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	뻿 一本关于音乐的知识科普，从四大音乐
类——民间音乐民间音乐、爵士乐、流行音
乐和古典音乐带孩子探索声音的世界。

	뻿 全书含有各音乐类型小插曲，可边读边
欣赏音乐，为一本有旋律的知识读物！

	뻿 以旅行探险的趣味故事形式展开，让孩
子随着情节起伏，获取音乐知识。

	뻿 插画师获2022年匈牙利IBBY年度童书
特别奖！

	뻿 入选2022匈牙利年度儿童图书奖！

《 和 谐 — — 音 乐 王 国 漫 游 》 

（匈）安德拉斯·巴兰亚伊
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一本回响着旋律的科普读物，
给你一趟奇妙的音乐探索之旅！		

	 	 	 美乐蒂公主想要找到自己的声音，于是
她从音乐王国“和谐”出发，穿越了四大省
份——“民俗乐省”、“即兴乐省”、“流行乐
省”和“古典乐省”。在这趟冒险旅程中，她
学到了很多关于乐器、风格、形式、音乐
家、作曲家、歌手的知识，并听到了各种各
样的音乐。哪一种音乐属于她呢？
	 	 一本回响着旋律的故事，让孩子们也能找
到自己喜欢的音乐。					
				

 -  2022年6月少儿音乐科普故事 -
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《 和 谐 — — 音 乐 王 国 漫 游 》 

 -  2022年6月少儿医学科普故事 -

1. FEJEZET1. FEJEZET

A nap már magasan járt, és meleg fényével nem fukarkodott 
beborítani Harmónia egész birodalmát. Hálás is volt érte 

mindenki, kivéve Melódiát, aki fáradtan görnyedt az asz-
tala fölé, és Harmónia térképét tanulmányozta. Édes-
anyja, Minor királyné szerint ugyanis „egy trónörökös-
nek alaposan ismernie kell a hazáját!

Ez olyannyira alap, mint hogy a C dúr párhuzamos mollja  
az »a«!” Ha bármi fogalma lett volna arról, ez mit 
jelent,  
talán Melódia is egyetért. Így viszont  
egyszerűen csak szót fogadott.

1. MAJORSÁG PALOTÁJA1. MAJORSÁG PALOTÁJA

A nap már magasan járt, és meleg fényével nem fukarkodott 
beborítani Harmónia egész birodalmát. Hálás is volt érte 

mindenki, kivéve Melódiát, aki fáradtan görnyedt az asz-
tala fölé, és Harmónia térképét tanulmányozta. Édes-
anyja, Minor királyné szerint ugyanis „egy trónörökös-
nek alaposan ismernie kell a hazáját!

A Folkiában élők rém kedvesek, nagy szeretettel 
látnak mindenkit. Békében élik mindennapjai-
kat, a vilá got kellő távolságból és nyugalommal 
szemlélik. Borzasztó büszkék arra, hogy Harmó-
nia négy tartománya közül az övék a legrégebbi.

Impró lakosai jókedvűek, magabiztosak és lazák, 
társaságban érzik igazán jól magukat. Sosem tud-
ják, mi lesz a következő pillanatban, ezért mindig 
rögtönöznek. Náluk aztán mindig pezseg az élet! 
Néha nagy a káosz, de nehéz rájuk haragudni.

Poppia a ragyogás, a pörgés, a sztárok világa, itt 
minden kicsit zajosabb a megszokottnál. A pop-
poknak óriási érzelmeik vannak, ugyanakkor ha-
tározott elképzeléseik is. Nagyon ki tudnak állni 
magukért, sokat lehet tanulni tőlük!

Klasszikában mindenki nagyon tanult és ko-
moly. Cserébe roppant megbízhatóak, szeretnek 
töprengeni, szöszölni a részleteken. Ennek kö-
szönhetően a klasszikus dolgok mindig nagyon 
kifinomultak.

Ez olyannyira alap, mint hogy a C dúr párhuzamos mollja  
az »a«!” Ha bármi fogalma lett volna arról, ez mit 
jelent, talán Melódia is egyetért. Így viszont  
egyszerűen csak szót fogadott.
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– Kérlek, tedd meg! – kérte már kissé enyhül-
tebben Minor.

– Rendben! De ehhez teljes csöndre van szük-
ségem. Ha egyet suhintok a hangvillámmal, 
Harmónia-szerte 440… Á, mindegy, bonyolult 
ez! A lényeg, hogy maradjatok csendben!

Hangvilla elővette a  varázspálcáját, aminek fur-
csamód villás vége volt. Ráütött egyet a kezére, 
majd a füléhez emelte. Kis idő után megszólalt: 

– Hm! Majorság határában áll. A négyes 
útelágazásnál.

– Micsoda??? – hördült fel egyszerre a ki rá - 
lyi pár.

– Ha jól hallom, meg akarja keresni a hangját.
– Odakinn? – kérdezte Minor ijedten.
– Igen. Úgy tűnik. 
Major és Minor teljesen kétségbeestek. Egymás szavába vágva kezd-

tek el pánikolni. Egy bi rodalmat gond nélkül elkormányoztak, azzal 
soha nem volt semmi probléma – de fogalmuk sem volt, ilyenkor mi 
a teendő.

Látva rajtuk a tanácstalanságot, Hangvilla így szólt:
– Hadd adjak nektek egy tanácsot! Úgysem tudjátok mindentől meg-

óvni, engedjétek! És látjátok, hiába akar nektek megfelelni, úgysem tud! 
Magatok is folyton mást mondtok. 

– Ez, mondjuk, igaz! Ez nem igaz! – kiáltott fel egyszerre Major és Minor. 
– Khm… – köszörülte meg a torkát Hangvilla. – Hadd menjen! 

 Keresse meg a hangját, és higgyétek el, jobb lesz mindenkinek!
Akkora csend lett a tanulószobában, hogyha azt egy szünetjellel 

je lölnénk, rá se férne erre az oldalra.
– Legyen! – szólalt meg végül halkan Minor, de látszott, hogy többre 

nem maradt ereje.
– Tényleg a hangját akarja megtalálni? – kérdezte aggódva Major király.

– Nem hiszed? Gyere, hallgasd meg! – felelte Hangvilla. – De tu-
dod, csak egyszer tudom megmutatni! – Ismét ráütött varázspálcájával 
a  kezére, és a király füléhez tartotta. Major becsukta a szemét, és a hang, 
amit hallott, mindent elmesélt neki, amire kíváncsi volt.

Melódia ott állt Majorság határán, ahol négy út indult a négy égtáj felé. 
Az egyik Folkiába, a másik Impróba, a harmadik Poppiába, a negyedik 
Klasszikába vezetett. „Na, halljuk, merre induljak!” – azzal becsukta 
a szemét, és próbálta meghallani, mit súg a szíve. 

De végül az esze válaszolt, mikor felderengtek benne a délelőtt tanul-
tak: „Folkia Harmónia legrégebbi tartománya. Innen indult minden.” 
„Akkor én is innen fogok!” – döntötte el magában Melódia, és hátára 
csapta a batyuját, hogy nekiinduljon megtalálni a hangját.

 HANGVILLA
Egy zenei segédeszköz, 

ami megzendülve  
mindig „a” hangot ad.

 440 (HZ)
A hang nem más,  

mint a levegő rezgése,  
amit a fülünk érzékel.  
Ha 1 másodperc alatt 

sokat rezeg, akkor  
magas hangról, ha  

keveset, akkor mély 
hangról beszélünk. Az 
„a” hang általánosan 

elfoga dott értéke 440 
Hz, azaz 440-et rezeg  

1 másodperc alatt.

 SZÜNETJEL
A zene lejegyzé sekor, 
azaz a kotta írásban 
nemcsak a hangok- 
nak van jele, hanem  
a szünetnek is, ami a 
hosszát is jelöli.

 @
 O

rch
ard

 Lite
rar

y A
gen

cy

Ahogy Melódia végignézett rajtuk, látta, hogy nagyon hasonlóak, de 
mégis különböznek egy picit.

– Igaz, hogy mind pengetősök vagyunk, de egész más a hangunk, 
egész más a muzsikánk is! – mondta Szitár. 

– És te miféle hangszer vagy? – kérdezte érdeklődve a kis Ukulele.
– Hát, ez az, hogy semmilyen… – felelte kissé leverten Melódia, és 

röviden elmesélte, mi járatban van.
A pengetősök jelentőségteljesen összenéztek, s mintha csak szavak 

nélkül beszélték volna meg, az öreg Úd lépett elő:
– Tudod, mi mind máshogyan találtunk rá a hangunkra. Szitár pél-

dául éveken át tanult, mire egyszer csak rálelt. Ngoni vadászat közben 
talált rá. Szaz egy dalt hallva, én egy szerelemnek köszönhetően, szóval 
senki sem tud neked biztosat mondani. Viszont a régiek szerint, ha 
elbizonytalanodsz, mindig vissza kell térni a tiszta forráshoz! Hallot-
tad hírét Pentatónia forrásának? – Melódia csak a fejét rázta, úgyhogy 
folytatta. – Egy ősi folk ballada szerint, aki abból oltja a szomját, rátalál 
a hangjára. Lehet, neked is érdemes volna próbát tenni vele!

– És hol találom ezt a forrást? – kérdezte Melódia izgatottan.
– Valahol Pentatónia erdejében. Ha erre indulsz, odatalálhatsz, de 

mindenkinek magának kell megtalálnia a hozzá vezető utat.
– Értem, nagyon köszönöm! – kiáltotta Melódia lelkesen. – Máris 

indulok! Elmennék én akár a világ végére is!
– Hidd el, lányom, ez sem lesz sokkal közelebb! – felelte mosolyogva 

az öreg Úd. – Járj sikerrel!
Azzal illendően elbúcsúztak egymástól, és Melódia másodszor is útra 

kelt, hogy megtalálja a hangját.

3. PENTATÓNIA ERDEJE3. PENTATÓNIA ERDEJE

Melódia ment hét nap, hét éjjel, s közben egyre jobban megismerte Fol-
kiát. Egyszer, mikor nagy fáradtan szántóföldek mellett vitte az útja, 
úgy nekikeseredett, amiért nem találja Pentatóniát, hogy elsírta magát.  
Akkor az aratók, no meg az énekeik úgy meg vigasztalták, hogy rögtön 
erőre kapott, és úgy érezte, elszalad ő a világ végére is, vagy még azon is 
túl. Ekkor tanulta meg, milyen ereje van a daloknak. 

Aztán volt, hogy olyan köd szállt a vidékre, hogy az orráig se látott. 
Akkor vadászok találtak rá, és vitték a falujukba, ahol úgy megtáncol
tatták, olyan mulatságban volt része, hogy még másnap is forgott vele 
a világ. Ekkor tanulta meg, milyen ereje van a táncnak. 

Aztán volt, hogy az útja a hegyek közé vitte, ahol idővel már azt sem 
tudta, merre van az előre. Akkor meg egy hegyi pásztor, egy dob talált 
rá, és miután irányba tette, felment a közelben lévő hegy csúcsára, hogy 
üzenetet küldjön a többi pásztornak, segítsék ők is a közeledő lánykát. 
Ekkor tanulta meg, hogy a hangszerek nem csak zenélésre jók.

Így történt, hogy ha viszontagságok árán is, de nagy nehezen elért 
Pentatónia sűrű erdejébe. Ügyetlenül botorkált a sötétben, mikor egy 
távoli hang ütötte meg a fülét. Bukdácsolva megindult felé, mígnem 
egy kis tisztásra ért, ahol egy emberforma szikla tövében egy kunyhó 
állt. A kunyhó mellett volt egy kis forrás, a kis forrás mellett pedig egy 
banya, aki olyan éktelenül sipítozott, hogy nem csoda, ha egy madár 
sem járt arra.

 NÉPI ÉNEK 
Rengeteg népdal 
született valamilyen 
alkalomból, ezért  
megkülönböztetünk 
például arató-, sirató-, 
toborzó- dalokat stb.

 NÉPTÁNC
A néptánc szorosan 
kötődik a népzenéhez, 
ami ahhoz hasonló-
an népekre, illetve 
tájegységekre jellemző. 
Így beszélhetünk bolgár 
vagy magyar néptáncról, 
sőt azon belül mezőségi 
vagy moldvai és még 
sok egyéb néptáncról is.

 DOBÜZENET
Az afrikai törzsek 
évszázadokon keresztül 
üzentek egymásnak 
dobjelekkel, így hidalva 
át a nagy távolságo-
kat. Mindegyik fontos 
üzenetnek (pl. tűz van, 
támadás stb.) megvolt  
a maga dobjele. @
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Melódia előadta, mi járatban van.
– Vagy úgy. Sajnálom, de mi nem érünk rá ilyesmivel foglalkozni! 

Amúgy is jobban szeretjük magunk vezényelni a darabjainkat.
– Érdemes lehet azonban továbbsétálni a mezőn az „új” felé – tette 

hozzá Haydn –, talán ott inkább – és már folytatták is a hangszerelés 
feletti vitát. Melódia hiába próbált közbeszólni, mintha csak süketek 
lettek volna. Jobb híján elindult hát a mező másik végébe, ahol ezút-
tal három szakállas úriemberrel találkozott. Ők Dvořák, Brahms és 
Csajkovszkij néven mutatkoztak be. 

Miután Melódia itt is elmesélte, mit keres, elmosolyodtak.
– Rossz felé keresgél, kisasszony! – felelte kedvesen, aki Csajkovsz-

kijként mutatkozott be.
– Csak nem térképet készített? – szólította meg Dvořák. – Mutassa 

csak, magam is meglehetősen szeretem a térképeket! – és miután szem-
ügyre vette Melódia ákombákomjait, így szólt: – Pedig a maga jegyzetei 
is világosan mutatják.

– Mit? – kérdezte Melódia értetlenkedve.

– Hogy merre kellene mennie – mondta Dvořák. – Biztosan feltűnt, 
ahogyan jött, hogy egyre újabb és újabb zenékkel találkozott. Ez is mu-
tatja, hogy Szimfóniában másféle iránytűre van szükség. Ha úgy tetszik, 
az észak–dél itt, az „új”–„régi”-t jelenti.

– Így van. Errefelé gavotte-ot például már biztosan nem fog hallani. 
Mivel azonban a vonósnégyes egy korokon átívelő műfaj, ezért ez az 
egyik legnagyobb tisztás – magyarázta Csajkovszkij. – Mi is ezért talál-
koztunk itt. Hátha Chopin is eljön, vagy Liszt.

– A kelet–nyugat irány viszont a „nagy”–„kicsi” – tette hozzá Brahms. –  
Például a szimfónia, mivel nagyzenekari műfaj, errefelé található.  
A prelűd viszont, mivel csak egy hangszerre íródott, a másik oldalon. 

– Errefelé, ahol most vagyunk, főleg kamaradarabokat találhat – 
zárta le az okítást Dvořák, és néhány vonással még kiegészítette Melódia 
térképét.

 
 GAVOTTE

Egy barokk udvari tánc 
volt, aminek jellegzetes 
zenéje azonban önálló 
zenei műfajjá vált. 
Az egyik leghíresebb 
gavotte akár ismerős is 
lehet. (111)

 MŰFAJ
Ahogy lehet, mond-
juk, verset, regényt, 
mesét vagy színdarabot 
írni, úgy a klasszikus 
zenében is rengeteg 
műfaj létezik, és az 
irodalomhoz hasonlóan 
mindegyiknek megvan 
a maga szabály-
szerűsége. 

 CHOPIN 
Világhírű zongorista és 
zeneszerző. Elsősorban 
zongorára írt darabokat, 
érdemes lehet vele kez-
deni a klasszikus zenével 
való barátkozást! (112)

 LISZT
Liszt Ferenc világhírű 
magyar zongoravirtuóz  
és zeneszerző. Hallgasd 
meg híres II. magyar 
rapszódiáját! (113)

 KAMARADARAB
A kamara szó latinul 
(camera) szobát jelent. 
A nem nagy termekbe, 
hanem „szobákba” írt 
darabokat kamarada-
raboknak hívjuk. Ezeket 
általában kevés, 15-nél 
kevesebb hangszer adja 
elő, amit pedig kamara-
zenekarnak hívunk.

 KLASSZIKA
A barokk utáni, 1800-as 
évek elejéig tartó zenei 
korszakot bécsi klasz-

szikának is szokták hívni, 
ugyanis legnagyobb 

alakjai (Haydn, Mozart és 
Beethoven) mind Bécs 

városához kötődtek. 

 MAGUNK 
VEZÉNYELNI

Az, hogy legyen külön 
karmester, csak az  

1800-as években alakult 
ki, korábban általában a 
zene szerzők maguk ve-
zényelték a darabjaikat.

 HANGSZERELÉS
A zeneszerzés  

nemcsak a zenei témák  
kitalálásából áll, hanem  

hogy mindez milyen  
hangszereken szóljon.  

Amikor egy zenemű nem 
az eredeti felállás  

szerint hangzik el, azt 
átiratnak hívjuk.

 DVOŘÁK
Romantikus zeneszerző, 

az egyik leghíresebb 
vonósnégyes meg-

alkotója. (108)

 BRAHMS
A romantika korának 

meg  határozó szerzője. 
Egyik leghíresebb darab-

ja a Magyar táncok- 
sorozat. (109)

 CSAJKOVSZKIJ
A zenetörténet egyik 
legkiemelkedőbb és 

legközkedveltebb alakja. 
Legismertebb darabja 

A diótörő című balettje. 
(110)
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	뻿 以故事的形式讲解生物医学知识，更易理解！

	뻿 插图可爱有趣，更添阅读趣味。

	뻿 即将推出第三集《神经系统》。
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	 	 	 艾玛公主什么都不怕，除了打针！她决定不打疫苗
了！医生听后拿出了一本魔法书：向爱玛展示了一名免
疫保镖如何日夜工作，击败攻击艾玛身体的凶猛病毒。
但不幸的是，有时免疫保镖们也不够强壮，他们需要疫
苗的帮助。艾玛意识到，能换来健康的身体，忍受那几
秒针扎的痛苦也是值得的。

《 爱 玛 的 医 学 笔 记 》 

 -  2022年6月少儿音乐科普故事 -

					
	 	 你有没有想过，为什么你的耳朵和爸爸的一模一样，
鼻子和妈妈的一模一样，但你却像你自己？是什么决定
了你的模样呢？这一集，爱玛继续跟随医生学习遗传和
基因的知识，还遇到了很多有趣的人物，了解了他们的
工作：复制基因，研究蛋白质质量，修复基因等等。他
们当中还有一位真正的侦探，在他的帮助下，连刑事案
件都可以侦破呢！

《超级保镖——为什么要接种疫苗？》

《超级梯子——DNA有什么用？》
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《 爱 玛 的 医 学 笔 记 》 
 -  2022年6月少儿音乐科普故事 -
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és a táblákon rengeteg nyomógombbal. A királylány most ép
pen egy sor nyomógomb előtt pipiskedett, hogy elérje fölülről 
a másodikat, ami alá az volt írva, hogy LABORATÓRIUM, és 
amikor végre sikerült megnyomnia, rövid berregés után kinyílt 
az ajtó, ő meg belépett.

Doki amúgy nem egyedül kutakodott a nagy üvegpalotában, 
de az övé volt a legszebb szoba, mert két óriási ablaka is volt, és 
ahol meg nem ablakok voltak, ott könyvespolcok, és a köny
vespolcokon rengeteg könyv, ami ahhoz kellett, hogy a titkokat 
minél előbb megfejtsék. Volt még egy íróasztala is, kényelmes 
fotelek, és Kukucska, az óriás mikroszkóp – majdnem akkora 
volt, mint Emma lábujjhegyen. Néhanapján a Doki mutatott 
vele olyan dolgokat a kis királylánynak, amik annyira aprók 
voltak, hogy szabad szemmel soha, de soha nem vette volna 
észre őket senki a világon: papucsállatkákat, akik inkább na
gyon lapos krumplikra hasonlítottak, és szinte soha nem jár
tak párban; fonalszerű, tekergő kis férgeket, és egyszer még 
egy pókpotrohszőrt is. A királylány megtanulta, hogy tényleg 
semmi nem olyan, mint amilyennek látszik, főleg az nem, ami 
egyáltalán nem is látszik szabad szemmel.

Ebbe a csodálatos szobába lépett most be Emma, hogy szól
jon, az esedékes szuri szerencsére elmarad. A hír hallatára Doki 
nagyra meresztette szemét a fekete okuláréja mögött, aztán 
megvakarta kopasz feje búbját, és az elszánt királylányra nézett.

– Ez biztos? – kérdezte hitetlenkedve.
Emma bólintott.
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Zaba végignézett a társaságon:
– Gömböc, Ragacs, Apród, Vili, Bonszáj… Fiúk, sorakozó! 

Ismerjétek meg Emmát! Éppen azt magyarázom neki, mi min
dent kell csinálnunk ahhoz, hogy megvédjük a betegségektől. 
Egész új neki a téma. Azt már elmondtam, mit csinálok én, 
most ti jöttök! Mondjuk, te, Gömböc!

A kis, duci sejt előrelépett, és meghajolt:
– Szia, Emma! Én Gömböc vagyok, amúgy falósejt. 
Egész álló nap szúrós szemekkel szuggerálom, hol 
bukkan föl az ellenség, és amikor végre megvan –  

vigyorodott el Gömböc –, akkor halkan odalopódzok, raj
taütök, foglyul ejtem, és felfalom. Rajongok a szakmámért! 
Amúgy nem túl bonyolult, jó étvágy és jó megfigyelőképesség, 
szinte minden ezen múlik az életben, hidd el – bólintott, aztán 
barátian oldalba bokszolta a mellette állót.

– Te jössz, Ragacs!
Ragacs előrelépett. Egészen apró volt Gömböc 

mellett, de nagyon határozott.
– Ragacs, szolgálatodra! – mondta katonásan 

Emmának. – Bsejt vagyok. Amúgy meg hadá
szati felszereléseket fejlesztek. Precíz, mérnöki 
munka. Sőt, élethivatás! A módszerem a követ

kező: amikor belefutok egy kósza baktériumba vagy vírusba, 
először megvizsgálom, de tetőtől talpig, és kiderítem, miben 
sántikál. No, ha rosszban, akkor egyrészt megjegyzem a képét 
egy életre, másrészt meg kifejlesztek ellene egy spéci fegyvert.

– Milyen spéci fegyvert? – kérdezte Emma, miközben elcsíp
te az orrán tébláboló Zabát, és óvatosan visszarakta a többiek 
közé, a lapra.

– Hát, amolyan antitestet. Első osztályú találmány!
– És mit tud egy ilyen antitestfegyver?

APRÓD
- segítő T-sejt

- segítség a B-sejteknek

ZABA
- neutrofil

- falás

BONSZÁJ
- dendritikus sejt

- falás, reklámozás

GÖMBŐC
- faló sejt

- falás

VILI
- ölő T-sejt
- sejtölő

RAGACS
- B sejt

- fegyverkezés
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– Ez az életünk – sóhajtotta Bonszáj. – Keressük az ellenséget. 
Utazgatunk az ereidben, így eljutunk mindenhová, ahová csak 
akarunk. Mert a lényeg, hogy mindenhol ott legyünk, amihez 
a vérerek mellett egy másik csatornát is használunk: a nyirok
ereket. Szóval ahová nem tudunk elmenni az egyik úton, oda 
elcsordogálunk a másikon. Mindent megoldunk, ne aggódj!

– Aztán meg az is fontos – vágott közbe Ragacs –, hogy min
dig felismerjük, ki a barát és ki az ellenség. Mert az legalább 
olyan veszélyes, ha a barátokat támadjuk meg, mintha az ellen
séget nem kapjuk el, és az szabadon kóricál meg garázdálkodik 
benned! Szóval azonosítanunk kell mindenkit, aki szembejön. 
A számítógépek ehhez jelszavakat kérnek, ami amúgy tutira 
bejönne nekem is, de a legtöbb fehérvérsejt nem túl szószátyár, 
úgyhogy mi inkább jeleket használunk. Minden Emma sejtnek 
van azonosító jele, amit magán hord, mint egy jelvényt, és mi 
ebből tudjuk, ki a barát. 

Vagyis hogy ki tartozik hozzánk. Akinek nincs Emma 
kitűzője, az ősellenség, és elkapjuk. Külön mázli, hogy azért 
a legtöbb kórokozó nem egy lángész, úgyhogy ők is mutogatják 
a saját kitűzőjüket, amit akció közben igyekszünk az eszünkbe 
vésni. Ez elsőre nem megy olyan gyorsan, de ha sikerül, és újra 

belebotlunk a fajtájába, akkor már nem lacafacázunk, hanem 
rögtön működésbe lépünk. Én például a múltkor összefutottam 
egy bárányhimlővírussal. Tessék – mutatott magára Ragacs –, 
itt is van a jele!

Emma bólogatott. Jól emlékezett arra a fránya bárányhim
lőre, ami miatt nem mehetett a farsangi buliba, pedig szuper 
jelmeze volt. Csupasz turkálónak öltözött volna…

– A tesómon meg a mumpsz jele van – folytatta Ragacs meg
állíthatatlanul. – Arra is emlékszel?

– Persze – bólogatott Emma –, a szomszédék kutyusa. Ma is 
összefutottam vele.

Doki nem túl udvariasan elvigyorodott.
– Pamacs nem mumpsz, hanem mopsz! – javította ki a ki

rálylányt. – A mumpsz egy ragályos betegség!
– És ha lett volna neked – kotyogott közbe Apród –, hidd 

el, emlékeznél rá! A lányok különösen nehezen felejtik el, ha 
a fejük akkora, mint egy lufi…

– Tényleg! – kapott a fejéhez Ragacs. – Milyen igaz! Az egy 
védőoltás volt! Onnan szerezte a bratyó az ismertetőt…

Emma úgy döntött, itt az ideje rövidre zárni ezt a mopszos, 
lufis történetet, és visszakanyarodni a testőrfeladatok ismerte
téséhez.

– No jó, de mi van azután, hogy felismertétek a betolakodó
kat? Mit csináltok velük?

– Kivel mit – mondta rejtélyesen Ragacs. – Én például, ha 
összefutok egy idegen bacival, úgy becsomagolom, hogy soha 
többé nem tér magához! Vagy megjelölöm, aztán neked adom, 
Gömböc – mosolygott a nagy, duci pacnira.
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EMMA, ÚJSZÜLÖTT

PÁR HÓNAPOS

EMMA, 1 ÉVES

TÜDŐGYULLADÁS

EMMA, 15 HÓNAPOS

TOROKG
YÍK

TETANUSZ

GYER
MEKBÉNULÁS

SZAM
ÁRKÖHÖGÉS

MUMPSZ

RUBEOLA

KANYARÓ

HAHA, ezt rárakom 

a tüdődre

TBC
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					先别着急流口水，
来听听这些食物背后的故事吧！

		
			你有没有想过每一种食物都有自己的故事？
是谁想到在烤箱里烤面包？用鸡蛋、牛奶和面
粉做煎饼的？
	 	 在成为我们的餐盘佳肴之前，食物经过了漫
长而令人兴奋的过程。本书收集了孩子们最喜
爱食物的有趣故事。那不勒斯披萨是如何烤出
来的？有多少种意大利面？薯条与比利时渔民
有什么关系？还有巧克力、薯条和番茄酱的历
史……什么，你已经饿了？

《 三 明 治 伯 爵 与 那 不 勒 斯 披 萨
— — 世 界 佳 肴 的 起 源 故 事 》 

 -  2022年6月少儿食物科普故事 -
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Szabadon szeret legelészni,  és megeszi a nádat és a mocsári növényeket, 
ezért is hívják vízinek. Friss teje mezőillatú és jó zsíros, ezért kiváló sajtalap-
anyag. Emellett nincs benne festékanyag, így hófehér! Éppen ezért a moz-
zarella sajt nem sárga, hanem mindig gyönyörű fehér lesz. 

Nápolyban kétszáz éve nyílt meg a világ 
első pizzériája, Antica néven, és képzeld, 
még ma is működik! Ha egyszer Nápoly-
ban jársz, te is kipróbálhatod, és megcso-
dálhatod a csempékkel kirakott nápolyi 
kemencét, amit fával fűtenek fel jó me-
legre. A pizza aztán a külföldre költöző 
olasz családok révén elindult hódító út-
jára – ma a világ minden részén ismerik. 
Bátran mondhatjuk, hogy ez a világ leg-
híresebb étele!

PIZZAFÉLÉK
Bár a világ leghíresebb pizzája a nápolyi, még nagyon 
sok más pizza létezik. A nápolyi pizza vékony tész-
tával és kevés feltéttel készül, ami nem csoda, hiszen 
eredetileg a szegények eledele volt. 

A nápolyiak szerint az igazi pizzán csak paradi-

csom és sajt van. A pizza náluk igazi utcai étel, azaz street food. 
Összehajtják, mint egy szalvétát, és nagyokat harapnak belőle. 

A rómaiak ezzel szemben hatalmas tepsiben sütik a pizzát, 
amit utána ollóval vágnak fel négyzet alakúra. 

Az amerikaiak pedig a vastag tésztát szeretik, sok fel-
téttel. Hosszú vándorútja során a pizzára sok minden 
rákerült. Amerikában ananászt és kukoricát, nálunk 
kolbászt tesznek a pizzára.

MAGYAR PIZZA?
Talán nem gondoltál még rá, de a lángos is a pizza rokona, és a története na-
gyon érdekes. Nem az olaszoktól, hanem Törökországból került hozzánk, a tö-
rök pita (kerek lepény) az őse. A lángost eredetileg nálunk is kemencében, 
a hamun sütötték, és tejföllel ették, ez tette igazán magyar étellé. A kemen-
cében sült lángos a langalló. Csak jóval később kezdték el olajban sütni, mert 
egyrészt gyorsabb, másrészt kemence ma már nincs minden háztartásban.
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BOLOGNAI 
SPAGETTI

A világ második leghíresebb olasz étele a spagetti, ami csak egy a sok olasz 
tészta közül. Olaszországban ugyanis több mint százféle tésztát készíte-
nek, és mindegyiknek külön neve van! Az ókori Rómában már kétezer év-
vel ezelőtt is használtak szakácskönyvet, ebben is számos tésztarecept volt. 
Az egyik legnépszerűbb például a csicseriborsós tészta volt – ilyet ma már 
ritkábban eszünk. 

A bolognai és a carbonara spagettit biztosan te is ismered, hiszen ezek 
a leghíresebb ételek közé tartoznak. A bolognai egy paradicsomos szósz ré-
pával, zellerrel és darált hússal, a carbonara pedig tojás, némi szalonna és 
parmezán keveréke. A parmezán szintén egy nagyon híres olasz sajt, de nem 
lágy és fehér,  mint a mozzarella, hanem kemény és sárga. A parmezán sajtot 
akár több évig is érlelik a nagy sajtraktárakban.

Bologna egy olasz város, erről nevezték el a bo-
lognai spagettit, pedig Olaszországnak ezen a ré-
szén soha nem főztek spagettit a szószokhoz. Hosz-
szú és széles, úgynevezett tagliatelle tésztával ették 
a ragukat, vagy pedig lasagnetészta közé töltötték. 
Az olaszok szerint a bolognai szószhoz, ami darabos, 
nem illik a spagetti, mert túl vékony, és lecsúszik 
róla a szósz. Éppen ezért kell hozzá  szélesebb tészta.
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VEGABURGER
A vegaburgerek hús nélkül készülnek, azoknak, akik nem esznek húst. Vagy 
azért, mert nem szeretik, vagy pedig elvi okokból. Ők vegetáriánusok, ami 
azt jelenti, hogy többnyire növényi eredetű ételeket fogyasztanak. Vannak, 
akik azonban nemcsak húst, hanem semmilyen állati eredetű ételt, tehát tejet, 
sajtot vagy tojást sem esznek, ők a vegánok.  

A túl sok hús fogyasztása nagy terheket róhat a környezetünkre, ezért sok 
tudós figyelmeztet arra, hogy a jövőben bizony be kell majd érnünk kevesebb 
húsos étellel.

KI TALÁLTA FEL A SZENDVICSET?
Bizony, bizony, a szendvicset is fel kellett találni! 
Nem volt rögtön egyértelmű, hogy két szelet ke-
nyér közé be lehet pakolni felvágottat, sajtot meg zöldséget. Hogy pontosan 
ki találta ki a szendvicset, azt persze nem tudjuk, de azt igen, hogy egy angol 
nemes, John Montagu révén lett ez az étel világhírű. Montagu a  Sandwich 
nevű tartomány grófja volt (Sandwich ugyanis egy ma is létező város Ang-
liában). A gróf állítólag igencsak szeretett kártyázni, annyira, hogy fel sem 
akart állni a kártyaasztaltól, ezért inasával olyan ételt készíttetett, amit játék 
közben is el lehet fogyasztani, és még a keze sem lesz piszkos tőle. Az ételt 
hamarosan mindenki sandwichként kezdte emlegetni, és azóta szerte a vilá-
gon nagyon népszerű lett.
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MÁS MAGYAR ÉTELEK

Túrós csusza: a túró jellegzetes tejtermék, amit 
savanyított tejből készítenek. A csuszára tejfölt és 
pirított szalonnát, azaz pörcöt is tesznek.

Lángos: nagyon sok országban esznek valamilyen 
pizzához hasonló lepényt. Nálunk olajban sütik ki, 
és tejfölt tesznek rá - ettől lesz igazán magyaros.

Tepertos pogácsa: a pogácsa is a mi vidékünkre 
jellemző, másfelé nem nagyon ismerik ezt a sós, 
kerek süteményt. A magyar népmesében is mindig 
pogácsát kaptak a vándorútra induló legények.

Gulyásleves: jellegzetes magyar étel, amit külföl-
dön is mindenki ismer. Ez is zsíron pirított papri-
kán készül, marhahúsból.

Fozelék: nem gondoltad volna, hogy a zöldségekből 
készített, liszttel, tojással sűrített főzelék is magyar, 
ugye? Pedig ilyen ételt tényleg nem nagyon készí-
tenek máshol. 

Dobostorta: igazi hungarikum, amit Dobos József 
cukrászmester „talált fel”. A dobostortában mindig 
hat piskótalap van, köztük vajas-kakaós krém, a te-
tején pedig karamella.

Töltött káposzta: nagyon sok családban ez a ká-
posztalevélbe töltött, húsos étel kerül az asztalra 
karácsonykor. 

Lecsó: ez a könnyű, nyári étel vöröshagymából, fe-
hér húsú paprikából és paradicsomból készül. Tu-
lajdonképpen egy zöldségpörkölt, de tojást is lehet 
hozzátenni. 

Jókai-bableves: Jókai Mór magyar író kedvence 
a füstölt húsos, tejfölös bableves volt, Mikszáth 
Kálmánnak pedig a savanykás, tejfölös palócleves – 
az ő tiszteletére nevezték el így.
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