
Terasz
szabadidő

16. oldal |  2011. október 24., hétfőhargitanépe

sudoku

„TutenAlan”: mumifikálás  
3 ezer év garanciával

Három évezredre mumifikáltatta ma
gát egy brit férfi, aki halálos tüdő
rákkal küzdött. Alan Billis idén 

januárban hunyt el 61 évesen. Testét egy 
olyan tudós irányításával balzsamozták be, 
aki már húsz éve tanulmányozza az ókori 
egyiptomiak múmiakészítésének titkos 
módszereit.

A műveletről dokumentumfilmet ké
szített egy brit tévécsatorna, amely mind
ehhez hirdetésben keresett vállalkozó ked
vű „szereplőt”. Billis így került a kamerák 
középpontjába. Mint mondta, emberek 
már régóta hagyományozzák testüket a 
tudományra, és kísérletezés nélkül nem le
hetne újat produkálni. Egyetlen bánata az 
volt, hogy nem láthatja majd a róla készült 
filmet, de remélte, hogy unokáinak bepil
lantást enged mindezzel személyiségébe.

„Valószínű, hogy az iskolában eldicse
kednek azzal, hogy nagyapám egy fáraó” 
– tette hozzá. A balzsamozást Stephen 

Buckley archeológus vegyész végezte, há
rom hónapig dolgozott. Annyira biztos a 
dolgában, hogy akár „garanciát” is adna 
arra: Billis 5011ben ugyanolyan jól fog 
kinézni, mint a legjobb karban lévő ókori 
egyiptomi múmia ma, 3 ezer évvel a halála 
után. A dokumentumfilmet ma este 10től 
adja a brit Channel 4 tévécsatorna – tudat
ta a The Daily Telegraph című brit lap.
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Tudom, hogy rég lecsengett már, és a kö-
vetkező messze van még, sőt azt is tudom, 
hogy nemrég írtam erről a témáról. Viszont 
néhány napja ismét terítékre került a téma 
nálunk, pedig még egy évig nyugodtan ülhet-
nénk, hiszen csemetém még tizenegyedikes. 
Mi viszont úgy tárgyaltunk a majdnem két 
év múlva esedékes vizsgáról, mintha heteken 
belül következne. Főleg a román érettségitől 
rettegünk, mert ugyebár rengeteg anyagot 
kell tudni ahhoz, hogy az átmenő jegyet 
megadják, de legfőképpen románul kelle-
ne tudni. Ezeken lamentálva, gondoltam, 
adok valami hasznos tanácsot a lányomnak, 
mert az egyértelmű mindkettőnk számára, 
hogy a kamerázás bevezetése óta, az érettsé-
gi akadályainak vételéhez bevált puskázás, 

kolaborálás, tanári segítség kizárva. Így hát 
azt javasoltam – én, a balga, aki mindjárt 
40 éve érettségizett –, hogy a ti helyetekben 
venném sorba a tételeket és megtanulnám az 
érettségiig az egészet. Igen ám, csakhogy ez 
sem működik – legalábbis az érettségi előtt 
állók szerint –, ugyanis a tételek úgy van-
nak összeválogatva és olyan kérdések vannak, 
amire nem igazán lehet előzetesen készülni. 
Magyarán, nem lehet bemagolni az anyagot, 
aztán felmondani, mert sajnos a sikerhez ro-
mánul kéne tudni. A románt viszont – mint 
többen is megtapasztaltuk – úgy tanítják, ne-
hogy véletlenül a magyar gyerekek az iskola 
padjaiban elsajátíthassák. Így hát nincs mit 
tenni: rettegünk továbbra is a vizsgától, és re-
ménykedünk a szerencsében.

Érettségi – félünk tőle
          villanás n Jánossy Alíz

Többnyire erősen felhős vagy borult, párás 
időre van kilátás. Melegfront jellegű változások 
miatt fejfájás, migrén, fáradékonyság, vérnyo
másingadozás jelentkezhet, nőhet a reakcióidő.
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