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A titkos pánikszoba Rangos nemzetközi elismerés egy szegedi kutatónak 

Az agysejtek összeadnak 

tatói állást kínáltak, de négy év 
után visszatértem a szegedi egye-
temre, s két sikeres pályázatom 
300 ezer dollár támogatásban ré-
szesített. Ebből az összegből hoz-
tam létre 1998-ban azt a labora-
tóriumot, amelyben az agykéreg 
szerveződésével kapcsolatos 
alapkutatásokat végezzük mun-
katársaimmal. Kis labor a mi-
énk, de a legkorszerűbb eszkö-
zökkel felszerelt - folytatja a ku-
tató -, ahol patkányok agyszele-

tein azt vizsgáljuk, hogy az agy-
sejtek hogyan beszélgetnek egy-
mással, milyen jeleket adnak 
egymás felé, egy-egy idegsejt 
mennyire okos, mit képes elvé-
gezni egyedül azokból a felada-
tokból, amelyek az idegrendszer 
egész hálózatára hárulnak. Az ál-
talunk kidolgozott kombinált 
módszerrel sikerült először meg-
mérni, hogy az idegsejtek milyen 
pontosan képesek a matematikai 
alapműveletek elvégzésére. Nos, 

egyetlen agysejt - néhány száza-
lék hibával - képes összeadni és 
kivonni.A szegedi kutató ered-
ményeit a biológiai számítógé-
pek megalkotásakor tudják majd 
felhasználni, ugyanis ezek alap-
ján, az agykéreg felépülésének 
mintájára szerkeszthetik meg a 
rendszert. A biológiai számító-
gép kidolgozására már vannak 
kísérletek, s ezek az emberi agy 
működésének „leképezésével" 
készülő szerkezetek sokkal na-

gyobb teljesítményűek lesznek, 
mint a fizikai számítógépek. 

A Tamás-laboratórium kutatá-
sait 95 százalékban a külföldi pá-
lyázatok fedezik. A hazai támo-
gatás mindössze 5 százalék. Az 
USA-ban most elnyert rangos 
nemzetközi elismerés arról is 
szól, hogy ezen keresztül megis-
merik eredményeiket a világban, 
s ez pályázataik elbírálásakor 
előnyt jelent. 

KALOCSAI KATALIN 

Hódmezővásárhely Kun Bélája 
POLITIKAI PALYAFUTASA SORÁN 0 T PARTNAK IS 
TAGJA VOLT KUN BÉLA, AKI TÖBB MINT NEGYED-
SZÁZADON ÁT VOLT VÁSÁRHELY ORSZÁGGYŰLÉ-
SI KÉPVISELŐJE. 

A vásárhelyiek Kun Bélája, aki nem azonos a 
tanácsköztársaság vezetőjével, ellentmondá-
sos személyiség volt. Elete során volt egyete-
mi lap szerkesztő, kapott dicséretet Arany Já-
nostól, vetélkedett Ady Endrével, de politi-
kusként mindig az aktuális „széljárás"-t fi-
gyelte. Földvári László vásárhelyi helytörté-
nész hosszú ideig kutatta Kun Béla életét. 
Kéziratban lévő tanulmánya szerint Kun Bé-
la Zsibón született 1878-ban, a vásárhelyi re-
formátus főgimnáziumban érettségizett, 
majd Debrecenben tanult jogásznak. Itt Ady 
Endre hatására rendszeresen részt vett az ön-
képzőkör munkájában, ódákat írt, s az 
1896/97-es tanévben - Ady riválisává előlép-
ve - elégiájával és verses elbeszélésével díjat 
nyert. Kun Béla Kolozsvárott folytatta tanul-

mányait, alkalmi költőként továbbra is ver-
selgetett, s szerkesztette a Friss Újságot. 
1903-ban került vissza Vásárhelyre, a 
Hód-Mező-Vásárhely című lap felelős szer-
kesztőjének, majd nem sokkal később meg-
alapította a Reggeli Újságot. 

Politikai karrierje itt írt vezércikkével kez-
dődött, miután a Függetlenségi és 48-as Párt 
jelöltjeként legyőzte a párt másik jelöltjét, 
Endrey Gyulát, aki 18 évig volt honatya. Kun 
Béla, a város Kossuth-kultuszát meglovagol-
va, ellenzékiként nyert, s emiatt az állami tá-
mogatások nehezen csordogáltak Vásárhely-
re. 

Kun Béla szót értett a várost akkoriban a. 
kezében tartó néhány családdal, jól ismerve 
azok rokoni, családi viszonyait. Az ország-
gyűlési képviselő meglehetősen színes sze-
mélyiség volt, hiszen megfért benne a harcos 
ellenzékiség, a konzervativizmus, s korlátolt-
ság. 1916-ban már a Károlyi-párt tagja, s 
1918. október 31-én az Őszirózsás forrada-
lomban részt vett a fővárosi nagyposta elfog-

lalásában. 1918 novembere és 1919 márciu-
sa között Vásárhely kormánybiztos főispán-
ja, majd a tanácskormány időszakában, miu-
tán szembeszegült rendeleteivel, Szegedre 
menekült, Horthy védelmébe. Politikai sze-
repet ekkor nem vállalt, várta, mi is lesz. 
1922-től párton kívüli képviselőként a kis-
gazda álláspontot támogatta, majd 1927-ben 
csatlakozott a Nagyatádi Szabó István által 
alapított Országos 48-as Függetlenségi Gaz-
dapárthoz. 1930-ban, miután belátta, hogy a 
gazdapárti érdekeket itt nem tudja keresztül 
vinni, elsők közt lett tagja a Független Kis-
gazdapártnak. 1939-ben kibukott az ország-
házból, de belépett az Imrédy-pártba. 
1946-ban a népbíróság 6 hónap börtönre ítél-
te, a háborút éltető, s a zsidóságot gyalázó 
cikkei miatt. 

Politikai pályafutása véget ért, „munkássá-
ga" során minden antiszociális intézkedést 
támogatott, pedig önmagát „a kis fehér há-
zak és tanyák védőszentjének" nevezte. 

K.A. 

AZ AGYKÉREGKUTATÁS LEGJELEN-
TŐSEBB NEMZETKÖZI EL ISMERÉ-
SÉT, A R A M 0 N Y CAJAL-DÍJAT VETTE 
ÁT A KÖZELMÚLTBAN AZ EGYESÜLT 
ÁLLAMOKBAN A FIATAL SZEGEDI 
N E U R 0 B I 0 L Ó G U S , DR. TAMÁS GÁ-
BOR (KÉPÜNKÖN). 

A Szegedi Tudományegyetem 
összehasonlító élettani tanszék-
ének adjunktusa, aki tavaly az 
élettani világkongresszuson a Fi-
atal kutatók díját is megkapta, az 
agysejtek viselkedését tanulmá-
nyozza.A szegedi agykutató tu-
dományos pályáját Oxfordban 
alapozta meg. 

- A '90-es évek közepén nyer-
tem doktori képzésre ösztöndíjat 
az oxfordi egyetemre, ahol a világ 
két kimagasló tudású agykutató-
jának pártfogását élveztem - idé-
zi a kezdetet Tamás Gábor. -
Egyikük a magyar származású 
Somogyi Péter, az Angol Királyi 
Tudományos Akadémia tagja, a 
másik mentorom Dávid Scmith, 
az agykutatás nemzetközi hírű 
tudósa. Oxfordban végleges ku-

Belami 
majálisozott 

Nagyon hosszú volt ez az április, agyam is. talpam is belefáradt. Mit 
szólnának az urak ahhoz (no és a persze a hölgyek véleményét is 
kikérném), ha holnap, május legelső napján csapnánk egy kis búfe-
lejtó majálist ? Például pörkölttel, meg habzó sörökkel. 

Szépen fogalmazott, mondhatnánk, erőteljes nyugalmat sugárzó 
mondatok voltak ezek. Gazdájukat Belaminak hívják, s hol máshol 
is simogathatták e szavak a hallgatóság fiilét, mint a Zsibbadt bri-
gádvezetőben. Ne is lepődjön meg senki azon, hogy másnap, ami-
kor derült eget, meleget, tetőtől talpig jó időt ígért a meteorológia, a 
Zsihi népe, mintegy családostól, szatyrokban sörökkel, darabolt 
marhalábszárral, hagymával, kenyérrel, paprikával, meg egy nagy 
kalapáccsal tábort vert a Tisza partján. 

- Ez pedig a béke szigete, szó se essék ma pohtikáról, választási 
harcról, bérekről és árakról - javasolta Belami, majd kiterült egy 
matracon, hogy óránként hatvanperces sebességgel bámuljon ki a 
fejéből. Szavait taps fogadta, a sörnyitó pedig oly heves munkálko-
dásba kezdett, mint aki szikraszórásból szeretne csillagos ötöst sze-
rezni a közelgő érettségin. 

- Azért a majálisra csak kimehettünk volna - nyöszörögte, irgal-
matlan hasával, meg a pörköltet kavargató fakanállal birkózva Bika 
fenő, mikor a békesség volt akkora, hogy alig bírtak szuszogni alat-
ta a vidám barátok. 

- Hát miért nem lohol oda? Ha már egyszer visszasírja a múl 
tat... - kommentálta Bika úr megjegyzését Minek Dönci. - Ej, de 
nagy marha maga. Minek úr - szólt közbe Plüss Eta, s áprilist kipi-
henő örömködéssel akkora gallyat dobott Dönci felé, hogy a határ-
szélen azonnal riadókészültséget rendeltek el a szorgalmasabb ra-

darok. - A majálisozás igenis szép hagyomány, virslitől nem, de 
rendszertől annál inkább független. És ha Bika úrnak ahhoz van 
kedve, hogy a ligetben tülekedjék, hát csak menjen, mert hogy sza-
badországban élünk. 

- Kedve ? - nyerített, szelíden emlékeztetve a mosolygásra Snáj-
dig Pepi. - Pénze legyen, ne kedve. Tudja maga, kedves naccsád, 
mibe kerül manapság egy lufi, a hozzá illő spárgával, négyszer ti-
zenöt deka sült kolbász, hogy senki ne maradjon éhes. pár korty 
sör, meg a gyomrot bizsergető pálinka ? Ló Elekék, akik az össznépi 

Németh György rajza 

A HARCOSOK KLUBJA ÉS A HETEDIK RENDEZŐJÉNEK, DAVI0 F INCHERNEK 
LEGÚJABB THRILLERÉT MUTATJÁK BE A HAZAI MOZIKBAN. A PÁNIKSZOBA 
AZ UTÓBBI ÉVEK EGYIK LEGFÉLELMETESEBB ÉS LEGSZÓRAKOZTATÓBB 
FILMJÉNEK ÍGÉRKEZIK. 

A középkorban erődöket, a XX. század háborúiban pedig bunkereket 
építettek, felkészülve a legváratlanabb helyzetekre. Kennedy óta pe-
dig még a Fehér Házban is van egy rendkívül biztonságos szoba, saját 
ételraktárral. A helyiség az épület alagsorában található. A filmbéli 
szobát négy erős betonfal öleli körbe, földbeásott telefonvonallal, 
mely teljesen független a ház fővonalától, saját szellőző- és megfigye-
lő-berendezéssel rendelkezik, amely szinte az egész házat behálózza, 
a világtól pedig csak egy áthatolhatatlan páncélajtó választja el. Ez a 
pánikszoba. 

Egy New York-i luxuslakás titkos helyiségében, melyet a lakás ere-
deti tulajdonosa betörések ellen épített, a frissen elvált Meg Altman 
(Jodie Foster) és a kislánya (Kristen Stewart) (képünkön) halálos 
macska-egér harcot vív három mindenre elszánt betolakodóval. De 
hiába is bújnak el a betörők elől a szuperbiztonságos menedékhelyre, 
hiszen amit azok keresnek, pont abban a bizonyos szobában találha-
tó. Meg Altman fájdalmas váláson van túl - elköltözik milliomos fér-
jétől a külvárosi házból, és bérbe vesz egy manhattani lakást magá-
nak és tizenegy éves kislányának, Sarah-nak. Új életet akarnak kez-
deni. És mert lenyűgözik a ház nagy terei, beköltöznek a méregdrága 
belvárosi lakásba, bár a pánikszobán csak nevetnek: az asszony biztos 
benne, hogy sosem lesz rá szükségük. Egy éjjel azonban három férfi 
tör rájuk, és a legcélszerűbb helyre, e helyiség menedékébe rejtőznek, 
nem tudván, a betolakodók pontosan ezt a szobát szeretnék átfésül-
ni... és ezért mindent megtesznek. A pánikot, melyet Meg az újrakez-
dés miatt érez, hamarosan elhomályosítja a félelem és a kétség-
beesés. Sarah számos dologban különbözik anyjától: míg Meg óvatos, 
Sarah merész, sőt nagyon is vakmerő. Szülei válását úgy éli meg, 
ahogy egy 11 éves általában teszi: konfliktusba kerül saját magával is, 
hiszen szüleit szereti a legjobban a világon. Amikor betörnek a há-
zukba, Sarah az, aki anyját felülmúlóan leleményes, a támadás utolsó 
óráiban azonban pont édesanyja erejére és döntéseire van szüksége, 
hogy túl is éljék a lidércnyomásos éjszakát. A ház lakói és a betörők 
összezárva, a szűk, sötét, halálos csapdákkal felszerelt helyen küzde-
nek meg egymással: hajnalra el kell dőlnie a halálos viadalnak... 

A színes, feliratos amerikai thrillert május 8-áig játsszák a szegedi 
Belvárosi moziban. 

L. G. 

ünneplést választották, egy kisebb OTP-fiókot vonszoltak maguk-
kal, saját szememmel láttam kora reggel. 

Snájdig megjegyzését többen provokációként fogták fel, azt han-
goztatva: aki efféle mondatokkal akar hergelni, az még véletlenül 
sem látja, hogy igenis fejlődött az ország az elmúlt esztendőkben. 
És ha kacsalábon forgolódó villára nincs is mindenkinek pénze, 
azért egy sült kolbász még senkit nem a vág a földhöz. 

- Hát a kolbász nem is, sokkal inkább a fizetési felszólítások - ug-
rott a békésen lökdösődő CAnk Enikő és Bovden Béci közé Firnájsz 
Egon. - Naponta háromszor telik meg a postaládám különböző 
pénzintézetek üzeneteivel, és este, amikor már azon gondolkoz-
hatnék, hogy a mi panelházunk, vagy a jólét-e a nagyobb a Panel 
Pál-lakótelepen, mindig az jut eszembe: az összes adót csak és ki-
zárólag azért találták ki, hogy nekem mindegyikkel betaláljanak. 

- Nem az adókkal, hanem az árakkal van a baj - sikongatott 
Plüss Eta. - Múltkoriban a fűtésszámlámat tanulmányoztam, s 
nem volt nehéz rádöbbennem: manapság az algyői gázmező összes 
kútja csupán azért üzemel, hogy én égettessem el minden energiá-
jukat. Vagy maguk szerint normális, hogy egy panel fűtésszámláját 
csak akkor lehet kifizetni, ha zálogba csapom még a csempét is a 
falról? 

- Jaj de érdekes! - vihogott Smúz apu. - Ebben a nagy szegénység-
ben azért minden második kisiskolás a mobiltelefonján pötyögi az 
esemest a buszmegállóban. 

Erre a felvetésre Firnájsz kisebb pofonnal válaszolt, Snájdig pedig 
beígérte Minek Döncinek, akkora verést kap, ha nem változtat 
Plüss Eta álláspontján, hogy még az unokája is táppénzes papírral a 
kezében jön a világra. Bika fenő egy verekedőnek látszó személytől 
sípcsontrúgást, Cink Enikő meg sírógörcsöt kapott. Belami pedig 
egy fa mögé bújva faggatta Bovden Bécit arról, vajon tényleg nagyok 
a Panel Pál-lakótelepen a feszültségek, vagy csupán a homlokához 
dobott bográcstól káprázik a szeme ? 

BÁTYI ZOLTÁN 


