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Jó ideje vadászok egy képmagnót, 
ugyanis régi videokazettát szeretnék 
digitalizálni. Veszek valakitől egyet, 
gondoltam, hiszen már szinte értékük 
sincsen. A bökkenő ott volt, hogy sehol 
nem találtam működőképes magnót, 
legalábbis az általam elképzelt költség-
vetési keretből nem. A világhálón is csak 
a mához idomított, DVD-lejátszóval 
egybeépített modellekre bukkantam, 
aránylag borsos áron. Így múlik el a 
világ dicsősége – gondoltam, visszaem-
lékezve a régi szép időkre, amikor csak 
a kiváltságosoknak adatott meg, hogy a 
televíziósasztalka polcán ott díszeleg jen 
a „videó”. Egykor az átlagpolgár többévi 
keresetéért vásárolhatott képmagnót, 
persze, ha került ismerős, aki tudott 
„szerezni” ilyesmit. Megérte a fárado-
zást, ugyanis kisebb vagyont lehetett 

keresni vele. Egy nagyobb szoba kellett, 
néhány akciófilm, egy színes televízió, 
no meg a lejátszó. Közönség mindig ke-
rült, szívesen fizettek be a napi kétórás 
Ceau-műsortól megcsömörlött emberek 
egy-egy filmezős éjszakára. Bűngyenge 
filmek, rossz minőségű kép, alig érthető 
monoton román nyelvű hang hozta szá-
munkra a nyugati „kultúrát”. A baj akkor 
volt, ha valamelyik „jóindulatú” szom-
széd értesítette a milíciát, hiszen akkor 
az egyenruhások rohammal vették be a 
kéglit, azonnal véget vetve a kulturális 
feltöltődésnek. Mai napig emlékszem 
egy fakabáttól kapott sallerre, amelyet 
a videózás főbenjáró bűnéért mért rám 
a közeg. Hát ezért biztosan nem kapok 
több fülest – morfondíroztam, amint 
elindult a képsor a sok érdeklődés után 
néhány napra kölcsönkapott lejátszón.
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A Mona Lisa modelljének  
maradványai után kutatnak
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A képmagnók alkonya

         villanás n Hompoth Loránd

A helyenként többórás napsütés mellett szórvá-
nyosan több helyen várható záporeső, zivatar. Bár 
front nincs térségünkben, a légköri változásokra kü-
lönösen érzékenyeknél fejfájás, rossz közérzet jelent-
kezhet.
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Georadarral kezdték meg szerdán olasz 
kutatók egy reneszánsz kori nő ma-
radványainak keresését, akiről feltéte-

lezik, hogy a Mona Lisa (La Gioconda) című 
Leonardo da Vinci-kép modellje lehetett.

A radarral a föld alatt lévő sírok után egy 
firenzei kolostorban kutatnak, ahol a feltéte-
lezések szerint Lisa Gherardinit eltemették.

A hagyományok szerint egy gazdag se-
lyemkereskedő, Francesco del Giocondo fe-
lesége állt modellt Leonardo da Vincinek a 
nevezetes portréhoz. Gherardini 1542-ben 
halt meg, és a Firenze központjában lévő 
Szent Orsolya-zárdában temették el.

Silvano Vinceti kutatásvezető elmond-
ta, hogy péntekig fésülik át a területet, ösz-
szesen 900 négyzetmétert vizsgálnak meg a 
georadarral, amely képet ad arról, mi találha-
tó a földfelszín alatt. A feltárás ezt követően, 
a jövő hónapban kezdődhet meg.

A kutatók remélik, hogy sikerül megtalálni 
és azonosítani a csontokat. Utóbbihoz szénizo-
tópos kormeghatározást és DNS-elemzést is 

tervbe vettek. A DNS-mintákat Gherardini 
leszármazottainak örökítő anyagával hason-
lítanák össze.

Amennyiben koponyacsontokra is rábuk-
kannak, állapotuktól függően a csoport meg-
kísérli tulajdonosa arcának rekonstrukcióját 
– arcvonásait pedig összevetni a Leonardo 
mesterművén láthatókkal. Vinceti úgy véli, a 
Mona Lisa valószínűleg nem egyetlen modell 
portréja, ám Gherardini lehetett a festmény 
első modellje.

Sorsoltunk!

Az április 11–15. között megjelent skan di fel-
adványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a gyergyóújfalusi Mihálydeák 
Kálmánnak kedvezett a szerencse, akit nyere-
ménykönyvvel jutalmazunk. 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Fülöp Zoltán – Jakab Or-
solya; Bartha Boróka – Bilibok Attila; Veress 
Albert – Vajda Gyöngyvér; Bartalis Gabriella – 
Tóth Árpád; Bodea Tibor – László Kata. 
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