik csoportjába – alginát és
polilizin alkotta – kettős falú
mikrokapszulába zárt hasnyálmirigysejteket ültettek be, míg a másik csoport ugyanilyen sejteket kapott, de ezeket a sejteket nem zárták kapszulákba. A vércukor szintje
mindkét csoportnál jelentősen lecsökkent és ezen a szinten maradt
legalább 4 napon keresztül. A nem
kapszulázott hasnyálmirigysejteket
kapó patkányoknál 4 nap után ismét
növekedni kezdett a vércukorszint,
azoknál a példányoknál azonban,
amelyekbe mikrokapszulázott sejteket ültettek be, több mint 10 napig
az egészséges tartományban maradt
a vér glükóz szintje. Ez volt az a kísérlet, amely az alginátot tartalmazó
mikrokapszulák máig tartó népszerűségét megalapozta, hiszen ez az
anyag könnyen kezelhető és
biokompatibilis.
A módszer első klinikai alkalmazására 1989-ben került sor egy LeschNyhan-szindrómában szenvedő be-

Homoktövis kivonatát tartalmazó
mikrokapszulák

teg esetében. (A LeschNyhan-szindróma örökletes, gyógyíthatatlan
betegség, amely súlyos
mozgáskoordinációs és
idegrendszeri zavarokkal jár együtt.) Roberta
Palmour mikrokapszulázott xantin-oxidáz
enzimet adott be páciensének, akinél ennek
hatására lecsökkent a
betegség kialakulásáért
felelős hipoxantin szintje.
1994-ben már vörösvérsejtek pótlására is kísérletet
tettek. Olyan „nano” mérettartományba tartozó kapszulákat hoztak létre, amelyben minden olyan enzim megtalálható,
amely egy vörösvérsejtben van. Az
eljárás olyan sebészeti eseteknél alkalmazható, ahol a páciens szervezete
nem tud elegendő vörösvérsejtet termelni. Később – a gyógyulást követően – a mesterséges vörösvérsejtek
felszívódnak a szervezetben, mivel a
mikrokapszulák fala biológiailag lebontható. Egy évvel később a már
említett Thomas Chang és Satya
Prakash genetikailag módosított
Escherichia coli-baktériumot kapszulázott alginát-polilizin-alginát burokba azzal a céllal, hogy a kapszula bejuttatásával kísérleti állatokban a karbamid és az ammónia szintjét lecsökkentsék. A kezelés urémiában
szenvedő patkányok esetében sikeres
volt. Az ezredforduló környékén
megindultak az őssejtek mikrokapszulázására irányuló kísérletek is, a
szakemberek szerint ugyanis ez hatékony módszere lehet az őssejt-beültetésnek.
A már említett orvosbiológiai és
vegyipari alkalmazásokon kívül a
mikrokapszulázás módszerét számos
iparágban gyakran alkalmazzák. A
szabályozott hatóanyag-leadás lehetősége miatt a gyógyszeriparban is
kedvelt technológia a mikrokapszulázás. A kapszulák segítségével a hatóanyagok jobban eloszlathatók a
szervezetben, így elegendő kisebb
dózisok alkalmazása vagy csökkenthető a gyógyszerbevitel gyakorisága. A hatóanyagok hatékonyabb célÉLET
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ba juttatásával a mellékhatások is
mérsékelhetők. A hatóanyagok „becsomagolása” lehetőséget ad arra is,
hogy nem vízoldható vagy illékony,
illetve higroszkópos tulajdonságú
hatóanyagot vigyünk be a szervezetbe. Az aszpirint például kellemetlen íze és a gyomor irritációjának
csökkentése miatt mikrokapszu lázzák, az A-vitamin esetében pedig az
oxidációtól kívánják megvédeni a
hatóanyagot.
Mikrokapszulázott
hatóanyagot tartalmaznak többek
között például Cefalexin nevű antibiotikum és a koleszterinszint beállítására és a szívroham megelőzésére
szolgáló egyes gyógyszerek is.
Növényes trükkök

A mezőgazdaságban a növényvédő
szerek alkalmazásának gyakorisága
– az egyenletesebb hatóanyag-felszabadulás révén – csökkenthető
mikrokapszulázott hatóanyagokkal.
A mikrokapszulák alkalmazásának
további előnye, hogy védik a hatóanyagokat a fotodegradációtól és
csökkentik az esővíz okozta lemosódás mértékét is. Az első mikrokapszu lázott hatóanyagot tartalmazó
TUDOMÁNY
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növényvédő szer az 1974-ben piacra
került Penncap-M volt, melynek hatóanyagát, a metil-parationt térhálós
poliamin-polikarbamid polimerben
csapdázták. A szer hatékonynak bizonyult a zsizsik, a levéltetű, az alma- és körtefákat pusztító molyok, a
dohánylepkék és a szója kártevői ellen, a méhekre azonban toxikus volt.
A feromonok szabályozott hatóanyag-leadásának megvalósításával
sikerült felvenni a harcot a földközitengeri gyümölcslégy és néhány bagolylepkefaj ellen is. A hatóanyagok
megfelelő formulálása – a környezetvédelmi és gazdasági szempontokon túl – a növényvédő szereket alkalmazó mezőgazdasági dolgozók
egészségének megőrzéséhez is hozzájárulhat.
Az élelmiszeripar a bioaktív élelmiszer összetevők stabilizálására alkalmaz mikrokapszulázást, mivel ez a
módszer biztosítja a hatóanyagok védelmét az élelmiszeripari feldolgozás
és tárolás során, ezzel elősegítve azt,
hogy azok változatlan formában eljussanak a gyomor-bél rendszer megfelelő szakaszába és ott felszívódhassanak. A kapszulázás további előnye,
hogy illékony komponensek csapdázását is lehetővé teszi. A bioaktív élelmiszer összetevők közé bioaktív molekulák (lipidek, vitaminok, peptidek,
zsírsavak, antioxidánsok, ásványi
anyagok) és élő sejtek egyaránt tartoznak. A bioaktív molekulák nagyon változatosak a molekulaszerkezet, moláris tömeg, polaritás, valamint az oldhatóság tekintetében,
emiatt az alkalmazható mikrokapszulázási eljárások is nagyon változatosak. 1979-ben Norman F. Olson
szabadalmaztatta azt az eljárást,
melynek során „víz az olajban” típusú
emulzióba kapszulázta be a sajt ízének kialakításáért felelős enzimet,
melyet később felhasználva gyorsítani
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tudta a sajt érlelésének folyamatát. A
modern gasztronómia Ferran Adriá,
világhírű katalán séfnek köszönhetően fedezte fel újra a mikrokapszulázást.
Adriá 2003-ban mutatta be
szferifikáció (folyadék zselésítése apró
gyöngyök képzésével) módszerével
készített olívakaviárját, melyhez
nátrium-alginátot használt fel. Az
alginátot 1881-ben fedezte fel a skót
Stanford, az anyag barna algák sejtfalából nyerhető ki. Szferifikációval
készül többek között az egyik nagy
gyorsétterem-lánc almás pitéjének
tölteléke is, de így állítják elő a töltött
olívabogyóban található formázott
paprikát is.
Az Eszterházy Károly Főiskola
EGERFOOD Regionális Tudásközpontjában zajló kutatásaink célja
funkcionális élelmiszerek, vagyis az
egészség megőrzéséhez és a betegségek megelőzéséhez hozzájáruló táplálékok létrehozása. A szív- és érrendszeri betegségek, valamint a daganatos betegségek kialakulásának
kockázatát csökkentő antioxidáns
vegyületeket Magyarországon termesztett gyógy- és fűszernövényekből, valamint színanyagokban gazdag gyümölcsféleségekből nyerjük
ki és mikrokapszulázzuk többféle
módszerrel. Kísérleteink során citromfűből és kakukkfűből, valamint
szederből, cseresznyéből, fekete bodzából és homoktövisből készítünk
kivonatokat. A kivonatok és a felhasználásukkal készült, különböző
ideig és eltérő körülmények között
tárolt mikrokapszula-változatok antioxidáns kapacitását összevetjük és
a mikrokapszula felhasználási céljának figyelembe vételével javaslatot
teszünk az optimális kapszulázási
elegy összetételére és eltarthatósági
idejére. Az elkészített mikrokapszulákat elsősorban üdítőitalban,
joghurtban és csokoládéban kívánjuk felhasználni.
JURECSKA LAURA
MOLNÁR SZABOLCS
A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001
azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program
– Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és m ködtetése konvergencia program cím kiemelt
projekt keretében zajlott. A projekt az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társﬁnanszírozásával valósul meg.
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ÉLET-M�D
A metélőhagyma
A liliomfélék családjához tartozó
gumós gyökerű évelő növény a Földközi-tenger mellékéről származik. A
metélőhagymának csöves szára, cső
alakú levele és lilás-rózsaszín, gömb
alakú, úgynevezett álernyős virágzata van. Mivel hidegtűrő növény,
még a kemény teleken sem károsodik számottevően. A metélőhagymát nevezik pázsithagymának, pázsitfűnek, fűhagymának, kákahagymának, snidlingnek vagy
snittlingnek.
Erős aromájú és enyhén csípős üreges
levelei sokféle vitamint és az emberi
szervezet számára értékes ásványi
anyagot, továbbá illat- és zamatanyagokat tartalmaznak. A szívbarát kálium, a csontépítő kalcium, a görcsoldó
magnézium, az egészséges bőrért felelős A-vitamin, az immunerősítő C-vitamin különösen nagy mennyiségben
található meg a metélőhagymában.
Ezen kívül magas a vastartalma is. Fogyasztása során pusztítja a szájüreg és
az emésztőcsatorna baktériumait,
ezért fertőzések megelőzésére is ajánlják, továbbá természetes vízhajtó hatású, immunerősítő, étvágygerjesztő és
gyomorerősítő. Több tanulmány szerint a metélőhagymának vérkeringést
javító és vértisztító hatása van, csökkenti a vér koleszterinszintjét, illetve a
vérrögképződésre való hajlamot.
A kínai gyógyítók is nagyra becsülik ezt a növényt, úgy vélik, a test
energiaáramlását erősíti, és segíti a
vese, a máj és a gyomor működését.
Hogy a snidling ép, szép maradjon,
és megtartsa aromáját, a megmosott
szálakat lazán szárazra törölgetjük,
és inkább konyhai ollóval „szeleteljük-karikázzuk”, semmint vágjuk.
Apróra vágott levele felhasználható
olajok, ecetek, saláták, mártások,
szószok, túrók, fűszervajak, valamint levesek ízesítésére, szendvicsek
díszítésére, de változatossá tehetjük
vele a hal- és tojásételeket is.
Lakáson belül minél világosabb és
hűvösebb helyen tartsuk. Ha a földjéhez közel vágjuk le, egy télen akár
többször is kihajt.
MAROSI KINGA

Nyelv és Élet
Szerkeszti:
GRÉTSY LÁSZLÓ
emrégiben ellenőriztem – szokásosabb latin eredetű szóval: lektoráltam – a szülővárosom, Kisújszállás földrajzi neveiből készült összeállítást. Ismeretes, hogy egy-egy város,
falu földrajzi, azaz bel- és külterületi nevei sok mindent megőriznek az illető
helység múltjáról, a természet, a környezet alakulásáról, de még az ottani
nyelvhasználatról és a nyelvi változásokról is. Ezért határozta el a hatvanas
évek elején a Magyar Tudományos
Akadémia Nyelvtudományi Intézetének néhány lelkes szakembere,
hogy a vidéki értelmiség és
önkéntes gyűjtök bevonásával,
továbbá a helységek, a járások
és a megyék anyagi segítségével feltérképezik az ország
minden faluját, városát, és ezeket a földrajzinév-gyűjteményeket nyomtatásban is megjelentetik. A példát Zala megye mutatta 1964-ben 738 oldalas hatalmas kiadványával.
Ezután sorra-rendre láttak
napvilágot a jobbára egy-egy
megye, ritkábban járás vagy
város földrajzi neveit magába foglaló
gyűjtemények. Jász-Nagykun-Szolnok
megyére és benne Kisújszállásra az elmúlt években került sor…
Ahogy nézegettem a régi utca-, városrész-, továbbá dűlő- és határrészneveket, a nagy kiterjedésű térképeket
– mert Kisújszállásnak igen nagy a
külterülete, több mint húsz kilométerre van például a fegyverneki határ
–, elém tolultak a gyermek- és ifjúkori emlékek, az is, hogy a szomszédunkban lévő cséplőgéppel több éven
át bejártam szinte a város teljes határát. Ezúttal az érdekesebb régi nevekből idézek fel néhányat.
Kisújszállás a nagykun városok egyike. Neve mai formájában a Földrajzi nevek etimológiai szótára szerint 1522-ben
fordul elő először, de már 1395-ben
adatolható Kisszállás alakban.
Mindez azt jelezheti, hogy a település
kezdetben kis kiterjedésű volt, viszont
az új névelem újabb vagy ismételt meg-

N

MIR L VALLANAK
A FÖLDRAJZI NEVEK?
szállásra utalhat. A szállás szó viszont
egyenesen a kunokra utal, az említett
szótár így írja körül: „betelepült kun
vagy jász nemzetség, csoport lakóhelye”, és több mint tíz ilyen összetételű
helynevet sorol fel. Egyébként a kisújszállási határrésznevek közül bizonyítottan kun eredetű a Turgony (ez a név
korábban falut jelölt), a Gyalpár és a
Karahát első eleme, de a népi tudat szerint idetartozik a Csivak, az Igarió, a
Konta és a Szejkő is. Az utóbbiak nyelvészeti igazolása még várat magára.

a „Tisza” vagy metaforikus úton kerülhetett, vagy esetleg köznevesült.
Maga Móricz Zsigmond is ezt írja a
múlt század végi diákéletet bemutató
Forr a bor című regényében Kisújszállásról: „A Fertő-diákkamara a Fertő-utcáról
vette a nevét. A Fertő-utca pedig arról, hogy
a város fertőjéig nyúlt. Ez a fertő egy mocsár
volt a város kellős közepén. Rendes, szabályszerű mocsár, náddal és kákával és szitytyóval. Arra nagyon jó volt, hogy a természetrajztanár oda járjon botanizálni az ötödik osztályosokkal s arra is, hogy minden

Kisújszállás, városháza (XX. század eleje)

Móricz Zsigmond

Ismeretes, hogy IV. Béla királyunk
a XIII. század közepe táján a kunokat
jobbára mocsaras helyre telepítette le.
Ilyen volt a Nagykunság korábbi területe is, egészen a XIX. századi folyószabályozásokig. Ennek az emlékét őrzik nálunk az olyan határrésznevek, mint Bíkás (azaz Békás, ez vizenyős hely volt sok békával), Ludas (a
vadlibák ott gyülekeztek), illetve -sziget, -lapos, -laponyag, -ér, -völgy utótagú összetett nevek, mint például
Dombsziget, Matyilapos, Gyalpárlaponyag, Csonkaér, Bodzásvőgy. De a város vizenyős jellegére utalnak a következő, ma már szinte kihalt városrésznevek is: Éralja, Sásestó (a Sásastó
alakból úgynevezett elhasonulással
lett, jelentése: sással benőtt tó),
Vermeshát (mivel viszonylag magasabban feküdt, annak idején ide vermelték el a gabonát). A mostani Jókai,
korábban Gödör utcát még korábban
Karsai-tiszá-nak hívták, amely névbe
ÉLET
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télen beleszakadjon egypár diák korcsolyázás közben”. Illetve így beszélteti a nagy
bajuszú mészárost: „Mikor ő még csak juhász volt és a birkát őrizte a pusztán. Az
volt a szép világ. Az övék volt az egész
puszta. Az ő fiatal korában még nem volt
lecsapolva a Berettyó, és idáig tartott az árvíz minden tavaszon”.
A külterületi határrésznevek közül
megemlítem még a következőket:
Göringyes (azaz Göröngyös; rögös, nehezen művelhető talaj); Marjalaka (az
Árpád-kori Márialaka elpusztult falu
nevéből); Nyakvágó (a helyi magyarázat
szerint: itt a legszűkebb a város határa, s
ez a hely mint nyak tartja a fejnek tekinthető kitűnő termőföldű Csorba nevű határrészt); Szőrfű (szintén helyi magyarázat szerint). A Bánomkert meg –
sok társához hasonlóan – tréfás eredetű
név: a „bánom” igealak vált tulajdonnévvé, ugyanis az így jelölt föld csalódást okozott gazdájának.
SZATHMÁRI ISTVÁN
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I N T E R J Ú M I H Ó K BA R BA R Á VA L

a hét kutatója

ÖTVEN FONTOS KÉRDÉS
Mihók Barbara, az MTA Ökológiai Kutatóközpont tudományos
munkatársa november végén a szegedi IX. Magyar Ter mészetvédelmi Biológiai Konferencián (MTBK) adott el . Az el adás
témája a természetvédelem számára legfontosabb 50 kutatási
kérdés volt – err l kérdeztük a konferencia ideje alatt. Van-e
kommunikáció a kutatók és a természetvédelmi szakemberek
között? Milyen kérdések megválaszolására lenne szüksége a
természetvédelemnek?

– Miért van szakadék a természetvédelmi gyakorlat és a kutatás között?
– Ennek több oka is van. A szakadéknak az a lényege, hogy a területen dolgozó gyakorlati szakemberek munkája
során sok olyan kérdés merül fel, amelyek megválaszolásához tudományos
eredményekre, kutatási eredményekre
van szükség. Viszont a kutatói oldalról
előállított eredmények nem találkoznak ezekkel az igényekkel. Ennek a
hátterében több ok is van. Egyrészt
maguk a közzétett kutatási eredmények nem férhetőek hozzá könnyen a
gyakorlati szakemberek számára. Tulajdonképpen egy kommunikációs hézag jelent meg a gyakorlati szakemberek (akiken itt a területkezelőknél,
nemzeti parkoknál, szakpolitikában, a
természeti erőforrások kezelőinél dolgozókat értjük) és az akadémiai intézmények között. Az egyik gond az,
hogy számukra az akadémiai tudás jelentős része nehezen elérhető, mivel kevés idejük és kapacitásuk marad arra,
hogy a folyamatosan terebélyesedő
szakirodalmat napra készen kövessék.
Természetesen sok gyakorlati szakember egyben kutatási tevékenységet is
folytat, valamint elképesztő mennyiségű szaktudással rendelkezik adott esetben, de ez a kommunikációs probléma
meggyőződésem szerint általánosan
jellemző. Azonban ennek a szakadék1630
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nak a hátterében egy másik ok is van.
Nevezetesen, hogy nem feltétlenül
olyan kérdéseket kutatnak a kutatók,
amelyeknek gyakorlati relevanciája
lenne. Ez amiatt alakult így, mivel a
kutatói életpálya más szabályozók szerint működik, mint például a területkezelők munkája. A kutatók tevékenységét más motiválja: az ő sikerességük és egész szakmai életútjuk attól
függ, hogy mennyi cikket publikálnak, és azokat hányan hivatkozzák. A
természetvédelmi gyakorlati szakemberekben felmerülő kérdések jelentős
része nem elég releváns nemzetközi folyóiratokban való publikálásra, nem eladható azon a piacon, ahol a kutatók
megmérettetődnek.
– Az előadásában említette, hogy
Andrew Pullin és munkatársai a 2000es évek elején végeztek egy vizsgálatot.
Mi volt ennek a lényege?
– Ők egy felmérést végeztek Angliában, amelyben 38 védett területnek a
kezelési tervét vizsgálták meg, és meginterjúvolták azokat, akik előállították
ezeket a terveket. Az volt az egyik kérdésük, hogy honnan szerzik be a szakértők az információkat.
– Mi lett a vizsgálat eredménye?
– A legtöbben az előző kezelési tervek
és kézikönyvek alapján írják meg az új
kezelési terveket, vagy a hagyományosan már beváltnak gondolt kezeléseket

2014/51–52

alkalmazzák, esetleg külső szakértővel
konzultálnak. Mindösszesen azt találták, hogy primer elsődleges információforrásnak csak 23 százalékuk említette meg a tudományos szakfolyóiratokban leközölt cikkeket. Pullin és
munkatársai végül is azt a következtetést tették, hogy az úgynevezett
experience-based (tapasztalat alapú) információforrások sokkal fontosabb
szerepet játszottak a kezelési tervek létrehozásában, mint az evidence-based (bizonyíték alapú) információs források.
– Ez egy angol kutatás volt. Magyarországon is hasonló lehet a helyzet?
Ezt vizsgálta valaki?
– Szisztematikus vizsgálat nem volt erre vonatkozóan, de Standovár Tiborral
csináltunk még a 2000-es évek elején
egy országos kérdőíves felmérést, ami
arra vonatkozott, hogy milyen az
együttműködés a természetvédelemben dolgozó csoportok között. Ott is
azt találtuk, hogy sokkal nagyobb
igény lenne a gyakorlat és a kutatás
együttműködésére. Azt távolról sem
mondom, hogy nincsen együttműködés, tehát nagyon sok konkrét területhez, fajhoz kapcsolódó kutatás, illetve
akár intézményi együttműködés is elindult már. De nekem az a benyomásom, hogy ez a „gap”, szakadék fennáll
nálunk is, és segíteni kellene az együttműködésre egyébként nyitott feleket e

szakadék áthidalásában. Megkérdeztem például természetvédelmi őröket,
hogy jönnek-e a Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferenciára. Némelyikük úgy reagált rá, hogy ez egy meditálós alkalom, ahová nem érdemes
ellátogatni. Ugyanakkor ezeknek a
konferenciáknak a kezdetektől az a
missziójuk, hogy áthidalják ezt a szakadékot. Nyilván még mindig megvan a „gap”, de azért biztos, hogy nagyon sok előremutató kezdeményezés
is indult.
– Ha jól látom, Önök a kutatásuk során is ezen szakadék áthidalására törekednek. Milyen kutatást végeztek?
Mik voltak az eredmények?
– A kutatást az MTA Ökológiai Kutatóközpont és az Environmental Social
Science Research Group (ESSRG) közös szakmai együttműködésében végeztük. Az volt a célja, hogy egy bevonáson alapuló, társadalomtudományi
alapokon nyugvó módszertan segítségével a lehető legszélesebb körből begyűjtsük a természetvédelem gyakorlatában dolgozó emberektől a tudáshiányokat és a kutatási kérdéseket.
Mindebből egy részvételi folyamat
eredményeként egy közös rangsorolás
és megbeszélés során kialakítottunk
egy prioritáslistát, amire elmondhatjuk, hogy széles merítésből készült és
sok egyeztetésen esett át. Ez volt a kutatásnak a célja és az eredménye is. 2013ban indult a kutatás, amikor is feltérképeztük az érintetteket, akik a természetvédelem gyakorlatában relevánsak.
– Kikre kell gondolni? Természetvédelmi őrök, nemzeti parki munkatársak?
– Igen. Az állami szakigazgatás emberei, a minisztérium és a nemzeti parkok munkatársai, a hatósági emberek,
vízügyi felügyelőségek, erdészeti osztályok, az állami szakigazgatás. Fontosak még a civil szervezetek, akik szintén foglalkoznak területkezelésekkel.
A természeti erőforrásokkal gazdálkodókat is megkerestük és bevontuk a
vizsgálatba. Ide az erdészeti gazdaságok, magánerdősök, vadászok és agrárgazdálkodók tartoznak. A halgazdálkodókat is megkerestük, de őket
sajnos nem sikerült elérnünk.
– Mi volt a kutatás menete?
– 2013 tavaszán csináltunk 21 interjút
az érintett csoportok képviselőivel.
Összeszedtük a javaslataikat arra néz-

ve, hogy szerintük hogyan kellene
megírni a kérdőívet. Az ötletek alapján
összeállítottunk egy országos, online,
interneten kitölthető kérdőívet. Ezt
2013 nyarán küldtük ki célzottan
e-mail címekre. Azt kértük a kérdőív
kitöltőitől, hogy küldjenek be öt-öt
olyan kutatási kérdést, amik a saját
szakterületükön fontos tudáshiányokat
céloznak. Összesen 780 kérdés érkezett
be az interjúkban elhangzott kérdésekkel együtt. Létrehoztunk egy nagy
adatbázist a kérdésekkel, majd mindezt
leszűkítettük 470 kérdésre. 2014 februárjában szerveztünk egy műhelybeszélgetést, amire meghívtunk 24 gya-

bányáknak? Milyen hatásai vannak a
különböző élőhely-restaurációs (helyreállítási) technológiáknak? Vannak
olyan kérdések, amik alapadatok
gyűjtésére vonatkoznak. Például milyen az ismerethiányos és veszélyeztetett uniós és hazai védett fajok rendszertani és természetvédelmi helyzete? Ez utóbbi kérdés azért fontos,
mert az alapadatokból is elég nagy hiány van. Sok olyan kérdés is van, ami
speciálisan magyar természeti értékekre, vagy különösen veszélyeztetett
élőhelyekre vonatkozik, például a
pannon erdősztyeppekre, a vizes élőhelyekre, vagy az ártéri erdőkre.

Egy természetvédelmi r egy rétisas-pár (Haliaeetus albicilla) fészkét ellen rzi
(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELEI)

korlati embert a minisztériumból és
a nemzeti parkokból, gazdálkodókat
és civileket. Velük egy másfél napos
facilitált munka keretében közösen
rangsoroltuk a kérdéseket. Meghívtunk ide kutatókat is, akik segítették
ezt az egész folyamatot. Ők nem
vettek részt a rangsorolásban, csak
értelmezték a kutatási kérdéseket.
Megkaptuk az 50 kérdés listáját, ez
még több egyeztetésen esett át és javítottuk nyelvi szempontból is.
– Tud mondani néhány példát ezekre
a kérdésekre?
– Sok szempontból lehet ezeket a kérdéseket nézni, elemezni. Sok olyan
kérdés van, ami hatásmonitorozással
foglalkozik. Milyen kumulatív (azaz
összeadódó) hatásai vannak a kavicsÉLET
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Emellett pedig sok olyan kérdés van,
amik megválaszolása konkrét területhasználattal kapcsolatos döntésekhez szükségesek, tehát interdiszciplináris megközelítést igényelnek és
konkrét döntéshozatali folyamatokhoz való inputot eredményeznek.
Ezen kérdéseknek a meglétéből látszik az, hogy mennyire lényeges szerepe volt itt a gyakorlati szakemberek
megkérdezésének. Így megjelent az ő
gyakorlati input-igényük, ami a döntéshozatalnál használatost segítheti.
BAJOMI BÁLINT
(A kutatásról további információk a http://tvk.
okologia.mta.hu/ címen olvashatók.)
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TÉRKÉPTÖRTÉNETEK

ITT SÁRKÁNYOK VANNAK…
„Hic sunt dracones” – Itt sárkányok vannak. Ez a latin nyelv felirat csupán egyetlen XVI. századi
földgömbön olvasható, és a nagy földrajzi felfedezések korának térképein is ritkán t nnek
fel a sárkányok. Ám a furcsa, s t nemegyszer szörny séges külsej lények annál gyakoribb, a mai szemlél számára érdekes díszít elemei az újkori térképeknek. A fantáziadús képeket még ma is izgalmasnak tartjuk, miközben a legendás lények korabeli
ábrázolásaiból a tudomány is új ismereteket szerezhet.

A

XII. századi Zsoltároskönyv-térkép egy kör alakú
világtérkép, amelynek közepén a keresztény világkép középpontja, Jeruzsálem látható. A térképen ábrázolt, teremtett világ felett
az égben Krisztus uralkodik, akit
két angyal segít. A térkép alatt,
vagyis az alvilágban két sárkányszerű lény jelképezi a bűnök világát.
A sárkányok itt tehát pokolbéli, ör-

dögi lények, amelyek azonban –
szerencsére – nem a mi világunkban találhatók.
Az ókori földrajzi világkép közepe a
Földközi-tenger és környékének világa
volt. A Római Birodalom határain túli
világ nem tartozott a civilizációhoz –
legalábbis addig nem, amíg nem sikerült
a barbárokat legyőzni és a területet meghódítani. Az ókori földrajzi írók, például
Sztrabón leírásaiban persze bőséges anya-

got találunk a limesen, a birodalmi határon túli területekről.
Ahogyan mindjobban távolodunk a középtől, a világ tengelyének is tartott Rómától, a világ egyre idegenebb, egyre
furcsább lesz. A félelmetes és
gonosz, kígyószerű, csúszómászó lények az idő tájt különösen
a meleg és nedves klímaövben,
azaz a tőlünk délre fekvő Afri-

Legendás lények
Afrika peremén
az ebstorfi térképen

A Zsoltároskönyvtérkép sárkányai
az alvilágban
(British Library)
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kában tenyésztek. A XIII. század
végén rajzolt ebstorfi térképen, a
kontinens peremén például számos
kígyószerű lény, köztük a baziliszkusz ábrázolását is megtaláljuk.
A Nílusban élő hatalmas krokodilokról szóló ókori híradások
adhatták a középkori sárkánykultusz anyagát. A változatos ábrázolások között kiemelkedően
fontosak Szent György legendájának illusztrációi, ahol a szent a
sárkány képében megjelenő Gonoszt győzi le. A Kolozsvári-testvérek híres, Sárkányölő Szent
György-szobra 1373-ban készült,

K…

Sárkány Ázsiában Jean Mansel világtérképének szélén
A Sárkány-sziget Fra Mauro térképén
(nyíllal jelölve – „Isola de dragoni”)

és ma is látható Prágában. A sárkány
mint szimbólum Európa-szerte elterjedt, amiről nálunk például a Zsigmond
király alapította Sárkány-rend vagy a
Báthoryak címerében megjelenő sárkányfog tanúskodik.
A Vatikáni Könyvtárban őrzött, Borgia-térképnek nevezett különleges alkotást egy fém korongba vésték 1430 körül. Az ezen látható etiópiai sárkánynak már szárnya is van. Az Ázsiában
„élő” feltűnő furcsa lény mellett a leírás olyan emberekről mesél, akiknek
négy láb hosszúságú szarvuk van és
akkora kígyókról, amelyek egy ökröt
is egészben lenyelhetnének…

A világ peremén

Nem csoda, hogy a középkori világtérképeken a lakott világot körülvevő,
ismeretlen világóceánt számos csodalény népesítette be, mint például Jean
Mansel 1460-as években keletkezett világtörténetének térképén is. A szigetek
között ábrázolt lények között feltűnik
szinte az összes, a nagy felfedezések korának térképein megtalálható díszítőelem: a hajó, a tengeri kígyó, az óriás
cet és persze, a sárkány. Utóbbi a kör
alakú világábrázolás jobb felső szélén,
azaz Kelet-Ázsia partjai mentén látható
a tengerben: emberfejű, szárnyas gyíkszerű lény, alatta a latin felirat: „Hic sunt
dragones” – Itt vannak a sárkányok…

A világról alkotott képünk közepébe
ősidők óta saját magunkat, törzsünket,
népünket, országunkat képzeljük. Ez
természetes következménye annak,
hogy ezt ismerjük legjobban, legrészletesebben. Ha azonban akár csak képzeletben is, de eltávolodunk a középponttól, akkor a világ szélei felé haladva
egyre homályosabbá válik a kép, és
egyre nagyobb teret kap a fantázia. A
világ peremén, az ismeretlen vidékeken
nemcsak furcsa állatok és növények, de
ember formájú lények is feltűntek. A
római szerző, Plinius Természethistóriája szinte kiapadhatatlan forrásává vált a
középkori legendáriumokban is továbbélő, az olvasó idegeit borzoló történetekben feltűnő szörnyetegeknek.
Ezekkel elsősorban az ismert világot elhagyó utazók találkozhattak, így például a legendás John de Mandeville lovag. A kitalált szerző az áldozatait igazi
krokodilkönnyeket ontva elfogyasztó
krokodil (crokodrill) ókori történetét is
belevette csodálatos utazásának XIV.
századi elmesélésébe.

Az 1400-as évek elejétől a nagy földrajzi felfedezők előőrsei már nemcsak szárazföldön, hanem tengeren is elindultak az ismeretlen felé. A végtelen óceánon szinte vakon tapogatódzó európai
hajósok számára sokszor furcsa, félelmetes lényeknek tűntek fel az óceán
élőlényei vagy éppen a távoli vidékek
lakói. A babonás matrózok csapszékekben elmesélt történetei éppúgy táplálták
a tengeri szörnyekről szóló legendákat,
mint a komoly tudósok beszámolói.
A középkori tengeri műveken, a pergamenre rajzolt portolántérképeken
tűnnek fel először a hamarosan a felfedezőutak jelképeivé váló, új típusú
tengerjáró hajók ábrázolásai. A nemegyszer rendkívüli gonddal készült,
aranyozott és szépen festett mappákon
a világtengeren feltűnő hajók a világi
hatalom szimbólumai voltak. Az Újvilág felé hajózó, általában teljes
vitorlázattal bemutatott portugál vagy
spanyol hajók a területek meghódítá-

Jóllehet a sárkányok létezésében már
nem hitt a velencei kamalduli szerzetes,
Fra Mauro, aki a XV. század közepén
Velencében évtizedes munkával készítette el a világ leírását egy kétméteres,
kör alakú térkép formájában, azonban
még nála is feltűnik az „Isola de dragoni”, a Sárkány-sziget a Nyugati-óceánban. Egyebek között megemlíti a különleges sárkányvadászat legendáját,
amely talán Albertus Magnus ásványokról szóló művére alapul: eszerint a sárkányok homlokán található a sárkánykő,
amely számos betegség ellenszere.
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sának és gyarmatosításának főszereplőivé váltak, amelyeken a hatalmas lobogók büszkén hirdették a világtenger
és a területek feletti uralmat.
Pierre Descelliers a XVI. század közepén készítette portolán világtérképét,
melyen a hajók ábrázolásai mellett a
tengereket csodálatos lények népesítik
be. A dél-amerikai partoknál feltűnő
legendás szirének mellett Új-Fundland
halban gazdag vizeiben hatalmas bálna
bukkan ki a vízből, majd kissé lejjebb,
azaz a déli tájolású térképen még északabbra, jegesmedve halat falatozik egy
úszó jégtáblán.
Martin Waldseemüller 1516-os, tengerészek számára készített világtérképén
a portugál uralkodó, Manuel király
egy hatalmas, cethalszerű lényen lovagol Afrika déli csúcsánál. Az ábrázolás
világos utalás a kontinens megkerülésével megnyíló kereskedelmi útvonalra
és a portugál gyarmatbirodalom létrehozásában fontos szerepet betöltő uralkodó óceáni hatalmára.

Tengeri szörnyek
a kozmográfiában
(Münster,1552)

Carta Marina

Olaus Magnus

A tengeri szörnyek legnagyobb hatású
népszerűsítője Olaus Magnus volt, akinek 1539-ben Velencében megjelent
térképén olyan válogatott összeállítást
láthatott a közönség, amelynek azóta
sem igen akadt párja. A katolikus Olaus
tanult egyházi személy, nem pedig nagyotmondó tengerész volt. A komoly
tudós az északi világ térképét és rövid
magyarázatát azért adta ki, mert addig
ilyen munka nem létezett a görög és latin irodalomban sem: a fagyott észak
természeti csodáit még nem írta le előtte senki. Rómában később több mint
A tengeri uralom jelképe (Waldseemüller, 1516)

tengeri szörnyei
az északi vizeken

egy évtizedig dolgozott
nagy könyvén (Historia
de Gentibus Septentrionalibus, 1555), amelyhez
persze felhasználta a
skandináv tengerészektől szerzett értesüléseit.
Olaus 1539-es nagy
térképén, a Carta Marinán a Skandináviától nyugatra eső Atlanti-óceánban (amelyet Jeges- tengernek
hív) szinte forr a víz az ott hemzsegő tengeri herkentyűktől. Láthatunk itt hatalmas agyarú, pikkelyes testű, úszóhártyás
lábú tengeri disznót, az oldalán kettő és a
hasán még egy pár szemmel. Olaus – Plinius nyomán – azt tartotta, hogy a szárazföldi lényeknek megvannak a tengeri
megfelelőjük, ezért nem meglepő, hogy
szerinte a tengeri disznó is úgy él, mint
amaz. A hajót megtámadó cetet és óriási
rákot éppúgy ábrázolja, mint a hajóra tekeredő óriási tengeri kígyót. Egyik jelenetben két óriási cetet tengerbe dobott
hordókkal próbálnak meg távol tartani,
míg a taton egy tengerész kétségbeesetten fújja a harsonát, mivel annak hangja
tudvalévően elriasztja a szörnyeket.
Ortelius atlaszának szörnyei
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A velencei térképkiadók tengeri herkenty i

Olaus térképe éppen jókor jelent meg
ahhoz, hogy a Bázelben ekkor már nagy
kozmográfiai művén javában dolgozó
professzor, Sebastian Münster felhasználhassa. Münster korábbi térképein is feltűntek legendás tengeri kreatúrák, így
például 1538-as Solinus-kiadásának térképén megjelent a physeterea, a hajókat
megtámadó vízköpő bálnaféle. Münster
híres kozmográfiai könyvében már egy
teljes oldalt szentelt az Olaus Magnus által korábban részletesen ismertetett tengeri szörnyetegeknek. Mivel az 1544-től
számos kiadásban megjelenő Cosmographia Universalis éppen az ilyesfajta
illusztrációk miatt volt a XVI. század
legnépszerűbb nyomtatott könyve, a
tengeri szörnyek képecskéi most már
ezerszámra sokszorosítva jutottak el
szinte mindenhová és mélyen beleivódtak az európai világképbe.
A velencei térképkiadók, akik a XVI.
században úttörő szerepet töltöttek be
a kereskedelmi célú térképkiadásban,
szintén kapva-kaptak a polgárokat
borzongató, de éppen ezért érdeklődésüket felkeltő díszítőelemeken. Az
1500-as években a Velencei Köztársaság kartográfusaként működő Gastaldi

mellett különösen azok a mesterek és
térképkiadók alkalmazták ezeket a
térképeiket megelevenítő, dinamizáló motívumokat, akik tengeri
térképeket készítettek. A korabeli
velencei térképkiadásban már megjelent a fametszetet fokozatosan felváltó, sokkal plasztikusabb és részletgazdagabb képnyomtatást lehetővé
tévő új sokszorosítási technológia, a
rézmetszet. Leheletfinom vonalai
miniatűr tengeri szörnyeket keltettek életre a velencei tengeri birodalmat leíró szigetkönyvekben, például
Tommaso Porcacchi Isolariójában.
Végül pedig 1570-ben – Münster
közvetítésével – a tengeri szörnyek immár művészi megformálásban díszítették a világ első modern atlaszának,
Abraham Ortelius Theatrum Orbis
Terrarumának lapjait. A Földkerekség
Tükörében különösen az Izlandot ábrázoló lap nevezetes ezekről a lényekről,
amelyen immár ismerősként, biztonságos távolból láthatjuk viszont az északi
tengerek vad teremtményeit.
Komodói varánusz

A sárkányos feliratáról elhíresült
Lenox-földgömböt a szakértők szerint
1504–1506 között és rézből készítették, feltehetően Itáliában. Ezen a nagyobb narancs méretű glóbuszon
Kelet-Ázsia ábrázolásánál található a
sárkányok előfordulását megörökítő
felirat. Az egyik magyarázat szerint
lehetséges, hogy ez nem valamely
kitalált lényre, hanem a tudomány
számára csak 1911-ben felfedezett,
de Ázsia-szerte széles körben ismert hatalmas gyíkra, a komodói
varánuszra (Varanus komodoensis) vonatkozik, amely egy élő kövület és
gyakran komodói sárkány néven
említik.
Ha „sárkányok” mégiscsak élnek a
mi világunkban, akkor érthető,
hogy kitalált rokonaiknak nincs többé helyük az egyre inkább tudományos módszerekkel készült térképeken. A legendás lények és a díszítő
elemek így azután lassacskán eltűnnek a mappák széléről és átadják helyüket a méréseknek és az adatok
ábrázolásának. A legendás sárkány
azonban nem tűnt el egészen, mert
időközben az alvilágból Draco, azaz a
Sárkány csillagkép formájában az
égboltra költözött.
TÖRÖK ZSOLT GYŐZŐ
ÉLET

ÉS

KÖNYVSAROK
A két jóbarát, Pipacska és Kockapaci viszszatérnek, hogy megismertessék a gyerekekkel a matematika
alapfogalmait: mit jelent a kevesebb és a
több, mi a szélesebb és
mi a keskenyebb, milyen alakzat a háromszög és miben különbözik a téglalaptól. A Vidám matematika 2. alcímű könyv ezúttal egy Ismeretlen Jóbarát látogatása körül
bonyolódik, de hőseinknek ezúttal is
hosszú útra kell indulniuk, hogy sok viszontagságon, játékos feladaton át
„megmenthessék” Lufipacit. A méltán
híres első részhez hasonlóan itt is nagy
szerepet kapnak a mókás, színpompás
rajzok, a felnőtteknek szóló, apróbetűvel
írt magyarázatok, a feladatok, játékok,
amelyeket a történet kapcsán érdemes
eljátszani a kisgyerekekkel – akik így
nemcsak egy jó mesét hallgatnak, hanem észrevétlenül tanulnak is. (Pipacska
és Kockapaci újabb kalandjai, Typotex Kiadó, 2013, 230 oldal, 3600 Ft)
Növény, állat vagy
valami más? Amikor
a körülöttünk élő lényekkel
ismerkedünk, akkor az első
fontos kérdés, amire
válaszolnunk kell,
hogy valójában mit is
vizsgálunk. Semmiképpen ne gondoljuk,
hogy az iménti kérdésre mindig egyszerű a válasz, nagyon sok olyan élőlényt
ismerünk, amelynek hovatartozásával
kapcsolatban a tudósok sem tudtak
még dűlőre jutni. Kriska György és
Gánóczy Anita könyve a növényvilág
témaköréhez kapcsolódó, terjedelmes,
képekkel gazdagon illusztrált, korszerű
szakmai alapokon álló nélkülözhetetlen
munka a terepre induló vagy még inkább az onnan hazavitt növényi „alkatrészek” vizsgálatához hozzáfogó diáknak. (Bogárnézős vizsgálatok – Növényvilág. Flaccus Kiadó, 2013, 256 oldal, 3500 Ft)
TUDOMÁNY
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

A ZENE ÉS AZ EGÉSZSÉG
Életünk kezdetét l fogva mindnyájan szorosabb kapcsolatban
állunk a zenével, mint hinnénk: a
magzat hamarabb hall, mint lát; a
méhen belüli zenehallgatás pedig
serkenti a hosszú távú memória
kialakulását.

A

míg egyéni zenei élményeink során a megszólaló hangok és harmóniák olyan állapotot gerjesztenek szervezetünkben, melyben szívesen tartózkodunk
egész nap (mint pl. a mai tizenévesek
és lejátszóik, fülhallgatóik), addig az
együttes zenei élmény a társas kommunikáció, a beszélgetések élményéhez hasonlóan építően hat az emberre, s később teljes lényként tud részt
venni saját és mások életében (pl. kórusok, amatőr zenei együttesek alkotói tevékenysége). A kiváltott pozitív
hatás azért lehet ilyen sokrétűen jótékony, mert művészeti ágak közül a zene talán a legkönnyebben elérhető és a
legközvetlenebb. Körülvesz és meghatároz bennünket: mindennapos jelenléte életünkben észrevétlenül is óriási
hatást gyakorol fizikai és lelki egészségünkre, életmódunkra, viselkedésünkre, személyiségünk fejlődésére.
Mindnyájan más emlékeket és érzelmeket fűzünk a zenéhez. Mindenkiben más hangulatot keltenek és
más gondolatokat ébresztenek egyes
stílusok, előadók, melódiák és dalszövegek. Ezért alakul ki mindenkiben
saját, egyedi zenei ízlésvilág. A napjainkban nem túlzottan populáris
klasszikus zene megbízható „hangulatmódosító” eszköz: csökkenti a
stresszt, fokozza a kreativitást, serkenti az intellektuális aktivitást, azaz
megfelelő zenei környezetet biztosít a
gondolkodáshoz.
A meditációs dalok és hangfelvételek is hasonlóan fejtik ki jótékony ha16 3 6



ÉLET

ÉS

TU D O M Á N Y



Els éveikben a
kisgyermekek még a
vizualitásnál is tartósabb
és élénkebb érdekl dést
mutatnak a hangok és
dallamok iránt

tásukat, ám a klasszikus zenével ellentétben inkább „kikapcsolnak”
bennünket: miképpen a tenger hullámai és a vízcsobogás megnyugtat, a
madárcsicsergés pedig jókedvre derít
bennünket, akképpen lazít el a relaxációs zene.
Szívverésünk mélyebb élettani hatásokat is kifejez: egy tempós dal hall-

gatása közben pulzusunk 22 százalékkal, légzésünk pedig 50 százalékkal is megemelkedhet, míg egy lassabb ritmusú, szomorú darab a
normális szint alá is viheti életműködésünk ugyanezen megnyilvánulásait. Kedvenc számaink meghallgatásakor gyakran eltűnik belőlünk a
stressz, az aggodalom és a félelem,

„Jelképesnek tartom, hogy van szemhéjunk,
de nincs fülhéjunk: nincs rá mód, hogy a bennünket körülvev sokféle zajt kikapcsoljuk,
vagy lehalkítsuk. Fülünk legmélyebb álmunkból is felriaszt, és csak a süket – aki érzésem
szerint minden ember közül a legmagányosabb – tudja felfogni, milyen az a világ, ahol
tökéletes csend uralkodik.”
(Yehudi Menuhin)

lélekre is hat. A zene gyönyört, az erény pedig
igaz örömöt, szeretet és gy löletet ad. A zene
képes átformálni a lélek erkölcsi alkatát.”
(Arisztotelész)

„Miként a testnevelés a testnek bizonyos
min séget ad, éppúgy a zene is képes formálni a lelkületet, mert rá tud szoktatni bennünket
az igazi örömre. A zene nemcsak m veltségre, a szórakozásra, hanem az erkölcsre és a

2 014/ 51 –52

„Megmondom én titkát kedvesem a dalnak:
önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”
(Babits Mihály)
„A zene hangzó matematika.”
(Leonhard Euler)

eGÉS
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A zene

A zeneterápia képes

a legexpresszívebb

javítani az egyén

és leginspirálóbb

mozgásán, értelmi és

kalciumion segítségével
szerező, tervező és probérzelmi funkcióin, nem
serkenti
hatékonyabb
lémamegoldó készségutolsó sorban pedig
mely rabláncon tartja teremtőképes- mű ködésre, ezáltal csökgel rendelkeznek társanöveli a beteg életkedvét
ségünket, megújulásunkat – azok a kenti az agyi vérnyoiknál.
dalok tehát, amelyektől libabőrösek mást, s ezek alapján feltételezhető,
A bostoni gyermekkórházban tevéleszünk, egyfajta önkéntelen, medi- hogy számos olyan betegség elleni kenykedő kutatócsoport vezetője,
tatív zeneterápia eszközei.
küzdelemben segíthet, ahol a dopa- Nadine Gaab szerint a zene által fejUgyanis régóta ismert tény, hogy a minszint nem megfelelő.
lesztett kompetenciák még az IQ-nál
zene kedvezően hat különböző agyi
A zene és a zenélés nem csak az ér- is nagyobb mértékben befolyásolják a
tevékenységekre (kreatív gondolko- zelmek kifejezésében vagy a kreativi- gyermekek életpályáját. Ezt támasztdás, kognitív feladatmegoldás) és be- tás megélésében segít, de egyes kuta- ják alá a hatvanas-hetvenes évek mategségekre (epilepszia, Parkinson- tások és felmérések eredményei alap- gyar kutatásai és gyakorlati tapasztakór, Alzheimer-kór). Japán kutatók ján még okosabbá is tesz bennünket: latai (Barkóczi Ilona–Pléh Csaba,
ismerték fel, hogy az agyban találha- tudósok szerint a zenével már egé- Eiben Ottó, Kokas Klára, Laczó Zoltó dopamin nevű, az idegsejtek közt szen kis korukban megismerkedő tán, Szakácsné Vida Mária kutatásai).
információt szállító (ún. neurotransz- gyerekek egész életük során gyorsabb
Agykutatások bizonyítják, hogy a
mitter) vegyületet a vérben található helyzetfelismerő, jobb szociális, rend- két félteke különböző képességek elsajátításáért és gyakorlásáért felelős. A
Kodály Zoltán közismert mondása: Legyen a zene mindenkié! Ugye mennyire hasonlít ez a
beszédközpont például a bal agyféltesokat hallott jelmondatra: az egészség mindenkié? A veszprémi Lovassy László Gimnázium
kéhez, a zenei képességek nagy része
13. osztályos diákja azon a véleményen van, hogy a zene és az egészség egyformán fontos
pedig a jobb agyféltekéhez kapcsolés szükséges az ember életében. Horváth András a Lovassy egészségneveléssel foglalkozó
ható. A két féltekét mintegy 200 milhonlapjára –http://egeszseg.lovassy.hu/– készítette ezt az írását a Zene Világnapja alkalmálió idegrostból álló hálózat köti össze.
ból. András nem készül orvosi egyetemre, nem akar biológiából érettségizni, mégis „tollat
Minél sűrűbb ez a hálózat, annál több
ragadott”, és megírta ezt a cikket, amib l látszik, hogy tudja és vallja, hogy az egészség nem
szálon és annál gyorsabban áramlik
egyszer en a fizikai jólétet jelenti, jóval több annál. A zene hat a szervezetünkre, közösséget
az információ egyik agyféltekénkből
formál, az érzelmek kifejezésének egyik eszköze, s t még okosabbá is tesz – így érzi egy
a másikba – hogy minél jobban összematematika tagozatos, komolyzenével is foglalkozó, a Lovassy-kórusban énekl s kit n en
kapcsolódjanak, az általuk irányított
néptáncoló fiatal. Nekem, biológiatanárnak külön örömömre szolgál Andris írása. Ugyanis
képességek arányos, állandó fejlesztébizonyítja, hogy érdemes volt elindítanunk az Egész-ségedre honlapunkat 2014 márciusában!
sére van szükség. Ez azt jelenti, hogy
Ezt a weboldalt kizárólag diákok szerkesztik, k találják ki a témákat, k írják a cikkeket. S
az oktatásban az óvodások és kisdiáf ként diáktársaiknak szánják, azoknak, akiknek fontos az egészség, akik tenni akarnak azért,
kok zenei fejlesztése (ha – Kodály
hogy feln ttként is egészségesen élhessenek, de természetesen minden honlaplátogatóhoz
Zoltán szavaival élve – „teljes embeszólnak. A fiatal munkatársaim többségében orvosi egyetemre készülnek, tehát már most
reket” akarunk nevelni) legalább
hivatásból végzik az egészségtudatos szemlélet kialakítását. Viszont az egészség tényleg
olyan jelentőséggel bír, mint a bemindenkié – mi sem igazolja ezt jobban, mint András tanítványom írása.
szédkészség fejlesztése.
SZ. T. T.
HORVÁTH ANDRÁS
SZALAINÉ TÓTH TÜNDE
m vészeti ág
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ZSOLTÁROK ÜZENETE
2012 júniusában médiaszenzációként röppent fel a hír arról,
hogy

feltehet en

beszédeit

Órigenész

rizte meg a mün-

cheni Bajor Állami Könyvtár
Kézirattára

314-es

számon

katalogizált görög nyelv kézirata. Egy új szöveg bevonása
a kutatásba mindig nagy eseménye az ókortudománynak,
ráadásul az ókeresztény teológiai irodalom egyik els számú
tudományos és spirituális tekintélyének, nagy hatású mesterének a munkájáról van szó.

A

Bajor Állami Könyvtár
Kézirattárának új katalóguógugusát készítő munkatársa,
Marina Molin Pradel, a különböző
görög patrisztikus zsoltár-katalógusok, szövegek és latin fordítások
vizsgálata során arra a következtetésre jutott, hogy a XII. századi bizánci kézirat beszédgyűjteménye valószínűleg Órigenész Zsoltárokhoz
írt értelmezése.
Marina Molin Pradel megosztotta
gyanúját Anna Pontanival, a Padovai
Egyetem bizánci kézirat-specialistájával, aki müncheni kolléganőjének
kérésére tudományos tanácsadóként
vonta be a vizsgálatba Lorenzo
Perrone bolognai professzort, a mai
Órigenész-kutatás első számú tekintélyét. Perrone azóta számos publikációban osztotta meg a kézirat kapcsán
végzett kutatásai eredményeit, amelyek messzemenően igazolták Molin
Pradel sejtését, és megtette az előkészületeket a szöveg kiadására, amelynek során több kutatóhoz – közöttük
hozzám is – eljuttatta az átírt és
javított, kiadásra szánt szöveg aktuális verzióját.
1638
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A Bajor Állami Könyvtár Kézirattára 314-es számon katalogizált görög nyelv kézirata

Filológiai jelölésrendszer

Természetesen az eredeti homíliák fölfedezése új dimenziót és friss lendületet
adott a kutatásnak. Ráadásul az Ószövetség gyűjteményéből a Zsoltárok
könyve máig megkülönböztetett jelentőséggel bír a keresztény hagyományban. A zsoltárok éneklése és magyarázata már az ókorban része volt maguknak a kultikus összejöveteleknek, és a
különböző típusú és műfajú zsoltárok
recitálása az egyén és Isten személyes
kapcsolatának elmélyítését szolgálták.
Talán eme fontos szerep okán is,

2014/51–52

Órigenész több művet is szentelt a
Zsoltárok értelmezésének, sőt bátran
állíthatjuk, ifjúkorától késő öregségéig
megszakítás nélkül folytatta a szöveggel kapcsolatos értelmezői tevékenységét. Ezekből a kommentárokból csak
töredékek maradtak fönn, némely
könyv előszavából több is.
Ismeretes, hogy Órigenész a keresztény bibliai filológia megteremtője, aki
tudatosan gyűjtötte is az Ószövetség
görög fordításkéziratait, amelyeknek
megállapított egységes szövegét oszlopokba rendezve és a korabeli tudomá-

Szent Pál

Órigenész

nyos filológia jelölésrendszerét alkal- tatni azt, amire jutottam, és a továbbimazva foglalta össze Hexapla című mű- akban e téma egyik fő gondolatát próvében. A tudósítások szerint a hat oszlo- bálom röviden összefoglalni.
pot a Zsoltárok esetében még további
Szellemi szív, lelki szem
oszlopokkal egészítette ki, mert új szövegváltozatokat talált. A Zsoltár-homíli- Órigenész a Szentírás értelmezése soák azonban azért is nagy jelentőséggel rán gyakran él azzal a fogással, hogy a
bírnak, mert a szentbeszéd műfajából szövegben szereplő emberi testrészekre,
egyedül húsz darab Jeremiás-homília ma- érzékszervekre utaló szavakat nem testi
radt fenn Órigenésztől eredeti görög értelemben veszi, hanem azt állítja, eme
nyelven, és az ide sorolható számos többi kifejezések homonímiák, azaz valamiószövetségi exegetikai munkája csak la- lyen nem-testi valóságra vonatkoznak,
olyanokra, amik analóg funkciót töltetin fordításokban áll rendelkezésre.
A többi órigenészi homíliához ha- nek be a lélekben, mint a szövegben
sonlóan a zsoltárokhoz készült dara- szereplő testrészek. Erre az eljárásra
bok is a betű szerinti és szellemi értel- elsősorban azért van szüksége, hogy
ne testi értelemben vemezés erőterében mogyük azokat a szent
zognak, ami nem zárja
szövegeket, amelyek
ki sem a tudományos,
emberhez hasonló fiziolykor szövegkritikai
kai és érzelmi tulajreflexiókat, sem pedig a
K 81278
donságokkal
bíró
szorosabb értelemben
PUB I-113547
lényként mutatják be
vett misztikus témák
az Istent.
érintését, illetve a (testi,
Eme kiindulópontnak megfelelőlelki, szellemi) hármas értelmezés felvillantását. Tematikus értelemben a en, ahogyan az ember testi működészellemi értelmezésen belül a morális sében a szív látja el az irányító funkinterpretáció áll a középpontban, ami ciót, úgy a „szív” a szent szövegben a
azt jelenti, Órigenész szerint a Zsoltá- lélek irányító részére, az értelemre is
rok fő üzenete egyfajta útmutatás arra vonatkozhat. Az értelem az, ami a
különböző benyomások és késztetések
nézve, hogyan kell helyesen élnünk.
Mégis, miben változtatta meg az új kapcsán, jó esetben megfontolás
mű fölfedezése az órigenészi teológiai nyomán, állást foglal, dönt. A szelleantropológiáról eddig kialakított ké- mi szívhez hasonlóan létezik lelki
pet? Erre a kérdésre próbáltam választ szem, amely az isteni valóságokat
adni, egy aarhusi konferencián 2013 pillantja meg, szellemi fül, amely az
augusztusában megkíséreltem bemu- igaz tanításokat hallgatja, vagy épÉLET
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pen szellemi láb, amely a helyes vallásos cselekedet végrehajtására törekszik.
Az eddig rendelkezésre álló szövegek
alapján a gondolatok kialakulására és a
döntések végrehajtására vonatkozó
órigenészi elképzelés a következőképpen
volt rekonstruálható: Szerinte Szent Pálnak a Rómaiakhoz írt levele 2, 15 verse
alapján a szívbe Isten beleírta a természetes törvényt, amelyet követve a pogányok is rendelkezhettek helyes ismerettel
Istenről. E természetes törvény központi
gondolata az, hogy egy Isten létezik, a
teremtő és gondviselő. Ez a törvény egyfajta velünk született eszméhez hasonlóan irányít a jó felé, ám alapjában véve inkább csak lehetőség, hiszen a gyermekek
nem képesek róla számot adni, és igazából racionális döntéseket sem tudnak
végrehajtani. Tehát szükség van a megfelelő környezetre, nevelésre, végeredményben pedig az isteni gondviselésre is
ahhoz, hogy a csíraszerűen bennünk lévő helyes ismeretek és a jó és rossz közötti döntés képessége valóban kibontakozhassanak, és jó cselekedetek végrehajtásában, illetve az isteni valóság szemlélésében bontakozzanak ki.
A természetes törvény jelentheti
ugyanakkor Órigenésznél az ember
állati mivoltának ösztöneit is – táplálkozás, önfenntartás, szexualitás –,
amelyeknek az ágyéknak megfeleltethető lélekrész ad otthont. Ezek az ösztönök önmagukban nem rosszak, ám
Órigenész szerint mégis a bűnre való
hajlandóságnak adnak táptalajt. Nagyon nehéz ugyanis a táplálkozás és a
szexualitás terén a mértékletesség
megtartása, és a legapróbb mértéktelenség is alkalmat ad az ellenséges
erőknek arra, hogy sugalmazásaikkal
bűnre csábítsanak.
TUDOMÁNY
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A kézirat egyik lapja

Hogyan válhatunk b nösökké?

Nehézséget jelent ugyanakkor az, vajon hogyan is hozunk rossz döntéseket,
ha egyszer irányító részünk az értelem,
amely természetének megfelelő működése esetén racionálisan dönt. Hogyan
ültette bele a természetes törvényt a vezérlő lélekrészbe Isten, ha az még nem
formálódott ki? Ha a vezérlő rész jó, a
rosszra alkalmas késztetések pedig csak
egy alsó lélekrészben vannak jelen, akkor hogyan válhatunk bűnösökké? Vajon egyszerű tévedés az erkölcsileg kifogásolható cselekedet, mint Szókratész gondolta?
Egy tagoltabb antropológia képes a
nehézségekre megfelelő választ adni.
Ebben az irányban a görög filozófiai
lélektan és embertan is fontos lépéseket
tesz, és ezekre is támaszkodva,
Órigenész igyekszik egy cizelláltabb
elgondolással előállni. Nem fő cél az elmélet megalkotása, így tudományos
karakterét tekintve a patrisztikus antropológia és az órigenészi elgondolás is
elmarad a filozófiai elméletektől, ám
egy szentbeszéd alkalmat ad arra, hogy
– ha futólag is –, de jelezze azt a megoldást, ami néhány teoretikus nehézséget képes legyőzni. Egy ilyen problé1640



ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



mával találkozunk a – Septuaginta, azaz a teológusunk által
használt ószövetségi Szentírás
görög fordításának számozása
szerinti – tizenötödik zsoltárhoz
készült második homíliában. A
hetedik versben arról szól a zsoltáros, hogy még éjjel is tanítottak
engem a veséim. Mik ezek a vesék
szellemi értelemben Órigenész
szerint? A vesék képezik a jó és
rossz gondolatok helyét, magjait,
gyökerét és kiindulópontjait.
Ezek lehetnek a velünk született
helyes eszmék vagy éppen az állati ösztönök, amelyek így egyenlő
távolságra vannak a döntést végrehajtó vezérlő lélekrésztől, és annak kialakulása előtt is meg lehetnek bennünk.
Amikor tehát mi vagy éppen
Jézus Krisztus – hiszen őreá vonatkoztatja teológusunk a zsoltáros szavait – megvizsgáljuk a vesék tartalmait, azok még nincsenek a szívünkben, azaz még nem
tartoznak teljesen hozzánk. A
vizsgálat során kerülnek „föl” a
helyes gondolatok a szívbe.
Még egyszer hangsúlyozni kell, hogy
itt nem a testi vesékről van szó, hanem
azzal analóg szerepet játszó lélekrészről
vagy lelki képességről. A korabeli orvosi irodalom klasszikusa, akinek a
munkáit egyébiránt Órigenész is feltehetően ismerte, Galénosz, már tudott
arról, hogy a vesék a vizelet kiválasztásában látják el funkciójukat. Órigenész
ezzel nincs tisztában, szerinte inkább a
szexuális képesség gyökere van meg a
vesékben, általában pedig a produktív
képességről van itt szó mind szellemi,
mind testi értelemben. A vesék tehát a
jó gondolatok és a rossz gondolatok
magjait tartalmazzák. Azaz, korábban
úgy hittük, Órigenész szerint a velünk
született eszmék helye a lélek szíve, a
hégemonikon, a vezérlő rész. A fölfedezett Zsoltár-homíliák vizsgálata alapján most viszont azt mondhatjuk, ez a
hely a lélek veséje. Az értelmezés másik
hozadéka az lehet, hogy immár pontosabban körvonalazódik az, hogy az
emberi létezés tökéletlensége Órigenész szerint szoros kapcsolatban áll a
szexualitással, egyfajta öröklődő adottsággal, ami önmagában nem bűn, de
nehezen megkerülhető lehetősége a
bűnnek.
SOMOS RÓBERT
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KÖNYVSAROK
Állatok nélkül a civilizáció elképzelhetetlen,
mintegy 20 ezer év
alatt az ember számos
fajjal alakított ki közeli kapcsolatot. A földművelésben, a kereskedelemben betöltött
szerepükön túl az állatok más módon is gazdagították a kultúrát,
formálták a történelmet: bizonyos állatok – az oroszlán, a
macska, a szkarabeusz, a kobra stb. –
mind vallási, mind uralkodói szimbólumként ugyancsak megjelentek egyegy nép életében. Azt se feledjük, hogy
a tudomány és az orvoslás fejlődéséhez
évszázadokon át állatkísérletek járultak hozzá, gondoljunk csak az orvosi
piócára, a Darwin-pintyre, Dollyra, a
patkánybolhára vagy magára a patkányra. S vannak állatok, mint a
dodó, melyeket épp az ember tüntetett
el a Föld színéről. (Ötven állat, amely
megváltoztatta a történelmet. 2014. Kossuth Kiadó, 224 oldalé, 3990 Ft)
A felületes szemlélő számára a
Kiskunság kietlen
világnak tűnhet.
„Itt nincs semmi…” – e szavakkal panaszkodott
kisgyermekként
édesapjának a tudományos illusztrátorként híressé vált
szerző, Richter Ilona. Alighanem
édesapjának köszönheti, hogy a természetet járva idővel megtanulta észrevenni az egyszerűt, a hétköznapit
is, hogy aztán apró részletességgel rajzolja meg és írja le a megfigyelt mikrovilágot. Az ő előadásában olvasva
például a hangyaleső vadásztaktikáját, mindenki egy életre megjegyzi a
futóhomok apró kráterében élő, jószerivel láthatatlan állatot. Lírai stílusához jól illenek leheletfinom művészi
rajzai, melyek ugyanakkor szakmailag is teljesen helytállók. (Homokország.
P. Athéné Kiadó, Nógrádsáp, 2014, 32
oldal, 2100 Ft)

ÉT-ETOLÓGIA

KUTYÁK ÉS FARKASOK
i változott meg a háziasítás során a kutyában?
Világszerte több kutatócsoport keresi a választ.
Van aki csak a genom sajátosságait hasonlítja
össze, akár régészeti leletek felhasználásával is, mások
viszont ma élő kutyák és farkasok viselkedésében keresnek különbségeket. Magyarországon az ELTE Etológia
Tanszékén 2001-ben indultak meg az ilyen jellegű vizsgálatok. Az itteni tapasztalatok alapján Virányi Zsófia és
még két kollégája 2009-ben Ausztriában nyitotta meg a
Wolf Science Centert. A ma Ernstbrunnban, Bécstől
körülbelül 40 kilométerre egy vadasparkban működő
központban nemzetközi csoport vizsgálja igen intenzíven, miben tér el ugyanúgy emberek által csoportban
nevelt, majd elválasztás után kifutóban tartott timber
farkasok és keverék kutyák viselkedése.
Egyik legutóbbi vizsgálatsorozatuk – amit teljes egészében egyelőre csak konferenciákon mutattak be – jelentős visszhangot váltott ki a külföldi tudományos ismeretterjesztő sajtóban. Az újságírók felkapták azt a kijelentést, hogy a háziasítás során valami elveszett a kutyából. Kevésbé kooperál fajtársaival,
nem annyira figyel rájuk, esetenként jóval agresszívabb is, mint a farkasok. De
vajon valóban arra utalnak a kísérleti
eredmények, hogy a háziasítás során a
kutya figyelmetlen és együttműködésre
képtelen faj lett? Mi állhat a jelenségek
hátterében?
Az előadásokon több vizsgálat eredményét összegezték a kutatók. Ugyanabban
a falkában élő állatok elé táplálékot helyeznek, és hagyják őket enni. Meglepő
módon, míg a farkasok többnyire békésen esznek egymás mellett, a kutyák közül a szubmisszív (alárendelt) nem mer
enni a domináns társaságában. Egyenként tesztelve őket egy szobában kiderül,
hogy míg a kutyáknál képes egy ember
megvédeni a sajátjának nyilvánított táplálékát (egy székre helyezett húsdarabot),
a farkasok addig trükköznek, amíg az embert megkerülve és kiabálását figyelmen kívül hagyva megkaparintják azt.
Néhány hetes korukban ugyanezek a farkasok hevesen
tiltakoztak, ha egy ember megpróbált tőlük elvenni egy
darab húst, a kutyák viszont békésen tűrték, hogy kihúzzák a szájukból a falatot.
Más jellegű tesztek eredményei szerint a kutyák jobban
követik az emberek gesztikuláris jeleit, mint a farkasok,
utóbbiak azonban ügyesebbek, ha a jeleket ember helyett egy kutyáról kell leolvasni. A farkasok akkor is jobban teljesítenek, ha egy feladat megoldását egy kutyától
lehet ellesni.
Összességében tehát úgy tűnik, a farkasok jobban odafigyelnek egymásra, ugyanakkor megvédik tápláléku-
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kat, sőt, igyekeznek megszerezni másét. A kutyák viszont kevésbé figyelnek oda más kutyákra, és ha magukénál erősebb akarattal találkoznak táplálékkal kapcsolatos helyzetekben, visszahúzódnak. Vajon ez azt jelenti,
hogy a farkasok együttműködőbbek és falkatársaikkal
toleránsabbak? Aligha. Inkább arról van szó, hogy a háziasítás során az ember a legirányíthatóbb, leggátolhatóbb egyedek kiválogatásával és továbbszaporításával
olyan fajt hozott létre, amelynek egyedei jellemzően alárendeltként viselkednek társas helyzetekben. Így a falkában domináns farkasok azt tanulták meg, hogy – bármennyire szeretnék - nem képesek kisajátítani a táplálékot, mert a többiek mindent megtesznek azért, hogy
szintén megszerezzék, amire vágynak. A domináns kutya viszont néhány próbálkozás után rájött, hogy a hatalma nagy, falkatársai félnek a közelébe jönni evés közben, ha kellően agresszívnak mutatkozik. (A Wolf Science Centerben nem szóltak rá ezért a kutatók, de átlagos kutyatartók természetesen hamar elrendezik az
ilyen hatalmi villongásokat.)

A háziasítás során beépített gátolhatóság következtében a kutyák, ellentétben a farkasokkal, már nem képesek falkaként közös élelemszerzésre, vagyis táplálékellátásukban az emberre vannak utalva (még a kóbor kutyák is többnyire hulladékon élnek.) Megjelenésük is jelentősen megváltozott, a lógó fülek, rövid farkak, hoszszú, egyszínű vagy foltos bunda nehezebbé teszi a vizuális kommunikációt; nem csoda, ha kevésbé olvasnak
egymás testjelzéseiből, mint a farkasok. Alárendeltségre
való hajlamuk miatt amúgy is sokkal inkább igazodnak
a domináns egyed elvárásaihoz. Szocializációjuk idején
feltehetően az ember válik számukra legfőbb igazodási
ponttá, ez is szerepet játszhat abban, hogy jobban figyelnek rá kommunikációs helyzetben, mint a farkasok.
KUBINYI ENIKŐ
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VELÁZQUEZ-KIÁLLÍTÁS BÉCSBEN

AZ ARANY
ÉVSZÁZAD
FEST JE
Velázqueznek, a spanyol „arany évszázad” (Siglo
de Oro) legnagyobb fest jének Nápoly (Museo di
Capodimonte, 2005) és London (National Gallery,
2006–2007) után a bécsi Kunsthistorisches
Museumban rendeztek kiállítást. A tárlat termeiben bemutatott több mint negyven festmény
Velázquez napjainkban ismert oeuvre-jének mintegy egyharmadát teszi ki.

1

D

iego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599–1660) élete és életműve két, egymástól jól elkülöníthető szakaszból áll. A művész pályájában nagy fordulatot hozó esztendő 1623
volt: ekkor hagyta el szülővárosát, Sevillát, hogy élete hátralévő részét (főként)
Madridban, az uralkodóház szolgálatában töltse.
Velázqeuz tanulóévei 1617-ben zárultak le mestere, Francesco Pachecoműhelyében; ezután felvételt nyert a sevillai városi festőcéhbe. A fiatal festő első
egyházi megrendelései közül való a sevillai karmeliták számára festett, csillagokkal koronázott, áttetsző félholdon,
felhők között álló Szűz Mária. A fiatal
– jól láthatóan még serdülőkorba sem lépett – lány romlatlansága és tisztasága
földöntúli fényként ragyog fel az éjszakai tájban (1. kép). A festmény keletkezésének okai arra a korabeli sevillai hitvitára vezethetők vissza, amelynek tárgya az
volt, hogy Mária születésétől fogva tiszta
volt-e az eredendő bűntől, vagy attól
csak az angyali üdvözlet során szabadult
meg. Mária szeplőtelensége hittételének
legfőbb védelmezői, a karmeliták a festményt teológiai viták során használták
szóbeli érveik megerősítésére.
Máig bizonytalan Velázquez egyik legkiválóbb fiatalkori munkájának, A sevillai
vízárusnak datálása (2. kép). A művész különleges szociális érzékenységéről tanús1642
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2

kodik sok fiatalkori munkája, amelyeken
a nagyváros szegény vagy társadalmilag
kevésbé megbecsült rétegeinek tagjai tűnnek fel.
A fiatal Velázquez tisztában volt kivételes tehetségével, s becsvágyának köszönhetően nem maradt Sevillában. Az évek
óta Madridban élő, 61 éves költőről, Luis
de Góngoráról (1561–1627) festett portréja
a királyi udvarba való belépőt jelentette a
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festő számára (3. kép). A képről
készült röntgenfelvételek mutatták meg, hogy Velázquez
eredetileg babérkoszorút „helyezett” a költőfejedelem fejére.
A portré az udvar körében is
nagy tetszést válthatott ki: a következő
évben a fiatal IV. Fülöp király (1605–1665)
Madridba hívta Velázquezt, hogy a királyi ház portréfestőjévé tegye. A bécsi kiállítás középpontjában is az uralkodócsalád
tagjairól készült festmények állnak: a kiállított munkák mintegy egyharmadán
szerepelnek a Casa de Austria tagjai.
IV. Fülöpnek és első feleségének, Bourbon Izabellának 1629-ben született meg

4

5

6

első fia, Baltazár Károly, akiről Velázquez
számtalan portrét festett, és amelyek közül három a bécsi kiállításon is látható. A
hatéves infánst lóháton ábrázoló festmény
(4. kép) a Buen Retiro királyi kastély dísztermébe (Salón de Reinos) készült, ahol az
uralkodópár, továbbá III. Fülöp és felesége lovasportréi és IV. Fülöp uralkodásának tizenkét győztes csatáját ábrázoló
vásznak is függtek. Baltazár Károly marsallbottal a kezében, hadvezérként, magabiztosan ül lován. A háttér impresszionisztikusan megfestett tája a Madridtól délre
fekvő El Pardo királyi vadászbirtokot ábrázolja. A festmény célja az volt, hogy a
gyermek trónörököst erős utódként mu-

tassa fel a kastélyba látogatónak. A kiváló
neveltetést kapó, tehetséges ifjú azonban
1646-ban, mindössze 16 évesen meghalt
himlőben. IV. Fülöpöt egyetlen fiú utódja, a beteges II. Károly (1661–1700) élte túl,
aki a Habsburgok spanyol ágának utolsó
férfi tagja volt.
Az udvari bolondokat ábrázoló számtalan Velázquez-vászon közül minden
bizonnyal a Don Juan de Austriaként ábrázolt (és a Habsburg-család egykori
tagjának nevét is viselő) bolond portréja
a legérdekesebb (5. kép). V. Károly spanyol király és német-római császár törvénytelen fiát, Don Juan de Austriát
(1545/47–1578) nemcsak a Spanyol KiÉLET

ÉS

rályságban, hanem egész Európában
hősként tisztelték a korban. 1571-ben a
lepantói tengeri ütközetben ő vezette az
oszmán flottán győzedelmeskedő hajóhadakat. A keresztény Európa e győzelemmel sikeresen állította meg az Oszmán Birodalom tengeri terjeszkedését a
Mediterráneumban. A tollas kalapot, díszes jelmezt és – mosolyát eltakaró – széles bajszot viselő bolond csibész tekintetet
vet a nézőre. A körülötte a földön heverő
hadi felszerelések (vért, puska, ágyúgolyók) és a háttérben, tehát a hadvezető jelenléte nélkül zajló csata arra figyelmeztetnek, hogy nem annyira a hadseregek
irányítói, mintsem a mindenkori névtelen katonák a háborúk igazi hősei.
Velázquez egyetlen ránk maradt női
aktja az ágyában fekvő Vénuszt ábrázolja
(6. kép). (Mitológiai tárgyú képein láthatunk férfi félaktokat.) A szerelem istennője elé Cupido (Ámor) tart tükröt. A szinte
mindig a morális tartalmat hangsúlyozó
korabeli spanyol festészetben ritkán találunk meztelen nőalakokat ábrázoló festményeket.
A látványos bécsi tárlat február 15-éig
várja a látogatókat.
UGRY BÁLINT
TUDOMÁNY
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F I Z I K U S O K É S M AT E M AT I K U S O K A Z E ÖT VÖ S C O L L E G I U M B A N

TUDÓS TANÁROK ISKOLÁJA
Az Eötvös Collegium
épülete 1911-ben

A Fizikusok és matematikusok az Eötvös Collegiumban 1895-1950
cím m egy jellegzetes arcképcsarnok, ahol három id lépték: a
világtörténelem, az intézmény története és a tudós tanárok életútja egymáson átsejlik, s így összefüggéseiben tárja elénk az id szak
jellemz it. A nagyhír Collegiumot 1950-ben rendeletileg bezárták,
s csak évekkel kés bb éleszthették újra az intézmény tanárképzési
hagyományát. A Collegium életének els szakaszáról s a benne
végzett, reáltudományokban elmélyült egyéniségekr l beszélgettünk a könyv szerz jével, Radnai Gyulával, aki az ELTE Fizikai
Intézetének nyugalmazott egyetemi docense, a fizikai tudományok
kandidátusa, a magyarországi fizika kultúrtörténetének kutatója
és el adója az egyetemen.

– Miért tartja fontosnak fizikusként
egy ilyen történeti szemléletű, átfogó
mű megjelenését?
– Általánosan elterjedt nézet, hogy
az Eötvös Collegium kiváló bölcsészeket adott az országnak. Célom a
könyv megírásával annak bemutatása volt, hogy a reálérdeklődésű
Eötvös-kollégisták, ezen belül a
matematika és a fizika iránt
elhivatottságot érzők, ha kevesebben is voltak, mint humán érdeklődésű társaik,
mégis fontos szerepet játszottak a kor tudományos életében. Eötvös Loránd, az alapító, és Bartoniek Géza, az első
három évtized igazgatója,
egyaránt fizikusok voltak.
Méltó emléket akartam állítani az ő tanári tevékenységüknek, továbbá erősíteni
szerettem volna a ma kutató
fizikusoknak, matematikusoknak
és matematika-fizika szakos tanároknak az önbizalmát, növelni a hitet saját tevékenységük fontosságában.
– A Collegiumban végzett tudóstanárok közül a tudósok nevét viszonylag jobban ismerjük. A könyvben azonban olyan volt kollégistákról
is olvashatunk, akik a tanári pályán
teljesedtek ki igazán. Kik ők?
1644
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– Magam is meglepődtem, hogy a
XX. század hazai matematika- és
fizikaoktatásában
meghatározó
szerepet játszó tanárok közül milyen sokan voltak annak idején Eötvös-kollégisták. A fizikusok közül
Bay Zoltán, Novobátzky Károly
neve ugyanolyan jól cseng szakmai
körökben, mint a matematikusok
Épületavatás, 1911

között Riesz Marcel vagy Szegő
Gábor neve. A tanáregyéniségek
viszont kevésbé ismertek. Matematikából Varga Tamást említeném,
aki komplex matematikatanítási
kísérletével már az általános iskolában meg tudta szerettetni a kisdiákokkal a tantárgyat, vagy Bakos
Tibort, aki hosszú éveken át volt a
Középiskolai Matematikai Lapok
szerkesztője. Fizikából első helyen a

2014/51–52

tankönyvszerző Vermes Miklóst
említem, aki még hetvenéves korában is írt egy tanári segédkönyvvel
kiegészített, sikeres tankönyvsorozatot, amellett elnöke volt a Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny fizikabizottságának, az Eötvös-versenybizottságnak és semmi
pénzért nem volt hajlandó feladni
középiskolai tanári állását,
bármilyen kecsegtető ajánlattal is csábították. Vagy itt van
Párkányi László, a mai napig
nosztalgiával emlegetett „tagozatos” mechanikatankönyvek szerzője, Levius Ernő, a
középiskolai hullámtani és
atomfizikai kísérletek sikeres
kidolgozója.
– Az igazgatók személyisége
hogyan befolyásolta a Collegium
arculatát?
– Eleinte igazán szoros kapcsolat tudott kialakulni az igazgatók és
a tanulók között. Bartoniek Géza, a
Collegium első vezetője valódi „családi” légkört teremtett a kollégiumban. Saját fiával egyenrangúként kezelte a kollégistákat, mindegyikükkel személyes kapcsolatban állt. Több
mint három évtizedes igazgatói működése során „BG úr” megteremtette a kollégium máig büszkén emlegetett hagyományait. Az utána kö-

vetkező Gombocz Zoltán vezette be
a felvételi vizsga gyanánt szolgáló
„fejkopogtatás” rendszerét, amelynek során a jelentkezők több napig
bent laktak a Collegiumban, ezalatt
személyesen beszélgettek a Collegium egy-egy tanárával és az igazgatóval. A fejkopogtatói vélemények
rákerültek az illető személyi lapjára,
s ezek alapján döntöttek a felvételéről. Egyebek között ezek a levéltárban őrzött vélemények is a könyvem
forrásául szolgáltak.
– S a későbbi igazgatók?
– Abban a korszakban már a történelem jobban megkötötte az egyének kezét. Szabó Miklós a Collegium külföldi kapcsolatait igyekezett
szélesíteni: nyugat-európai egyetemekkel és társkollégiumokkal próbált diákcsere kapcsolatot létesíteni.
Ezt a jó szándékú, európai gondolkodásmódot darabokra törte a második világháború. Keresztury Dezső 1945 után is szerette volna megtartani a Collegium
régi szellemét, de a
politikai változások
ezt már nem tették
lehetővé, lemondásra kényszerült. Lutter Tibor nevéhez
fűződik az Eötvös
Collegium dicstelen
utolsó két éve. Szándéka, hogy a kollégiumot beillessze a
prolet árd i kt at ú ra
mellett elkötelezett
felsőoktatás szovjet
típusú rendszerébe,
csődöt mondott és csak fájdalmat
okozott a diákok és tanárok többségének.
– A kollégisták hogyan vészelték át
ezt a „háborgó” környezetet?
– Azok a kollégisták, akik túlélték
egyik vagy másik – esetleg mindkét
– háborút, egész életükben hordozták magukkal ennek szomorú emlékét, miközben élt bennük a Collegiumból hozott tudományszeretet és
tenni akarás. Sajnos nem kevés áldozata is lett a háborúknak: az ő emléküket a Collegium előcsarnokában
elhelyezett márványtáblák őrzik. Az
első világháborúban esett el többek
között Bartoniek Géza egyetlen fia
a Kárpátokban, és Zemplén Győző
fizikus az olasz hadszíntéren. A má-

Csoportkép, 1926
sodik világháborúban
vidéki gimnáziumból
(középen ül BG. Úr)
egy rejtett taposóakna
színvonalas, országos
végzett Budán Veress
hírű intézményt fejleszPál matematikussal, s e háború áldo- tett. Húsz éven át volt ennek a
zatává vált Bölcsházy Árpád mate- szeghalmi gimnáziumnak az igazmatikatanár is. A második világhá- gatója, s közben számos cikket pubború magában az infrastruktúrában likált a matematika és a fizika taníis kárt okozott: a Collegium 1911- tásának legújabb módszereiről. A
ben átadott, Alpár Ignác tervezte második világháborút szerencsésen
épületét bombatalálat érte. Szeren- túlélve a tanügyirányítás szolgálatába állt: előbb a debreceni tankerület igazgatója, majd kultuszminisztériumi államtitkár
lett. A kommunista
fordulat után azonban
minden állását elvesztette, tanári nyugdíját
is csak az 1960-as
években kaphatta viszsza. Ma már Szeghalom méltón őrzi Nagy
Miklós emlékét; róla
nevezték el a városi
Tanári csoportkép, 1911
könyvtárat és még azt
az utcát is, ahol a
csére azt Keresztury Dezső igazgató könyvtár megtalálható. Személyes
és egyben kultuszminiszter segítsé- élményem is kötődik hozzá: egyetegével és vezetésével 1945 végére újjá- mistaként vásároltam meg a
építették.
Fényes-Nagy: Mikrofizika című
– Ki tudna emelni egy példát, vala- könyvet, amelyet sikeresen használmely neves kollégistát, akinek az élet- tam a kollokviumokra való felkéútján át beleláthatunk a Collegium szülésben. Fényes Imre professzor a
történetébe és a világtörténelem sod- tanárom volt, a másik szerzőről, birásába?
zonyos Nagy Miklósról azonban so– Nehéz kiemelni egyetlen sze- se hallottam, egészen addig, amíg
mélyt, de talán tekintsük Nagy nem kezdtem kutatni az EötvösMiklós (1893-1975) szeghalmi tanár kollégista fizikusok után – ötven
példáját. Egyetemi tanulmányait az évvel később… Kiderült, hogy Féelső világháború miatt félbe kellett nyes Imre Nagy Miklós tanítványa
szakítania. Három évi frontszolgá- volt a szeghalmi gimnáziumban!
lat után Olaszországban fogságba Könnyen lehet, hogy a közös szerzőesett. Miután végre hazatérhetett, ség vállalásával segíteni akart a prosikerült befejeznie egyetemi tanul- fesszor egykori tudós tanárának.
mányait, s áldozatos munkával egy
TEGZES M ÁRIA
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V É S Z J Ó S L Ó É G I T Ü N E M É N Y E K M AG YA RO R S Z Á G É G B O LT J Á N ?

HALÓ-TÖRTÉNELEM
A régi kor embere számos alkalommal volt
szemtanúja különféle égi tüneményeknek,
amiket a fennmaradt feljegyzések és metszetek tanúsága szerint sokszor
különböz

Az osztrák-magyar
északi sarki
expedíció által észlelt
halójelenség
(1872–74)

pozitív vagy negatív

események

el jeleként

vagy

isteni figyelmeztetésként értelmezett. A nappali és éjszakai
égbolt ismert mozgású égitestei és csillagai
mellett felt n ismeretlen, megmagyarázhatatlan jelenségek mindig megbolygatták a hétköznapi életet. Nem véletlen, hogy a legijeszt bb események közé tartozott az állandóságot megszakító
teljes napfogyatkozás, egy nagyobb meteorzápor, vagy egy fényes üstökös felt nése. Az id múlásával
egyre több jelenségre született tudományos magyarázat, de például az általam vizsgált meteorológiai
jelenségkör kialakulása is sokáig rejtély maradt, nagy riadalmat okozva ezzel a megfigyel knek.

A

legkorábbi hazai vonatkozású
forrás szerint 1038-ban Szent
István halála után „július hónapban két napot is látának az égbe”. 1544
márciusában Erdélyben „három Napot
észleltek…”, majd júniusban ugyanitt
„…hasonlóképp öt Napot, s a természetes
Napot nem lehetett felismerni!”. Ilyen
„vaknapok” tűntek fel 1548-ban is, továbbá 1612. január 4-én Lőcsén, majd
1681. január 18-án Brassóban szintén
„három Nap láttatott az égen”. Az általam részletesen elemzett 131 db régi
szöveg közel harmada említi, hogy az
égen egyszerre több Nap volt megfigyelhető. Vajon mi okozhatta ezt a különleges látványt? Ma már tudjuk,
hogy ezek a fényjelenségek az úgynevezett halók közé tartoznak. Feltűnésük akkor lehetséges, ha a légkörben
megfelelő jégkristályok milliárdjai
vannak jelen, amiken áthaladva megtörik, vagy azokról visszaverődik a
Nap vagy a Hold fénye.
Jégkristályok, gyémántporok

A halók kialakulásához szükséges jégkristályok a 8-10 km magasan megjelenő magasszintű felhőkben fordulnak
elő, illetve speciális körülmények között
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a földfelszín közelében is megjelenhet- sáb- (vagy más néven oszlop-) kristánek. Ez utóbbi, a gyémántpor, hóval lyok keletkeznek. Attól függően, hogy
borított hegységekben és a sarkok kö- a különböző jégkristályformák közül
zelében fordul elő elsősorban, de külön- melyik van jelen, más-más halójelenség
leges időjárási helyzetekben akár ha- alakulhat ki. Számít továbbá az is,
zánkban is létrejöhet, aminek például hogy az adott jégkristály vízszintes
2008. január 3-án Mogyoródon vagy helyzetben van-e, vagy elfordul-e va2011. január 28-án Budapesten voltam lamelyik tengelye körül, hiszen az e
tanúja. A síelést kedvelők hóágyúk kör- mozgások által meghatározott térbeli
nyezetében is találkozhatnak a napsü- elhelyezkedéstől (orientációtól) függ,
tésben csillámporként fénylő, levegő- hogy melyik lapról verődik vissza,
ben lassan aláhulló jégkrisJégkristályok mikroszkópos képe és a halókat
tályokkal, ahogyan erre
2007. december 30-án a
kialakító fényutak
mátraszentimrei sípályán is 0,2 mm
0,2 mm
volt példa.
A szóban forgó jégkristályok formavilága változatos. Alakjuk, méretük és
minőségük a keletkezés
Lap Hasáb
helyi adottságaitól függ,
Jégt Hasáb
de közös vonásuk, hogy
Halókat
hexagonális, azaz hatszökialakító
ges szimmetriával rendelfényutak
keznek. -22 °C és -9 °C
között és -4 °C-nál maga0,2 mm
sabb hőmérsékleten hatszög 0,2 mm
alapú lap-, -9 °C és -4 °C Jégt
között, illetve -22 °C alatt
pedig hatszög alapú ha-

2014/51–52
Jégkristályok mikroszkópos képe

22°-os haló

Nap

2013. február 8. (A SZERZ FELVÉTELE)

vagy melyik lapon törik meg a fény. A
lehetséges orientációk magas száma
következtében a jégkristályokon áthaladó fény útja is változatos lehet, ezáltal
igen sokféle halót ismerünk. Ezeket általában megjelenésük gyakorisága
alapján csoportosíthatjuk.

22°-os haló a Nap és a Hold körül

ját. A látványos halók szempontjából tehát nélkülözhetetlen, hogy a jégkristályok mérete 0,1-1 mm közé essen, és
felépítésük hibátlan legyen.
A gyakori halók saját megfigyeléseim
alapján évente akár 60-80 alkalommal
Vaknap vagy Nap-mássa?
is feltűnhetnek, így nem véletlen, hogy
A gyakori halók keletkezési körülmé- a történelmi feljegyzések közt is ezeknyei értelemszerűen gyakran fennáll- ből találtam a legtöbbet. Köztük említnak, azaz például véletlenszerűen forgó hetjük például a Napot körívben övező,
jégkristályok jelenléte szükséges
kialakulásukhoz. Ilyenek akár
nap mint nap jelen lehetnek a
Bal oldali
felhőkben, de ez még nem bizmelléknap
tosíték arra, hogy a halójelenség
ténylegesen kialakuljon. Ha
ugyanis a jégkristályok mérete
túl nagy (>1 mm), szerkezetük
Nap
aszimmetrikussá válhat, illetve
a gyakori ütközés miatt a lapok
felületén apró hibák keletkezhetnek, amik nagyban befolyásolják a rajtuk áthaladó fény útMelléknapok
2011. július 20. (A SZERZ FELVÉTELE)

ÉLET

a fénytörés miatt szivárványszínekben
pompázó 22°-os halót. Ennek kialakulásakor a fény úgy halad át a jégkristályokon, hogy útja az eredeti irányhoz
képest 22°-kal térül el, elnevezése is innen származik. 1677. május 24-én Lőcsén is ez a jelenség tűnhetett fel, amikor „déltájban a nap körül egy szokatlanul
nagy napudvar közel két órán át volt látható”. 1846. augusztus 18-án is néhány
percig „a nap körül nagy terjedelemben” egy „szivárvány
alakú tünemény”-t figyeltek
Jobb oldali
meg. 1678. július 2-án is 22°melléknap
os haló lehetett az égbolton,
amikor „Sarlós Boldogasszony
napján reggel 9 órakor a Nap
körül szivárványszerű gyűrűt
észleltek, amely a Napot meszsziről övezte”. „A csodálkozó
emberek” ezt – aszálytól tartva – negatív előjelként értelmezték, majd a jelenséget
„tényleg 2 hónapig tartó szárazság követte”.
A Nap két oldalán, azzal
egyvonalban megjelenő melléknapokat is a gyakori halók között említhetjük, amiket a fent idézett régi szövegekben második és harmadik Napként
említenek. E tüneményt olyan különös
magyar nevekkel is illették, mint a vaknap, álnap, félnap, fattyúnap vagy a
Nap-mássa. A melléknapok évi néhány
alkalommal akár vakító fényesek is lehetnek, mint ahogyan 1840. december
14-én Bakonybélen is történhetett,
amikor „álnapokat láttak olly átható fény
és világossággal, hogy ezeket alig tudók a’
valódi naptól megkülönböztetni…”. Ilyen
„világító” melléknapokat lehetett látni
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Nap

22°-os haló

2012. április 13.

120°-os melléknap

melléknap-kör

Komplex halók melléknap-körrel
(A SZERZ

FELVÉTELE)

1840 áprilisában Marosvásárhelyen is,
amikor a „középütt álló igazi Nap”-tól a
többi „alig volt megkülönböztethető”.
Amikor a felhőben egy időben többféle
jégkristály is jelen van, a különböző halók egyszerre is feltűnhetnek. Az így kialakuló úgynevezett komplex halók
igen feltűnőek lehetnek és különlegességük végett alkalmanként félelmet is keltettek a megfigyelőkben. 1639 februárjában Modoron például órákon át melléknapokkal együtt látszó 22°-os haló
okozott rendkívüli riadalmat, ami tovább fokozódott, mikor a tünemény éjjel
is folytatódott a Hold fényében. Egy ismeretlen német mester által készített rézmetszeten olvasható szöveg szerint az
emberek „úgy látták, hogy minden Hold
lángnyelveket is kibocsátott”, melyeket „véres vessző” és „tüzes kard” névvel illettek,
és a „Mennyei Atya fenyítésének” eszközeként azonosítottak. Úgy gondolták,
hogy a tünemény baljós előjel, melyet „a
mindenható Isten… küldött előképe gyanánt
és a bűnbánat hirdetőjének, még mielőtt elrendelt pusztítását és a megérdemelt büntetést
a gonosz és alantas világra küldené”. Ehhez
hasonlóan 1729-ben „egy rettenetes égi jel”
„ezrekre ijesztett rá” Szécsényben, amikor
„este 6 óra után három Hold tűnt fel a tiszta
égen, közülük a középső és természetes…
hold felületét teljesen kitöltötte egy tüzes keresztre feszített férfialak, mellékholdjaiból
pedig lángolva előtörő sugarak látszottak”.
Az ezt ábrázoló, Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött metszet alsó részén olvasható, párrímes formában írott szöveg
alapján a megfigyelők szerint ezek az égi
jelek is figyelmeztetésül szolgáltak, illetőleg bűnbánatra szólítottak fel: „Az ég
jósága ez időben intő jeleket ad látnunk, hogy
magunkba szálljunk”.
Ritkaságok

A komplexumokat elvétve olyan ritka
halójelenségek is kiegészítik, amik kialakulása valamilyen speciális körül1648
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„Lesznek él emberek, akik emlékezni fognak reá. Valóban a legnagyobbszer
períhelia volt az, amit látni lehetett. A koróna, a hálosz és melléknap egyszerre. … A
hálosz századot átlép ritkaság; a kett melléknappal együtt portentum: égi csoda,
melyr l a természettudósok köteteket írnának más, békés id kben.”
(Jókai Mór: A k szív ember iai, részlet)

ményhez kötődik. Létrejöttükhöz például nem foroghatnak véletlenszerűen
a légköri jégkristályok, hanem közülük
több milliárdnak ugyanúgy tökéletesen párhuzamosan kell állni a horizonttal, ami igazi kuriózum. Akadnak
olyan halók is, melyek kialakulásához
nem elegendő, hogy megfelelő jégkristályok alkossák a felhőket, hanem a
Napnak is egy meghatározott horizont
feletti magasságban kell lennie. A horizontkörüli ív létrejöttéhez például minimum 58°-os napmagasság szükséges, ami hazánkból csak a nyári időszak napjainak déli óráiban lehetséges.
Nem véletlen tehát, hogy a ritka halók
évente csak 1-2 alkalommal, vagy akár
csak többévente figyelhetők meg, amikor minden szükséges körülmény öszszeáll. Ezek a halók többnyire halványak, kevésbé kontrasztosak és rövid
ideig láthatók, így megpillantásukhoz
kitartás és szerencse is szükséges.
A melléknap-kört is a ritka halók közé soroljuk. A nagy kiterjedésű fehér
körív megkapó látványt nyújtva szinte
az egész égboltot elfoglalhatja, megörökítéséhez tehát 180° látószögű halszemobjektívvel felszerelt fényképezőgépre van szükségünk. Nagy valószínűséggel 1832. november 17-én Erdélyben is ezt figyelhették meg a
„Héjasfalvai hídnál dolgoztató két tiszt
urak… s minden ott lévő igen számos kézi
munkások”, amikor a leírás szerint a
„fattyunapoknak mindegyikéből két fejér
sinórok mentek ki”. A melléknap-kör
sokszor a Naptól 120°-os távolságra
megjelenő két, fehér színű 120°-os
melléknappal együtt tűnik fel. Így lehetett ez 1898. április 7-én is, amikor a
„melléknapoktól széles, fehér szalag
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huzódott körül a légben s ennek délnyugoti
és északi részén szintén egy-egy fehér szinű
melléknap volt látható”.
1872-1874 között Novaja Zemlja partjainál a Payer Gyula vezette osztrák-magyar északi sarki expedíció által megörökített komplexum egy másik ritka halóval, a felső oldalívvel egészült ki, melynek ritkasága abban áll, hogy tökéletes
hasábkristályok szükségesek kialakulásához és csak 32°-os napmagasság alatt
lehetséges. Ezt a halót láthatták 1898.
március 12-én Ó-Gyallán is, ám az utóbbit megörökítő rajzok nem pontosan ábrázolják a tüneményt. Ennek egyik oka
lehet, hogy a megfigyelő nem élőben,
hanem emlékezetből rajzolhatott, és utólag már nem tudta kifogástalanul felidézni a látványt. A hibás ábrázolás másutt is előfordult, ami nehezítette a halók
azonosítását. Olykor a megfigyelő és a
művész nem ugyanaz a személy lehetett,
így a szóbeli közlés alapján nem a valódi
látványt rögzítették.
Jókai Mór A kőszívű ember fiai című
regényéből származó keretes idézetünkben egy általa 1849. június 20-án
megfigyelt „hálosz”-ról és annak ritkaságáról igen túlzóan ír. Némelyik haló
akár hetente előbukkanhat az égen, a
jelenség nem „századot átlépő ritkaság”.
Ahogyan a rendhagyó égi csodajeleket
a régi kor embere a kor kulturális olvasatában pozitív vagy negatív ómenként vagy valamilyen figyelmeztető
üzenetként értelmezte, a mai kor emberének az egyszerű meteorológiai és
optikai folyamatokat ismerve csupán
az a feladata, hogy (szeme épségére vigyázva!) gyönyörködjön a halók nyújtotta festői látványban.
FARKAS ALEXANDRA

KELEMEN LÁSZLÓ ÉS AZ ELS

M A G YA R S Z Í N T Á R S U L AT

„Kelemen László nem vezér, több ennél:
tiszteletet keltő jelkép. Neve az összes névteleneket, személyteleneket is magába rejti:
a magyar színészetnek nagy Ismeretlen
Katonája ő, ha emlékének áldozunk, valamennyit értjük vele.”
(Pukánszkyné Kádár Jolán)

NEMZETI
JÁTSZÓ TÁRSASÁG
2015-ben lesz 225 éve, hogy megalakult az els magyar hivatásos színtársulat. A társaságot ma Kelemen-féle színtársulatként emlegetjük, vagy pontosabban Kelemen László színtársulataként, pedig k sohasem nevezték magukat így, s valószín leg ki is kérték volna
maguknak, hogy bárki így határozza meg ket. 2014. december 24-én lesz Kelemen László
halálának 200. évfordulója, így a két megemlékezés egybefonódik, s a kett s ünnep lehet séget ad arra, hogy szétválasszuk a legendákat és a tényeket. Miként a legutóbbi évforduló is lehet séget adott rá: az 1994-es konferenciának a Színháztudományi Szemlében megjelent tanulmányai jó néhány kérdést tisztáztak Kelemen Lászlóval kapcsolatban.

A

Magyar Nemzeti Játszó Társaság, Magyar Játszó Társaság
vagy a Nemes Színjátszó Társaság (ahogy a kortársak ismerik őket)
nem a későbbi vándortársulatok modellje szerint működött. Nem volt az
anyagi és a művészi ügyekért is felelős
egyszemélyi vezetőjük, helyette „vezértagok”, megbízott ügyvivők, vagy éppen négyfős hivatalos testületek vezették a társulatot – általában csak néhány
hónapig. Ez a nem túlzottan működőképes, decentralizált társulatigazgatás is
hozzájárult a társaság feloszlásához: az
egyéni és a társulati érdekek folytonos
összeütközése, a hatalmi intrikák (az
amúgy is nagyon kedvezőtlen külső feltételek mellett) kikezdték a társulat
egységét.
A változó körülmények, az újabb és
újabb tervezetek között az egyik alapító
tag, Kelemen László jelentette a folytonosságot, aki fáradhatatlanul készítette
a beadványokat és kérvényeket, s közben szinte minden darabban játszott.
Maga is készített fordításokat, magyarításokat a társulat számára, kettő
nyomtatásban is megjelent: A gazda asz-

szony, avagy megfizet az öreg harang. Vígjáték két felvonásban. Pest, 1792., Csapó
Péter vagy a kincsásók, vígjáték 4 felvonásban. Pest, 1792. Ezenkívül még 15 fordításáról tudunk, többek között Molière
Képzelt betegét, és Shakespeare Othellóját
is lefordította (német átdolgozásból)
Tettetett beteg avagy az igaz orvos, és
Othello, a velenczei szerecsen címmel.
Becsvágyó hazafi

Kelemen László életpályája valóban jelképes: családi háttere, neveltetése az első
színészgeneráció sok tagjával rokonítja
őt. Nemesi származású (akárcsak a pesti és a kolozsvári társulat szinte minden
férfi színésze), gimnáziumot végez,
független értelmiségiként szeretne boldogulni, s a hazafiúi öntudat és a magyar nyelv ügyének előmozdítása
ugyanúgy motiválja, mint a személyes
becsvágy.
Kelemen László családja generációk
óta Csanád megyében élt, és apai ágon
ugyan nemesi származásúnak vallotta
magát (anyai ágon parasztok az ősei), de
az apa, Kelemen Mihály (ahogy a nagyapa is) már kántortanítóként dolgozott
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Makón, Kecskeméten (itt született meg
László fia 1762. július 26-án), majd Pesten. 1770-ben jegyezték be a városi polgárok közé. Kelemen László így 1781ban a pesti piarista gimnázium növendéke lett.
A pesti piaristáknál (akárcsak a rend
többi gimnáziumában) virágzott az iskolai színjátszás, a növendékek minden
évben bemutattak egy színjátékot (főként a magyar és a római történelemből) a kiváló piarista tanár (és drámaíró),
Benyák Bernát vezetésével. Valószínű,
hogy Kelemen a piarista gimnáziumban szerzi első színházi (s talán színészi)
tapasztalatait (akárcsak színésztársai).
Ezekről az éveiről nagyon keveset tudunk, de a kutatások már kiderítették,
hogy nem járt a jogi egyetemre, 1790ben, amikor jelentkezett a magyar sajtóban megjelent felhívásra, hogy színész legyen, Pest város alkalmazásában
volt hivatalnok.
Az első két előadás (1790. október 25.
és 27.) után abbamaradt a társulat működése, így csak a rendszeres színjátszás
megindulásakor, 1792 elején hagyja ott
az állását, s lesz hivatásos színésze a TárTUDOMÁNY
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saságnak, sőt 1792 áprilisáig (3 hónapig)
ő az igazgató. A társulatban 1792-ben
11 színész és 5 színésznő dolgozik, s egy
részüket személyesen is ő hozza a színészek közé. Játszott a társulatban három
nővére: Kelemen Magdolna (később
Szilágy Pál felesége), Kelemen Erzsébet
(1772-1795) (a színész Láng Ádám János
felesége) és Kelemen Borbála (?-?), s színésznő lett
édesanyjának
nővére,
Török Magdolna (1762-?)
(később Váradi Mihály
színész felesége) is. Maga
Kelemen színészként fő-

gokat a két leányok, kik abban az
Anyát és a Leányt játszották; a férfiak
közül pedig jól játszott a Polgármester,
a Nótárius és a Káplár, még a többit is el
lehetett nézni, kivált Igazházi szolgáját,
de mindezekről bővebben fogja az
Urat tudósítani Pál fiam. Pest, die 14.
febr. 1791.”.

Kelemen László legsikeresebb
szerepe Pontyi, a derék magyar
nemes volt Bessenyei György
vígjátékában. A színlap lel helye:
OSzK Színháztörténeti Tár

ként karakterszerepeket játszott, külsejéről unokaöccse,
az énekes–színész Szilágyi
Pál ezt írja 1859-ben: „Miért
lettem színész? 12-13 éves koromban látogatóba jött
anyámhoz nagybátyám, Kelemen László, magas, szikár,
csontos, erőteljes, de búemésztett férfiú. […] Szívemre kötötte, hogy a színészetet pártoljam,
sőt magam is legyek színész,
mert el fog jönni egykor az idő,
mely nem nélkülözheti a színészetet, s nem lesz a színész kidobott tagja a társadalomnak, s
átlátandja egykor a nemzet,
hogy csak akkor foglalhatja el
méltó helyét a nemzetek sorában,
ha nyelve tiszta, ha tudósai, művészete s nemzeti színháza van, s
több efféle.” A’ Magyar Játék-szín című
drámaantológia IV. kötetének végén
fennmaradt Kelemen László metszett
arcképe 1793-ból, s a portré is hangsúlyozza az arc nagyon karakteres vonásait.
Káplár és direktor

A legelső előadáson (Igazházi, egy kegyes
jó atya) Kelemen a Káplárt alakította,
játékáról egyetlen rövid tudósítás maradt fenn, amit id. Ráday Gedeon írt
Kazinczynak: „azt jelenthetem az Úrnak a teátrumot illető állapotban: hogy
az Igazházi nagy applauzussal [tetszéssel] játszattatott mind Pesten, mind Budán, …Nevezetesebben jól viselték ma1650
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Színészi játékáról nagyon
keveset tudunk, a legjelentősebb szerepe
Pontyi volt Bessenyei György A filozófus
című darabjában. Kelemen akkor is „vezértagja” a színészek köztársaságának,
amikor Protasowicz József, majd Busch
Eugén lesz az „igazgató”, 1794 júniusától, amikor újra direktor nélkül maradnak, a háromtagú vezetőségben dolgozik. Ekkor azonban már megfagy körülötte a levegő: „a társaságon való uralkodást
egyedül magának tartotta, alattomosságaival
úgy összevissza szőtte-fonta dolgainkat, hogy
ha most azokból kifeselni nem iparkodunk,
lehetetlen megállanunk. És mivel ő önként
visszaküldötte mind a maga, mind pedig a
húga rolljait, és nem is akarnak játszani, noha rekviráltuk őket, tehát mi nálok nélkül el
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is akarunk lenni, Kelementől szoros számadást kívánunk, és mindaddig, míg mind a
két részről a praetensiók és elégtételek
fentállanak, őtet tagnak nem ösmérjük” - írja róla kilenc színésztársa 1795. augusztus
4-én kelt beadványában. Megvádolják
azzal is, hogy ő és húgai hetek- s hónapszámra viselték a társulati ruhákat
a „teátrumon kívül” is.
Kelemen magához veszi a társaság minden iratát és a „játékkönyveket” (vagyis a színdarabtárat, ami a társaság egyik
legnagyobb kincse), s az ellene
irányuló intrikák miatt 1795
decemberében
(húgaival
együtt) elhagyja a társulatot.
1795-től 1799-ig Nagyváradon újra tisztviselőként dolgozik, 1799–ben azonban
Nagyváradon újjászervezi a
társulatot (a régi társulatból
és kolozsvári színészekből)
Nemzeti Jádzó Társaság néven és különböző magyar
városokban játszik velük
(Nagyváradon, Szegeden,
Kecskeméten, Nagykőrösön, Gyöngyösön és Losoncon), s közben fáradhatatlanul kérvényezi a pénzt, a
támogatást, a színházépítést. Azonnal ír Szegedre,
amikor meghallja, hogy a
város színházat épít, s érdeklődik, hogy szívesen
fogadnák-e, és mennyi
lenne a bérleti díj. A kedvező válaszra (bár megírják, hogy színházuk
nincs), máris útnak indul.
Első szegedi előadásukat 1800. május 6-án tartják, újsághírek is bizonyítják, hogy nagy sikerrel játszanak a városban, de ezt bizonyítja a polgármester
ajánlólevele is, miszerint a Társaság „Szeged Várossa közönségét elől-adott
vig és szomoru érzékeny énekléssel is kedvessé tette, egyáltallyában válogatott erköltsi
játék darabjaival nem tsak tellyes megelégedésig mulattatta, hanem mind maga, mind
Társaságának példás jámbor viselete által
különös ditséretet és azzal érdemet szerzett,
hogy a Magyar Nemzet diszére, hazai
nyelve pallérozására s ebből önként következő boldogulására hasznosan intézett törekedésiért a hazárul jól gondolkodóknak szeretetében pártfogásában ajánltasson” – idézi
a dokumentumot Sándor János a szegedi színészetet feldolgozó művében.

A társulat egyik játszóhelye, a Rondella

Miután sehol sem talál magyar színházi
épületet, végül Kelemen László maga
tervez egyet Rozsnyó városa számára
1801-ben. Az öt kulisszapáros, dobozszínpados tervből (amelyet ma az
OSzK Színháztörténeti Tára őriz) sem
lesz semmi, pedig Kelemen a legapróbb
részletekig kidolgozza, ügyelve még
arra is, hogy a földszinten „úgy alkalmaztassanak az űlések menedékesen,
hogy az elől-űlőnek a’ fején, az utána
űlő, által láthasson”. A színházba parasztszobát, tömlöcöt, utcát, erdőt, kertet ábrázoló kárpitokat (színházi függönyöket) tervez, hossza 9 öl, szélessége 6
öl lenne. Miután Losoncon végképp
tönkremegy (még a szövegkönyveket
is ott kell hagynia zá-

Ismeretlen szerz rajza Kelemen Lászlóról
(A’ Magyar Játék-szín cím kötetb l)

logba), felhagy a színészettel. 1802-től
1814-ig kántor és iskolamester Ráckevén, majd Makón és Csanádpalotán.
Itt hunyt el 1814. december 24-én.
Legendái

A lexikonok száraz adatai mellett legendák sora született róla, ezek megalkotója, terjesztője Endrődy János, Szilágyi Pál, majd pedig Váli Béla, A magyar színészet története (1887) című
könyv szerzője volt. Ezek szerint Kelemen László „a legkisebb fiú”, aki személyesen járta ki Lipót császárnál a társulat megalakításának engedélyét (peEbben a kötetben olvashatunk el ször a társulat
megalakulásáról és Kelemen László szerepér l
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dig már szép kis vagyont gyűjtött addigra, amit mind feláldozott a magyar
színészetért). Az apja kitagadta és elüldözte a háztól, amikor (nemesi származása ellenére és a fényes ügyvédi pálya
helyett) színész lett, s csak akkor enyhült
meg, amikor már az utcán is ráköszöntek, gratulálva a magyar színház ügyét
diadalra vivő fiúhoz. Egy másik legenda szerint Kelemen Lászlónak volt egy
menyasszonya, de a leány apja visszavonta a beleegyezését, amikor megtudta, hogy a leendő veje színésznek állt. A
leány belehalt a bánatba, Kelemen László pedig azokat a koszorúkat, amelyeket színészi pályáján szerzett, szerelme
sírjára tette. 1919-ben még állítólagos
naplóját is közzétette Mados György újságíró, de a napló hitelességét azóta sem
sikerült megállapítani, a benne szereplő
tények, adatok nem feleltethetők meg
sem Kelemen László, sem a többi színész életpályáival – írja Gajdó Tamás a
Színháztudományi Szemlében megjelent tanulmányában. A regényes életrajz és a színháztörténeti tények együtt
talán mégis választ adnak arra a kérdésre, miért éppen „Kelemen László
színtársulata” lett már végérvényesen
az első magyar színtársulat. Ahogy
Pukánszkyné Kádár Jolán megfogalmazta: „Nemzeti színészeink öntudatra
ébredésük idején ősök után kutattak, és így
jutottak el Kelemen Lászlóhoz, kiről az
úttörők közül még aránylag legtöbbet őrzött meg az emlékezés, társai elvesztek a
személytelenség homályában”. Őrá viszont – helyettük is – emlékezünk.
PINTÉR MÁRTA ZSUZSANNA
TUDOMÁNY
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Jut eszembe...

SÖRÖSCSUPOR-KULTÚRA
i hinné, hogy ilyen is van. Azaz lenne, ha elterjedt, el- úgy Kr. e. 2800 körül, de sokan vannak, akik inkább a mai
fogadott lenne a kifejezés. A csupor ómagyar szó, német-francia vidékre teszik a kultúra létrejöttének helyét.
jelentése cserépedény.
Különlegessége, hogy tárgyhagyatéka jókora területén
Nem titokzatoskodik tovább, beegységes. Ennek alapján „harangedény-csoszélgetésünk témája a harang
mag” néven emlegetik. Vezérlelete a véalakú edények kultúrája.
kony falú, finom kidolgozású, fordíIgaz ugyan, hogy fordított
tott harang formájú fazék (csupor),
harang alakúak, és lapos talmely a maga korában luxuscikk lehepuk van, de legalább olyan
tett. Az edény felületét sávos díszítés
szókép, melyet az európai régéborítja, melyen fényezett, vagy bekarszek egyhangúan elfogadtak. Az
colt mértani mintákkal borított sávok
elnevezés a Mediterráneumban
váltják egymást.
született a XIX. század végén,
Jellegzetesek a kis, háromszögletű,
azután átvette Németország,
nyéltüskés réz- vagy bronztőrök,
Britannia, Franciaország és
pödrött fejű dísztűk, huzalkarikák.
még Magyarország is. A
Nagyon ritkán aranykorongocskák,
söröscsupor spanyol régészek
huzalékszerek is előfordulnak. Éktalálmánya, akik a mai korszeszereik között újként mutatkoznak a
rű vizsgálatokkal sörmaradvá„V” fúrású, márványból vagy csontnyokat leltek néhány edényben a
ból készült pitykék.
XX. század vége felé.
Különleges íjaik lehettek, ugyanis
Elterjedési területén a kultúrának
meglehetősen gyakoriak a téglalap alakú,
olyannyira egységes a hagyatéka,
kőből csiszolt, sarkain egy-egy kis lyukkal
hogy monografikus feldolgozója pánellátott csuklóvédő lemezkék. Egyelőre nem
európai kultúrának nevezte. Ezt olvasva
is sejtjük, miért volt rá szükségük, hiszen a viszmegint motoszkálni kezdett bennem a kisör- Harang alakú edény szapattanó ideg csípésétől egyszerűbb eszköz is megdög. Hol is vannak Európa határai? Nyugaton
véd. Nyílhegyeik aprólékos munkával kőből készülaz Atlanti-óceán, keleten az Urál-hegység. A Csuklóvéd lemez tek, eszükbe sem jutott a drága fémet ellövöldözni.
Föld második legkisebb kontinense megköHázaik gerendavázas, paticsfalú építmények volzelítőleg 5300 kilométer hosszú, és 3800 kitak, életmódjuk a paraszti modellt követte.
lométer széles. Hazánk a felénél kissé közeHalottaikat kuporgó helyzetben temették el, a
lebb esik a nyugati végéhez. Ennek ismeretéférfiakat és a nőket más-más irányba tájolva.
ben mitől páneurópai a kultúra?
A késői peridusban áttértek halottaik elhamCsak a Jóisten tudja, kiknek hol végződik
vasztására.
Európa. Az se mindegy, mikor. A sógorokHazánkban a XIX. század utolsó harmadának a Lajtánál, ettől keletre betyárok és más
ban lelték az első harangedényt Tökölön. Sozsiványok, valamint muzsikus cigányok élkáig unikumnak számított, ma már több mint
nek. A briteknél a csatorna a határ, ettől kehatvan lelőhelyét ismerjük Budapest környéletre terül el a silly continental people hazája.
kén, elsősorban a Csepel-szigeten. TudomáA római légiók a limest a Duna partján építetnyos összefoglalásukat Schreiber Rózsának köték fel. A Duna akkor is tovább folyt Pannoszönhetjük, aki „Csepel csoport” néven vezette
niánál, de ott már Ister volt a neve. A végső
be a nemzetközi szakirodalomba leleteinket. Az
döfést a kettészakadáshoz 1054-ben a bizánci
ezredforduló körül már Győr és Vas megyéből
és a római egyház szétválása (skizma) adta
is közöltek hasonlókat. Jelenleg a magyarorszámeg. A Balkánt megszálló muzulmán éra 500
gi leletek a kultúra legkeletibb határát jelzik.
éve ebből a szempontból úgyszólván történelA harangedény-kultúra leletcsoportjai szimi epizód maradt.
getszerűen jelennek meg idegen környezetEnnyi bölcsesség után mi maradjunk annyiben a Kr. e. 3. évezred elején. Sok elmélet
ban, hogy a harang alakú edények kultúrájászületett róluk: felfedezők, kereskedők, a
nak határa nyugaton Britannia, keleten a
bronzkohászat terjesztői voltak? Egy biztos,
Duna, északon Németalföld, délen északmegjelenésükkel új korszak indult Európa
Marokkó, majd Szicília. A többség véleméőstörténetében.
nye szerint az Ibér-félszigeten alakult ki
TROGMAYER OTTÓ
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KERESZTREJT VÉNY
A természet megörökítése fényképez géppel az egyik legnehezebb
fotósfeladat, s nem csupán a méregdrága felszerelés miatt. Azonkívül, hogy nem árt a biológiában, geológiában stb. felkészültnek lenni,
jó helyen jókor és jó fényviszonyok között kell ott lenni, hogy a megismételhetetlen pillanatot elcsíphessük. A szerencsések – amat rök és
proﬁk egyaránt – az egyik legrangosabb hazai fotópályázaton indulhatnak képeikkel. Az alkotásokat összemérve, minden évben megválasztják az év természetfotósát, s a legjobb felvételekb l kiállítás, illetve album készül. Ez utóbbiból választottunk ki mi is kilenc felvételt,
amelyek „f szerepl i”, azaz kilenc faj nevét kérjük. A megfejtést beküld k között Az év természetfotói Magyarország 2014 cím album (Alexandra Kiadó) 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!
Beküldési határid : 2014. december 30-a. Beküldési cím:
Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47.
vagy eltud@eletestudomany.hu.
VÍZSZINTES: 1. Az els név. 10. Régies, elavult. 11. Gárdony
része. 13. Gríz. 14. Lonci. 15. A lutécium vegyjele. 16. ... néni; a
Tüskevár szerepl je. 18. Az Alpok északi és déli el terében
tavasszal kialakuló meleg bukószél. 20. Indulatszó túlzás nyomósítására. 21. Moszat. 22. Papírmérték. 24. Fegyveres szolgálat tizenkét hónapja. 26. Az utolsó német bet neve. 28. XVIII.
századi történetíró, els nek adta ki a kés bb róla elnevezett
kódexben a Halotti beszédet (György). 29. Pirkadni kezd! 30.
Lendület. 32. A mesebeli együgy Mihók társa. 34. A Budapesti
Spartacus úszója, athéni olimpikon (Milán). 36. Hosszú ideig. 38.
Nagy-nagy víz- és szigetvilág. 40. Nemzetségalapító s és
kultúrhérosz a skandináv mitológiában (RIG). 41. Néma fóka! 42.
Pólya az ökölvívó kezén. 44. Akadémiai Elektronikus Könyvtár,
röv. 46. Gyakori papagájnév. 48. Rikoltozik. 50. Szándékozik.
51. Szálakra bontott (gyapjú). 54. Campulungban korábban gyártott román terepjáró gépkocsi. 55. A valóságosnál id sebbnek
látszó. 57. Combközép! 58. Új szögfok. 59. Rózsaszín b rfolt.
61. Avítt dolog. 63. Város Marosvásárhelyt l délnyugatra. 64.
M vészeti alkotás. 66. A csíp ízület árka. 67. Az itterbium vegyjele. 69. Kárpátaljai város, a Huculföld központja. 71. Lop-...;
kiszáradt kínai sóstó. 72. Oscar-díjas amerikai színész, A
Keresztapa-trilógia f szerepl je. 75. Üres kút! 76. A
kéziszercsapat tagjaként olimpiai bajnok tornászn nk (Olga). 77.
Józsika. 79. Osztrák olajcég névbet i. 80. Eminescu-novella,
Jékely Zoltán fordította magyarra. 82. Cáfolni kezd! 83. USA-beli
szabvány. 84. Tények, adatok, latinul. 86. Lenhajú. 88. Botanikus, vegyész (János, 1879–1956). 89. A második fajnév.
FÜGG LEGES: 1. A harmadik név. 2. Rendkívül szilárd, h álló
anyag. 3. Helység Pápa közelében. 4. Tengeröbölnek nevet adó
lengyel kiköt város. 5. Középen nyit! 6. Az Üvegtigris büfése! 7.
Becézett Egon. 8. Benne van a csávában! 9. Darálómasina. 12.
A negyedik fajnév. 14. Az ötödik név. 17. Mosogató, fürd kád
tartozéka. 18. Florida, röv. 19. A hatodik fajnév. 21. Após párja!
23. Kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok kajakozónk. 25.
Nagy görög légitársaság egyik bet jelzése. 27. Enrico Fermidíjas amerikai fizikus (Gerald Frederick). 31. A bibliai Lót vétkes
nászból született fia. 33. E szigeten, Ajaccióban született Napóleon. 35. Kanadai város az alaszkai határnál. 37. A hetedik fajnév. 39. Tromf. 43. A romániai Olt folyó mellékpatakja. 45.

Pákolitz István verseskötete (1974), királyi fejékpárral a címoldalán. 47. Van ilyen csomagolás is. 49. General theory of relativity
(általános relativitáselmélet), röv. 52. Váltott evez lapát. 53.
Ipoly-völgyi település Pest megyében. 56. Lé, folyadék. 58. A
nyolcadik fajnév. 60. Júda fia, Hér és Séla fivére a Bibliában.
62. Minarik Ede alakítója a Régi id k focija cím Sándor Pál-filmben (Dezs ). 65. Racionális, röv. 68. Baklövés, felsülés. 70. Cinnel bevon. 73. ... Eindhoven; holland sportklub. 74. Feléje hajít.
78. Jó ...; lendületes, hajtós (mérk zés). 80. A szláv nyelvek
egyike. 81. Móricz Zsigmond egyfelvonásosa. 83. Kett zve: Thor
Heyerdahl útikönyve. 85. Elavult hordómérték. 87. A kilencedik
fajnév. 88. Némán t r !
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Újabb pazar mozaikok
Zeugmából

nemzetközi régészcsoport háEelőttgyromkészült
újabb, mintegy 2200 évvel ezés rendkívül jó állapotban
megmaradt pompás üvegmozaikot
tárt fel a dél-törökországi antik romvárosban, Zeugmában.
Az Eufrátesz mentén fekvő várost
Kr. e. 300-ban Nagy Sándor egyik hadvezére, I. Szeleukosz Nikatór alapította,
s azt magáról Szeleukiának nevezte
el. Kr. e. 64-ben vált hódítás révén a
Római Birodalom részévé, s ekkor
kapta az Eufráteszt itt átívelő hídról a

Zeugma nevet. Ezt követően mintegy
két évszázadon át a rómaiak itt állomásoztatták a IV. (Scythica) légiót, az ezzel ideérkezett tisztek és hivatalnokok
igényei szerint megépült utak, házak,
fürdők, templomok és közterek pedig
magukkal hozták a római civilizáció
magas fokú építészeti tudását, kultúráját és művészetét.
A Selyemút mentén, különféle
kultúrák kereszteződésében fekvő
város ebben az időszakban hatalmas
fejlődésen ment át, lakosságának létszáma fénykorában elérte a 80 000
főt. Kr. u. 256-ban a várost meghódította és szinte teljesen lerombolta az

.A kilenc Múzsa

Golyóálló mellény
grafénb l?

grafénből készülő golyóálló melléA
nyek 8-10-szer hatékonyabbak lehetnek az acélnál – legalábbis erre lehet
következtetni
a
szuperszonikus
mikrogolyós tesztekből. Az amerikai
kutatók által elvégzett kísérletek során
alkalmazott mérési eljárás, amelyről a
Science-ben számoltak be, más
nanoanyagok vizsgálatára is alkalmas.
Az először 2004-ben előállított egyatomnyi vastag „csodaanyagról”, a
grafénről eddig is tudták, hogy a világ legellenállóbb és –erősebb anyagai
közé tartozik, amely a hexagonális
síkrácsban egymással erős, kovalens
kötésekkel kapcsolódó szénatomok
alkotta szerkezetének köszönhető. A
mechanikai deformációkkal szembeni ellenállása, melynek mérőszáma
a Young-modulus, korábbi mérések
szerint a gyémántéval vetekszik. Ám
1654
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ezek a mérések valójában nem adnak
számot az olyan dinamikus deformációkkal szembeni ellenállásról, amilyeneket például nagy sebességgel (impulzussal) becsapódó lövedékek hozhatnak létre, s eddig olyan tesztelési eljárás
sem létezett, amellyel ennyire vékony
(egyatomos) anyagokon ilyen hatások
vizsgálhatók.
Most a Rice Egyetem Edwin Thomas
anyagtudomány- és nanotehnológia
professzora vezette kutatócsoportja
hatékony eljárást dolgozott ki ennek a
dinamikus tulajdonságnak a mérésére.
Az úgynevezett lézerindukált lövedékbecsapódás-teszt (LIPIT) során a kutatók mikronos átmérőjű, közel 3 kilométeres másodpercenkénti sebességgel
száguldó kvarcgolyókkal bombázták a
grafénlemezt, és megmérték a parányi
golyók becsapódás előtti, majd az áthaladást követő sebességét. Ebből kiszámítható az áthaladás során elszenvedett
kinetikus energiaveszteség. A kísérle-

2014/51–52

Újperzsa (Szászánida) Birodalom uralkodója, I. (Nagy) Sápúr. A város ezt követően sosem érte el korábbi nagyságát
és fényét. A következő évszázadokban
a Bizánci Birodalom jelentéktelen határvárosa volt, majd arab, később török
hódítás áldozatává vált. Eközben pedig
az Eufrátesz ismétlődő áradásai a még
megmaradt épületek falait is ledöntötték, és a romokat egyre vastagabb iszapés hordalékréteggel borították be.
Paradox módon éppen az Eufrátesz
romboló áradásainak és lerakott üledékrétegeinek köszönhető, hogy szinte
hihetetlen épségben maradtak meg a
város virágkorának páratlan emlékei,
köztük a világhírű pompás mozaikpadlók, amelyek az egykor itt lakó
római előkelőségek házainak, palotáinak padlóit díszítették, s aprólékos,
művészi kidolgozásuk ma is méltán
vált ki csodálatot. Jelentős részüket ma
már a Gaziantep városában létrehozott
Zeugma Mozaikmúzeumban őrzik:
ez a világ legnagyobb antik mozaikgyűjteménye, amelynek teljes területe
1700 négyzetméter.
Zeugmában jelenleg is teljes erővel
folynak a feltárások (egy gátépítés miatt a terület hamarosan teljes egészében
víz alá kerül). A három újabb mozaikot idén nyáron találta meg a Kutalmis

Fantáziakép a grafén mikrolövedék-tesztjér l

teket többréteges grafénmembránon
végezték el, amelyeknek vastagsága 10 és 100 nm között változott (ez
30—300 grafénrétegnek felel meg), s
a parányi kvarcgolyókat lézerimpulzusokkal gyorsították fel.
A lövedékek áthaladásáról készült
mikroszkópos képek elemzése so-

Így karcolt

sünk

gy nemzetközi kutatócsoport az
Emintázatokat
eddig ismert legősibb karcolt
fedezte fel az indoné-

Ókeanosz és n vére/felesége Téthüsz
KÉPEK: ANKARA UNIVERSITY

Görkay, az Ankarai Egyetem régészprofesszora vezette nemzetközi kutatócsoport.
Közülük az első a kilenc Múzsa – a
költészetek, a zene, a tánc és a tudományok istennői – portréit ábrázolja, a
kép középpontjában Kalliopé, az epikus
költészet, a filozófia és a tudományok
múzsájának képe, amelyet testvéreinek
portréi vesznek körbe. Ez a most feltárt
épületben talált legnagyobb és legpompásabb mozaik, amelyről azt a Múzsák
Házának nevezték el.
A második mozaik központi figurái
Ókeanosz, a görög mitológia titánjainak egyike, a világóceán (később
az Atlanti-óceán) megtestesítője, és
nővére, Téthüsz, akivel házasságra
lépett. Gyermekeik a nimfák és az
ókeaniszok, a világ folyói, forrásai és
tavai.
Végül a harmadik, az előbbieknél kisebb mozaik egy ifjú férfit ábrázol.
(Sci-News)
rán a kutatók felfedezték, hogy a
kvarcgolyók kinetikus energiájának disszipálódása során a membrán először a lövedék pályája mentén
kúpalakban deformálódott, majd a
kristálytani tengelyei mentén megrepedezett: a golyó ütötte lyuktól kifelé
távolodó repedések jóval a lyukon túl
terjedtek. Ezáltal a golyók kinetikus
energiája a kristály szerkezetváltozása
révén disszipálódott, ami az energiavesztésnek (illetve a kristály részéről az
energia felvételének) nagyon hatékony
módja – mondta Thomas.
Az eredmény egyúttal azt is jelzi, hogy a grafén ideális anyaga lehet golyóálló mellények és egyéb
védőöltözékek (például űrhajósok
szkafandere) gyártásának. Emellett
a mérés során alkalmazott eljárás
egyéb nanoanyagok tesztelésére is
alkalmazható, s így utat nyit azok
hasonló vizsgálatainak is.
(Physics World)

ziai Jáva-szigeten lévő Trinillelőhelyről származó fosszilizálódott
kagylóhéjakon.
A trinili feltárási hely arról nevezetes, hogy még a XIX. század végén
ott fedezte fel a holland orvos, Eugene
Dubois a Homo erectus („felegyenesedett ember”) első fosszilis maradványait, amely eleinte a lelet felfedezési
helyéről (és akkor még bizonytalan
rendszertani besorolása miatt) Jávai
majomember néven híresült el. Mint
arról a kutatók a Nature-ben most
megjelent cikkükben beszámolnak,
a kagylóhéjba vésett, most felfedezett cikcakkminták egyértelműen
ettől az emberőstől származnak,
ami merőben új megvilágításba
helyezi a H. erectus fejlettségére, kézügyességére és kognitív
képességeire vonatkozó eddigi
ismereteinket.
A mostani, valóban szenzációs felfedezést mondhatni, a véletlen szülte: a Leideni Egyetemen
a Wil Roebroeks professzor vezette
kutatócsoport a még hajdan Dubois
által Trinilben feltárt leletek gyűjteményét katalogizálta, s eközben
néhány érdekesebbnek tűnő darabot a legmodernebb anyagvizsgálati módszerekkel is megvizsgáltak.
Eközben fedezték fel az édesvízi
kagylóhéjba vésett halvány, s korábban észrevétlenül maradt cikcakkos
mintákat, amelyek túlságosan szabályosaknak tűntek.
Miután kizárták annak lehetőségét, hogy a mintákat valamilyen
természetes folyamat vagy más
élőlény tevékenysége hozta létre,
a kutatók kétféle kormeghatározási eljárással is megmérték a korát, és azt találták, hogy az a 430
000–540 000 évvel ezelőtti időszakból származik.
Ez óriási meglepetés volt, mivel a
legkorábbi, hasonló képességekre
utaló leletek, amelyek a Neandervölgyi embertől, illetve fajunktól,
a H. sapienstől származnak, legfeljebb 100 000 évesek. „A H. erectus
ezzel szemben mintegy 1,89 millió
évvel ezelőtt jelent meg, és 143 000
évvel ezelőttig volt jelen, de eddig semmi sem támasztotta alá, hogy ilyen,
elvont gondolkodást igénylő teljesítÉLET
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ményre volt képes” – mondta Stephen Munro, az Ausztrál Nemzeti
Múzeum kutatója, a cikk egyik
társszerzője.
A lelet kora és feltárási helye ugyanakkor azt is egyértelműen kizárja, hogy a vésetek
neandevölgyitől vagy modern embertől származnának. A kagylóhéj

Az édesvízi kagylóhéj és a karcolatok
KÉPEK: WIM LUSTENHOUWER/VU UNIVERSITY
AMSTERDAM

állapota (felnyitásának módja) és
a vésetek szabályossága emellett a
kagyló anatómiájának alapos ismeretére és nagy kézügyességre vall.
Ezek is olyan tulajdonságok, amelyeket korábban nem feltételeztek
a H. erectusról. Arról viszont egyelőre sejtelmük sincs a kutatóknak,
hogy a mintáknak valamilyen
gyakorlati céljuk volt-e, vagy művészi, díszítő szándékból kerültek a
kagylókra.
A kagylóhéjak vizsgálata közben a
kutatók azt is felfedezték, hogy a H.
erectus pontosan ismerte a kagylók
anatómiáját: a felnyitáshoz hegyes
cápafogat használtak, amellyel pontosan a záróizom helyét célozták
meg, így a kagyló simán szétnyílt, s
hozzáférhettek annak tartalmához.
További vizsgálatok azt is feltárták,
hogy a kagylókat nemcsak gyűjtögették és fogyasztották, hanem
a héjakat élezték és eszközként is
használták.
(Sci-News)
TUDOMÁNY
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Rátz Tanár Úr
Életm díj – 2014

átz tanár úr a legendás Fasori
R
Gimnázium tanára volt, többek között Neumann Jánost és

Wigner Jenőt is tanította. Az
Ericsson
Magyarország,
a
Graphisoft és a Richter Gedeon
Nyrt. által létrehozott Alapítvány
a Magyar Természettudományos
Oktatásért az ő nevét választotta,
hogy méltányolja azon pedagógu-

sainkat, akik ma is kiemelkedő
eredménnyel képzik a jövő tehetségeit.
NÁLUNK TELEL

 Az elmúlt években mind
gyakoribbá váló fehérgólyaáttelelések hátterében alapvetően nem egészségügyi okok állnak. Az információk
is szinte mindig tökéletesen röpképes madarakról szólnak, ezek a madarak nem szorulnak mentésre!
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülethez (MME) az ősz folyamán több bejelentés is érkezett
itthon maradt fehér gólyákról. Legutóbb Páty és Tárnok térségéből, ahol október elején észlelték először a
madarat. A gólya rendszeresen bogarászik a sportpálya
gyepén, de a kertekbe is beszáll, illetve egy árokásó gépet is követett és a kitermelt földből szedegette össze a
férgeket. A viselkedés magyarázata az lehet, hogy az áttelelő
madár kevésbé kockázatosnak
érzi az itthon maradást, mint az
oda-vissza akár 20 000 kilométeres, hosszú távú vonulást. Ez
a próbálkozás alapvető alkalmazkodási, evolúciós stratégia.
Mindig vannak az átlagostól eltérő viselkedésű egyedek. Ezek
többnyire évezredeken, évmilliókon keresztül el is pusztulnak,
de ha változik a környezet (mint
napjainkban a klímaváltozás hatására), akkor életben maradnak,
szaporodni tudnak és utódaiknak is átadják immáron egyre sikeresebb viselkedési (és
akár testi) sajátosságaikat.
A fehér gólyák rendkívül változatos táplálkozású madarak, elsősorban rovarokat esznek, de férgeket, pajorokat, halakat, kétéltűeket, kígyókat, kisrágcsálókat, a
talajon talált énekesmadár-tojásokat és -fiókákat is fogyasztanak. Ezért amikor a vizek befagynak és a rovarok sem mozognak, az áttelelő példányok hónapokig a
téli álmot nem alvó egereken, pockokon élnek, melyekre
a szántókon, gyepeken vadásznak. A tarlókon, belterületi
füves területeken, parkolóban sétálgató gólyák egészségi
állapotáról a legegyértelműbb visszajelzést a röpképesség
vagy ennek hiánya ad. Ez úgy ellenőrizhető, ha a madár felé indulva felrepülésre késztetjük. Amennyiben a
gólya tud repülni (ezt jelzi, ha a madarat a tetőgerinc,
a kémény vagy a fészek magasában állva látjuk), akkor
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Az alapítvány 2001 óta ítéli oda a
személyenként 1,5 millió forinttal
járó díjat évente két-két matematika-, fizika-, kémia- és 2005 óta
biológiaszakos tanárnak, akik kimagasló szerepet töltenek be a tehetségek gondozásában. 2014. díjazottjai –
matematika: Kubatov Antal, Békefi
Zsuzsa, fizika: dr. Tóth Eszter, Zátonyi Sándor, kémia Dr. Böddiné dr.
Schróth Ágnes, Endrész Gyöngyi, biológia: Dr. Szalainé Tóth Tünde, Dr.
Kánitz József.
(MTA)
GÓLYÁK

minden rendben van, és az állat nem szorul mentésre.
Az áttelelő gólyák azért láthatók gyakran a kéményeken
állva, mert az innen felszálló meleg levegő – különösen
éjjel – remek melegedőhely számukra. Az itthon maradó fehér gólyák között egyre több a „veterán”, azaz
az olyan madár, amely sikeresen túlélt legalább egy áttelelést. Ez azért fontos, mert az ilyen madarak sikeres
és egyre finomodó túlélési stratégia birtokában vágnak
bele a következő telelési kalandba.
Az itthon maradt gólyák etetéssel segíthetők is, sőt, sok
madár már számít is erre a korábban megtapasztalt segítségre. Az áttelelő gólyák napi eleségigénye sok mindentől függ. Ezek között a legfontosabb az adott példány egészségi állapota és kondíciója. Egy legyengült, éhező
egyed akár két-háromszor annyit
is ehet, mint egy napok-hetek óta
folyamatosan eleget táplálkozó,
kellő tartalékokkal rendelkező
állat, mely akár egy-két napnyi
éhezést is kibír. A megfelelő kondícióhoz szükséges táplálékellátottságot és a napi táplálékigényt
télen elsősorban az időjárás befolyásolja. Ha nappal is tartósak
a kemény fagyok, illetve ha napokon, heteken keresztül vastag
hótakaró borítja a földeket, akkor több ennivalót kell adnunk
nekik. Ha azonban enyhül az idő: sokat süt a nap, nincs
hó és a vizek sem fagynak be, akkor a madarak több
pockot és egeret (esetleg halat) tudnak fogni, ezért akár
sokkal kevesebb „rásegítésre” van szükségük vagy teljesen el is maradhatnak az etetőhelyről.
A madarak aktuális táplálékigényét az jelzi legjobban,
hogy a felkínált mennyiség elfogy-e vagy sem. Ha mindent megesznek, akkor érdemes többet adni nekik, ha
pedig több napon keresztül meghagynak ebből, akkor
csökkenthetjük az adagot. A következő mennyiségi
adatok iránymutató jellegűek, a megsegített gólya ennél
többet is igényelhet vagy kevesebb is elegendő lehet számára: 3–5 darab tenyérnyi keszeg, vagy egy nagy marék
marhahúsnyesedék, vagy 5–15 egér, vagy 1–3 süldő patkány, vagy 5–15 naposcsibe, naposkacsa.
(www.greenfo.hu)

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
Ígéretes tehetségek

Természetes, hogy amikor új dolgozókat vesznek fel egy céghez
vagy éppen sportegyesületek szerződtetnek új versenyzőket, nemcsak az számít, hogy a személy hogyan teljesített a múltban és az
adott pillanatban mire képes, hanem az is lényeges, sőt a legfontosabb tényezők egyike, hogy milyen
teljesítmény várható tőle a jövőben.
A vállalatok, sportegyesületek akkor járnak jól, ha olyasvalakit vesznek fel, akiben nagy lehetőségek
rejlenek, hiszen ebből később jelentős hasznuk származhat.
A nagy ígéretek nem azért vonzóak, mert most annyira jók, hanem
mert később azok lehetnek. Vagy
ez mégsem ennyire egyszerű? Mindenesetre elgondolkodtató, hogy az interneten és az
egyéb médiumokban nagy nézettségnek örvendenek
azok a videók, amelyeken gyerekek zenélnek, énekelnek vagy táncolnak – néha bizony nem éppen a legmagasabb színvonalon. Miért fordítják az emberek az
idejüket ezeknek a produkcióknak a megtekintésére,
amikor választhatnák felnőttek előadásait is, amelyek
általában magasabb művészi fokon állnak? Nos, vannak, akik szerint a gyerekek produkcióinak vonzereje
szokatlanságukban, ritkaságukban rejlik, mások pedig azt vetik fel, hogy ezek az előadások egyszerűen
„cukik”.
Két amerikai kutató, T. Andrew Poehlman és
George E. Newman azonban egészen más magyarázattal állt elő: szerintük az emberek a nagy ígéretet, a
gyerekekben rejlő lehetőséget szeretik, és elképzelik,
előrevetítik a jövőbeli kiváló teljesítményeket. A nézők a gyerekekben több lehetőséget látnak, mint egy
esetleg jobban teljesítő, de már kiforrott felnőttben,
és az ígéretes jövőkép felmerülése jó érzéssel tölt el
bennünket – ezért vagyunk hajlandók időt fordítani
a gyengébb színvonalú gyerekprodukciókra.
Poehlmann és Newmann ezt az elgondolást egy kísérletsorozattal tette próbára, melyről a Cognition című folyóiratban közöltek beszámolót. Egyik kísérletükbe 111 felnőtt résztvevőt vontak be az interneten
keresztül. A kutatók előre beszereztek egy-egy reprodukciót egy jól sikerült és egy sokkal gyengébb fest-

Kritikus pillanat (SZ CS ÉDUA RAJZA)

ményről. A kísérlet résztvevőinek úgy mutatták be a
képeket, hogy ott szerepelt mellettük alkotójuk neve
és életkora is, ám ezek a kutatók által kitalált adatok
voltak. Eszerint a jó képet állítólag egy 42 éves festő
festette, a gyenge kép alkotójáról viszont egyszer azt
állították, hogy 37 éves, másszor pedig azt, hogy 7
esztendős. Voltak olyan résztvevők is, akikkel csak a
festő nevét közölték, életkorát nem. A válaszadók feladata az volt, hogy pontozással értékeljék, mennyire
tetszik nekik a két kép.
A jól sikerült képet mindhárom csoport nagyjából
egyformán értékelte. A gyenge kép esetében viszont
jelentős eltérések mutatkoztak! Azok, akik úgy tudták, a képet felnőtt festette, illetve azok, akik nem ismerték a festő életkorát, eléggé alacsony pontszámot
adtak, akik viszont azt hitték, hogy a festmény egy
gyerek műve, lényegesen jobbra értékelték.
Vagyis az embereknek jobban tetszett egy és ugyanaz a műalkotás, ha úgy tudták, alkotója még nagy jövő előtt áll. Ennek magyarázata az lehet, hogy az emberek számára nemcsak önmagában a műalkotás vagy
az előadás az élmény forrása. A közvetlenül érzékelhető teljesítményhez hozzáadódnak mindazok a gondolatok, érzések is, amelyeket az emberek maguk
„gyártanak” és aggatnak rá a produkcióra. Az értékelésnél figyelembe vesszük az ígéretes tehetség jövőbeni teljesítményére vonatkozó ábrándképeinket is.
M ANNHARDT ANDRÁS

Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06 -80-444 -444, fax: 06 -1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap
Üzletág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá személyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

M

egcsodálhattuk a BBC remek természetfilmjén, miként gyülekeznek tömegestől a
vándormadarak az egyik japán pihenőhelyükön,
s kapják a lakosoktól tonnaszám az eleséget.
Amikor szürke ködünk aranyfényben kezd ragyogni, a mi tájaink is a japán metszetek báját
mutatják madárszemmel, pihenőhely pedig a
nálukénál szebb is akad. A csodák itt is megidézhetők, csak oda kell figyelni: lám, mívesen cizellált jégtollra találtunk, tán varázsigék írására való, áttetsző rizspapírnak kínálkozik a karácsonyi
kaktuszvirág szirma. Nem ismerjük a jelszót? Sebaj, mindössze pár pillanatig ne ragaszkodjunk
görcsösen a valósághoz, s már meg is nyitottuk a
létező csodák képeskönyvét.
H. J.
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1. Mórotz Márta (Tata, morotzmarta@freemail.hu)
– Jönnek! – A tatai Öreg-tóra november folyamán
több tízezer vadlúd, lilik, réce és kisebb számban
egyéb vízi madár jön telelni. Nagyon látványos,
amikor szinte vezényszóra röpülnek fel a vízr l
egyre er söd gágogással. Csendes estéken a
város távolabbi részeire is elhallatszik a hangjuk.
2. Miksz Éva Ágnes (cili31@freemail.hu)
– A kaktusz virága
3. Kissné Horváth Júlia (Pet háza,
julis64@gmail.com) – Jégtoll
4. Géczy István (Ónod,
modellezos@gmail.com) – A Bükkt l a Mátráig

SZABÁLYOK

3

Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvételét, megosztva élményét olvasótársaival.
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg
formátumban 300 dpi felbontással küldje el az et-galeria@eletestudomany.hu
címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és
a kísér levélben mondja el, amit a felvétel
körülményeir l és a témáról tud. A beküld jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló
elismerés.
A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.
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ÉT-IR ÁNY T
Kortárs ikonográia
Az elmúlt 14 év során a Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti gyűjteményének fő tevékenységi- és
gyűjtőköre a keresztény tematika jegyében zajlott. A két
alappillér a 2002 óta megrendezett Kortárs Keresztény
Ikonográfiai Biennálék és a hozzájuk kapcsolódó gyűjteményfejlesztés.
Magyarországon a 90-es évekig a fiatalabb nemzedékek a keresztény ikonográfiával szinte nem is találkozhattak, legfeljebb művészeti hagyományként, művészettörténeti leckeként, tévesen sugallva azt sokuknak, hogy
itt csupán egy végtelenül elavult, korszerűtlen, további
alkotások létrehozására méltatlan területről van szó. A
keresztény mitológia mélyebben gyökerezik Európa kultúrájában, gondolkozásmódjában, művészetének történetében és különösen az emberi lelkekben annál, hogy
valaha is teljes egészében elveszítse a mindenkor érvényes aktualitását.
A Pécsi Galériában megrendezett A tékozló fiú kiállítás immár a nyolcadik nagyobb lélegzetű bemutatója e kollekciónak. Bár a keresztény ikonográfia rendkívüli gazdagságú, természetesen a gyűjtemény tematikai összetétele szempontjából meghatározóak voltak az
egyes biennálék felhívásai (magyar szentek, kereszt,
keresztre feszítés, a Genezis első 11 fejezete, oltár,
Krisztus példabeszédei, Apokalipszis, angyalok). Műfajilag is igen változatos anyagról van szó (pl. textilművészet, festészet, üvegművészet, ötvösség, zománcművészet, grafika, szobrászat), melynek alkotói között a
kortárs magyar képző- és iparművészet számos jelentős
képviselője is megtalálható. A tárlat 2015. január 18ig látogatható.

Hétköznapi remekm vek
Ybl Miklós ritkán bemutatott
munkái láthatók a budapesti
Lechner Lajos Tudásközpontban
Árnyékban címmel. A 2015.
január 31-ig látható tárlat az építész születésének bicentenáriuma alkalmából kerül megrendezésre, melyen Hack Róbert fotói az építész alig ismert
műveit, valamint síremlékét és az Ybl téren álló szobrát –
Mayer Ede 1894-ben készült alkotását – mutatja be.
Ybl a XIX. század magyarországi építészetének legismertebb, legkiemelkedőbb alakja, munkássága a közép-európai
építészet- és művelődéstörténet jelentős öröksége. Remekműveket alkotott, amelyek jórészt ma is állnak, és nem csak önmagukban kiemelkedő értékűek, de
az adott környezet,
a település, városkép alakításában is
máig meghatározó
szerepet játszanak.
16 6 0
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Gazdag életműve – néhány kiemelkedő épülete, például a
pesti Operaház, a Bazilika, a Várkert Bazár, vagy az egykori
Fővámház kivételével – mégsem él kellő súllyal a köztudatban. Ezért a kiállításon a bemutatott alkotások többségét a
kisebb léptékű vagy nehezen megközelíthető, illetve a nagyközönség elől elzárt, nem látogatható épületei közül választották ki. E művek éppen olyan magas építészeti minőséget
képviselnek, mint a jobban számon tartott alkotások.

Kiválogatva
Képsorsok – fotók az I. világháborúból címmel nyílt kiállítás az Országos Széchényi Könyvtár Első Világháborús Gyűjteményének egy részéből. Ez a magyarországi közgyűjtemények fényképgyűjteményei között az
egyik legkorábbinak tekinthető tematikus magyar fotóarchívum, melyet pontosan száz esztendeje, 1914-ben hoztak létre a német nyelvterület számos központi, városi, tartományi világháborús gyűjteményével
nagyjából egy időben. A gyűjtemény természetesen igen tág
gyűjtőkörrel rendelkezett: nyomtatott dokumentumok,
könyvek, újságok, röplapok, képeslapok alkották a gerincét.
Ezek mellett kapott helyet
fontos kordokumentumként a fotográfia is.
A gyűjtemény sorsa
nem alakult kedvezően a
két világháború között:
az 1920-as évek közepén
anyagát egyesítették a
Nyomtatványi Osztály anyagával, de a fotográfiákat
nem volt mivel egyesíteni, így a fényképek a raktárak
polcain várták sorsuk jobbra fordulását. Majdnem száz
esztendőnek kellett eltelnie ehhez.
Ma mintegy 6000 fényképfelvétel tartozik e gyűjteményhez, fizikai állapotuk eltérő, a legjobb állapotban lévő részek
elsődleges feldolgozása, közzététele már megtörtént. A feldolgozás közben egy kevésbé jó állapotú, kifejezetten magyar (sőt budapesti) képcsoport is előkerült, ezekből láthatnak
most válogatást az érdeklődők. Müllner Jánosnak a világháború idején készült felvételei nem ismeretlenek, a korabeli lapokban számos képe megjelent, és a magyar közgyűjteményekben is található több széria. A 2015. január 10-ig látható tárlaton egy fotóarchívum sorsába, annak hol nehezebb,
hol jobb korszakaiba próbálnak bepillantást nyújtani a felvételeken keresztül az Országos Széchényi Könyvtárban.

Játsszunk együtt!
A Jé, nekem is ilyenem
volt! – Régi idők játékai című kiállítás a bronzkortól
egészen 1980-ig kalauzolja el a
látogatókat a játékok világában.
A kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban 2015. március
1-ig látható kiállítás nagyobb részét az úgynevezett „retro

Bánsághy Nóra rovata
korszak” játékai képezik, melyet a kaposvári Játékváros tulajdonosai, Röhrig János és Röhrig Zsuzsanna, valamint Vörös
Gyula magángyűjtők bocsátottak a múzeum rendelkezésére.
Gyermekkorunk hőn szeretett tárgyai kelnek újra életre a vitrinekben, a szívekben, a látványban. Mert sokunknak megadatott, hogy búgócsigája, Rubik-kockája, vagy ha mázlija volt: lábbal hajtós autócsodája legyen!

45 templom
A győri Váczy Péter-gyűjteményben nyílt meg az a kiállítás,
amely Győr-Moson-Sopron megyében követi végig a XX. és a
XXI. századi templomépítészet
történetét. A megyehatáron belül
nemcsak a jól ismert épületeket,
hanem szinte az összes, a korszakban létrejött templomot is
bemutatják a Templomaink tegnap és ma című tárlaton.
A kiállítás ugyanakkor túlmutat a szűkebb régió határain; az európai folyamatok tükrében megjelenő negyvenöt alkotáson keresztül a korszak hazai történései is
kirajzolódnak. A fényképes bemutatást tervek és leírások egészítik ki, és a liturgia, mint funkció fejlődése és
szerepe az egyes időszakokban is fontos szempontként
jelenik meg.
A tárlaton a második világháborút közvetlenül megelőző, kiemelt időszakból három tervpályázat eredeti
anyaga is látható. Az épületek használat közbeni életéhez
egy kisfilm visz közelebb, míg az újabb alkotásoknál a
tervek mellett az építészek személyes gondolatait is olvashatják a látogatók.
A 2015. február 8-ig látható kiállítás célja, hogy a példák
e sokrétű, a különböző felekezeteket is egymás mellé állító
feldolgozásával hozzájáruljon a forma és a funkció, a megbízó és az építész, a falusi és a városi környezet, az egyes felekezetek és a közösségek különböző viszonyainak értelmezéséhez templomépítészetünkben.

A mágnásszeret
A Mágnás Elza-rejtély címmel készül kiállítás az óbudai Kiscelli Múzeumban, az egykori Schmidt-kastélyban,
vagyis éppen ott, ahol a tót cselédlányból lett mágnásszeretőt 1914-ben meggyilkolták.
A várhatóan 2015. január 15-től látható kiállításból kiderül, mekkora botrányt váltott ki a kis „tót cselédből lett” híresség,
Schmidt Miksa bútorgyáros kedvesének erőszakos halála az első világháború előtti hónapokban. Írt róla Krúdy,
Kosztolányi, a Népszava kiszámolta, hogy egy munkásnő fizetésének hányszorosát költötte a szeretőjére a „gaz
kizsákmányoló”, a korabeli feminista lapok pedig az önálló női karrier lehetőségén elmélkedtek.

Persze a korabeli bulvár, az Est görgette leginkább a sztorit,
de még a világlapok is foglalkoztak vele.
A kiállítás autentikus helyszínen lesz, ott, ahol Mágnás Elza is sokat megfordult, ugyanis a múzeum volt Schmidt otthona, bútorainak bemutatóhelye. A parkban még ma is látható néhány szobormaradvány abból az időből. Schmidt valószínűleg nagyon kötődött Elzához, ehhez a meglehetősen
egyszerű nőhöz, kápolnát rendezett be otthonában, részben
ennek helyén lesz a kiállítás, néhány eredeti tárggyal együtt.
Az esetnek hosszú utóélete volt, a börtönbüntetésre ítélt
gyilkost Tormay Cecile 1919-ben a Lenin-fiúk között vélte
tudni (akkor persze még bőven börtönben ült), sőt állítólag
az egykori péklegénynek a letöltött büntetése után Marosán
elvtárs adott munkát...

Három univerzum
„Minden csatát megvívtak már” – az
állítás vonatkoztatható általánosan is a
művészetre, de még inkább a festészet
médiumára. Mégis, a rendszeresen ismétlődő kinyilatkoztatások ellenére, a
festészet nem halott. A jól definiálható
izmusok és iskolák kora ugyanakkor
már a múlté.
A hazai művészek láthatóságát és nemzetközi hálózatosodását elősegítő Chimera-Project Kötéltánc című kiállítása háromféle megoldást mutat be ugyanarra az alapvető törekvésre. Perneczky Géza, Kupcsik Adrián és Borsos Lőrinc egyaránt a
figurális ábrázolásból kiindulva jut el az absztraktig, láthatóvá
téve az alkotás folyamatait is, mégis három teljesen különböző
művészeti univerzumot képviselnek. A kiállítás 2015. január
24-ig látható a Chimera-Project kiállítóterében.

Frontkarácsony
A szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeumban Ajándék a frontról
címmel nyílt karácsonyi kiállítás. A
tárlat nem mindennapi módon, a lövészárkok árnyékából mutatja be a karácsonyt.
Az első világháborúban harcoló katonák számára a karácsony megtartása fontos volt. A háborús időkben az otthont, az emberséget jelentette számukra,
ami kiragadta őket a kegyetlen valóságból. Az ekkor fronton
szolgálatot teljesítő magyar katonák nagy része először találkozott a fenyőfaállítás általános szokásával. Így a frontkarácsonyt megélt bakáknak jelentős szerepük volt a fenyőfaállítás szokásának hazai szélesebb körű, falusi elterjedésében.
Lövészárokban, fedezékben, hadihajón vagy tengeralattjárón is állítottak a háború idején karácsonyfát. Nehezebb körülmények között, a frontvonalon egy gyertyacsonk vagy
gránátszilánkokkal feldíszített fa utalt az ünnepre. Az éppen
nem harcoló alakulatok tagjai pedig hazagondolva szabad
idejükben ajándéktárgyakat készítettek családtagjaiknak
vagy egymásnak lőszerhüvelyből, fából. A különleges tárlat
2015. február 28-ig várja az érdeklődőket.
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ADATOK ÉS TÉNYEK
Krónikus obstruktív tüd betegség – COPD

A krónikus obstruktív tüdőbetegség az alsó – tüdőn belüli – légutak tartós beszűkülésével járó, lassan és fokozatosan súlyosbodó, visszafordíthatatlan betegség, az
idült hörghurut és a tüdőtágulás tünetcsoportjainak
együttes jelenléte. Jellemzője a hörgők krónikus gyulladása és beszűkülése, a fokozott váladékképződés, a tüdőhólyagocskák folyamatos összeolvadásának következményeként pedig a tüdő légző felületének csökkenése.
Alattomosan kezdődő betegség, a mérsékelt fizikai terheléskor érezhető légszomj már az előrehaladott betegség jellemzője. Szakemberek szerint a lassan kibontakozó tünetek miatt a betegséggel küzdők száma jóval több
lehet a betegséggel már diagnosztizáltakénál.
Legnagyobb mértékben a dohányzókat és passzívan
dohányzókat fenyegeti, de az asztmások, a sok kisgyermekkori légúti fertőzésen átesettek és a tartósan szenynyezett levegőn tartózkodók (pl. bányászok, vegyiparban dolgozók) is fokozott veszélynek vannak kitéve.
Előfordul, hogy a betegség kialakulása genetikai okokra
vezethető vissza. 35 éves kor előtt ritkán jelentkezik.
Gyakori a tünetek – nehézlégzés, köhögés, köpetürítés –
normális, napi ingadozásán túli, gyorsan fellépő és hoszszan tartó rosszabbodása (exacerbáció), amit általában
vírusos vagy bakteriális fertőzés, illetve a légszennyezettség fokozódása okoz. A betegek közel kilenctizede
dohányos, a jelentős férfitöbblet a megbetegedettek kö-
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A tüd gondozókban tüd tágulással és asztmával nyilvántartott
betegek száma

zött elsősorban a két nem eltérő dohányzási szokásaira
vezethető vissza.
A WHO adatai szerint a COPD a világ halálozásának
5%-áért felelős. 2012-ben a harmadik legjelentősebb halálok
volt, a szívbetegségek után emiatt halt meg a legtöbb – 3,1 millió – ember. Az alacsonyan és közepesen fejlett országoknak
vezető haláloka. A WHO becslése szerint a világon 3 milliárd
ember él jelenleg is olyan háztartásban, ahol nyitott tűzhelyet
vagy biomasszával (fa, szén, trágya, növényi hulladék) működő
fűtő alkalmatosságot használnak. Az ilyen, „belső” levegőszennyezésnek kitett emberek zömében a szegényebb országok lakói. A betegség további jelentős terjedése – a dohányzók számának növekeA krónikus alsó légúti betegségek legalacsonyabb és legmagasabb standardizált
désével párhuzamosan – elsősorban
halálozási rátái az Európai Unióban
Afrikában és Ázsiában várható.
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EU
N k
azonban uniós viszonylatban a legmaFérfiak
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JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ
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.

El fizetési ár 2015-re belföldre: 1/4 évre 3900 Ft, 1/2 évre 7800 Ft, 1 évre 15 600 Ft
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SZ ÁMUNKBÓL

AJÁNDÉKOZZON

Hangyákon él gombák
Tartally András a Debreceni Egyetem Evolúciós
Állattani és Humánbiológiai Tanszékének adjunktusa több, mint 100 évvel a leírása után talált meg
Magyarországon új fajként egy hangyákon él
gombát, amely sz rszálakhoz hasonlatos módon
fedi be a hangyákat. Kiderült, hogy a gombával
fert zött egyedek kevésbé bírják a szomjazást.
Lettow-Vorbeck háborúja
A Német Kelet-Afrikában állomásozó német gyarmati védcsapat az els világháború háború kitörésekor 3000 európait és 11 300 bennszülött zsoldost tömörített, parancsnokuk a tehetséges porosz katonatiszt, Paul von Lettow-Vorbeck, „KeletAfrika oroszlánja” volt. A háború alatt egyedüli
német tábornokként lépett brit területre.
A hazaﬁ és a hazaáruló
Démoszthenész és Aiszkhinész, hazafi és hazaáruló: Démoszthenész Athénért és a szabadságért harcolt, Aiszkhinész viszont a szabad görög
poliszok rovására terjeszked makedón királyság
szekerét tolta. Athén megalázó vereségéért mindketten a másikat okolták, de mivel Démoszthenészt els helyre emelte az emlékezet, személyes meggy z déséb l történelmi igazság, ellenfeléb l pedig a szabadság elárulója lett.

KITAIBEL
E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny
anyagát adó cikkei:

Lepje meg szeretteit
Élet és Tudomány
előfizetéssel, valamint ajándék
belépőjeggyel
a TIT Uránia Csillagvizsgálóba
vagy a TIT Budapesti
Planetáriumba!
2015 januárjától a TIT-lapok
előfizetői árai:
Élet és Tudomány:
15.600 Ft/év (300 Ft/db)
Természet Világa:
7200 Ft/év (600 Ft/db)
Valóság:
8400 Ft/év (700 Ft/db)
Kedvezményes előfizetői
csomagjaink együttes rendelés
esetén
Élet és Tudomány, Természet
Világa, Valóság 1 évre 22.000 Ft.
Élet és Tudomány, Természet
Világa 1 évre 17.000 Ft.
Élet és Tudomány, Valóság
1 évre 18.000 Ft.
Természet Világa, Valóság
1 évre 10.500 Ft.
Előfizethető a Magyar Posta
Zrt. Hírlap Üzletágánál a
06-80-444-444-es számon

Ünnep – magyalággal; Kutyák és farkasok
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Információ: a 06-1/386-9233
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www.urania-budapest.hu
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A TIT Budapesti Planetáriumban
pedig nappal és borult idő esetén
is ragyognak a csillagok!
Műsorainkról bővebben
tájékozódhat weboldalunkon
(www.planetarium.hu), valamint
a 06-1/263-1811, 06-1/263-0725
telefonszámokon.

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az OTKA támogatásával jelenik meg.
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A TIT Uránia Csillagvizsgálóban
derült ég esetén távcsöves
bemutató keretében saját
szemével láthatja a Naphoz
legközelebb keringő Merkúrt,
a fényes Vénuszt, a vörös Marsot,
a tarka Jupitert.
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