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Miazma, avagy barcsak jobban
figyeltem volna fizikaoran!

Eszamunk melleklete egy interaktiv
filmet tartalmaz6 DVD, melynek
alapjaul Az ordog kove cimu, 2012-

ben megjelent regeny szolgalt, A tortenet
fohose Jonathan Hunt, egy magyar gyoke-
ni New York-i ujsagiro, aki kulonbozo rej-
telyek nyomaba ered, izgalmas kalandok-
ba keveredik. Elso sikeres nyornozasat a
Jumurdzsak gyiirilje cimu konyvben es az
ehhez kapcsol6d6 interaktiv filmben haj-
totta vegre. A cimszerepet ki mas alakit-
hatta volna, mint Bardy Gyorgyl

A nyornozas ezuttal egy ktilonleges
meteorit korul bonyol6dik, melynek rej-
telyet az MTA Atommagkutat6 Intezete-
ben fellelheto berendezesek segitsegevel
lehet megoldani. A tortenet jelen idosikja-
hoz tartoz6 esemenyek az Atomki mellett
a Debreceni Reforrnatus Kollegiurnban es
Debrecen varosaban jatszodnak,

A Miazma, avagy az ordog kove disz-
bemutatojat termeszetesen Debrecenben
tartottak, meghozza az Apo1l6 moziban,
februar 23-an. A bemutat6 elso reszeben a
celkozonseg, vagyis a kozepiskolas diakok
- es tanaraik - tesztelhettek a Miazrnat. A
szukos helyre val6 tekintettel csak nehany
videki, illetve debreceni kozepiskola diak-
jai kaphattak meghiv6t a bemutat6ra. Az
elobbi iskolak kozul azok, amelyek reszt
vettek az Utaz6 fizika programban (lasd
Kiraly Beata cikket), az ut6bbiak kozul
pedig azok, akik 20l4-ben ellatogattak az
Atomkiba a Fizikusnapokon. A mozi e16-
terebe kihelyezett szamitogepeken ismer-
kedhettek meg a fiatalok a filmes alapu
jatekkal. Mar a gyerekek elso benyorna-
sai is nagyon pozitivak voltak. A szami-
tastechnikaban jartasabbak dicsertek a lat-
vanyos grafikat - ami nem csoda, hiszen
val6di filmrol van szo -, a gyorsasagot, az
egyszeni, de otletes megoldasokat, Hamar
eszrevettek azt is, hogy nem egy atlagos
kalandjatekrol van sz6. Nemcsak jatszani
lehet vele, hanem tanulni is belole. Nem
meglepo, hogy a tanarok ezt emeltek ki f6
pozitivumkent az els6 tapasztalatok utan,

A bemutat6 masodik reszeben maguk
az alkot6k beszeltek a filrnrol: Pierrot, aki
a Jumurdzsakhoz hasonl6an az interaktiv
film kreativ producere es forgatokonyviro-
ja volt, Gorog Laszlo szinmuvesz, aki Jo-
nathan Hunt rnegszemelyesitoje volt mar
az el6z6 filmben is, D6sa Matyas szinesz,
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er. Az atlagos jatekido - Pierrot szerint - ugy
15 6ra lehet.

A tortenet kozeppontjaban egy fiatal fiu
rejtelyes elninese all, az 6 nyornaba in-
dul a f6h6s, Jonathan Hunt. Kutatasai re-
yen azonban kulonos informaciokra bukkan
egy regen foldre hullt meteorittal kapcsolat-

ban, amelyet olyan hi-
res, Debrecenhez koto-
d6 tud6sok is vizsgal-
tak, mint Hatvani Istvan,
vagy epp Szalay Sandor,
az Atomki alapit6ja. A
sztoriban minden elem
megtalalhato, ami altala-
ban jellernz6je a kalan-
dos tortenetnek, M iszti-
kum, rejtely, titok, egy
kis romantika es a ki-
vancsi foszereplo, aki
mindig nyomoz valamil
valaki utan. Levai Ge-
za szerint ilyen a fizika
is, ahol a kutat6k szin-
ten kivancsiak es nyo-

A debreceni diakok ismerkednek a kalandjatekkal (Trupka moznak a termeszet tit-
Zoltan felvetele) kai utan,

Gorog Laszlo is fon-
tosnak tartja a Jonathan Huntra jellernzo
kivancsisagot, hiszen j6 erzes megtudni
valamit a vilagrol, megfejteni a rejtvenyt,
rnegtalalni valamire a megoldast, Halas az
Atomkinak azert, hogy reszt vehetett eb-
ben a projektben, mert keyes olyan kez-
dernenyezes van rnanapsag, ami j6 fele
iranyithatja a fiatalokat. Elmondta, hogy
annak idejen neki sokkal jobb irodalom-
tanara volt, mint fizikatanara, es csupan
ezert lett szinesz es nem csillagasz. De ma
is erdeklodik a tema irant, ezert sokat be-
szelgetett az intezet szakembereivel.

Arra a kerdesre, hogy mi volt fonto-
sabb, a j6 tortenet vagy a j6 rejtvenyek,
Pierrot valaszolt. A kalandjatek alapvet6en
tortenetcentrikus, de ezek az alkot6elemek
nem elvalaszthatok egymastol, Rejtvenyek-
b61 tobb tipus is van a jatekban: onallo egy-
segkent miikodok es olyanok is, amelyek
dial6gusokra, targyhasznalatra es informa-
ci6k ertelmezesere epitenek, de ezek mind-
egyike tokeletesen belesimul a tortenetbe.
Pierrot ugy fogalmazott, hogy az epitmeny
teglai a valosagot kepviselik es csak a koz-
tuk lev6 a fuga a fikci6. A tudornanyos hi-

a kivancsi gimnazista fiu, Gaal Balazs
rnegszemelyesitoje, es nem utols6sorban
Levai Geza fizikus, az Atomki munkatar-
sa. A beszelgetest Szilagyi Arpad radios
ujsagiro vezette, aki a Digitalis es mas mii-
sorokb6llehet ismer6s az informatika irant
erdeklodok szamara.

A vetitotermet zsufolasig megtoltottek a
kozepiskolasok, illetve jelen voltak a film
elokesziteseben kozremukodo szakertok is.
A beszelgetes a jatek bemutatasan tUI a tu-
dornany, az ismeretterjesztes, az oktatas sza-
mos mai kerdesere is ravilagitott - hogy csak
foly6iratunk profiljat is emlitsuk.

Az els6 fontos kerdest, hogy mi az a mi-
azma, Pierrot tisztazta, A .ragalyos ero" go-
rog elnevezese tokeletesen illett arra a misz-
tikus anyagra, amely a csavaros tortenet
szerint az "ordog kovenek" nevezett mete-
oritban rejtezik. A kalandjatek egy nepsze-
rii valfaja a szamitogepes jatekoknak, de
az interaktiv film formatumaval rnegis na-
gyon ritkan talalkozhatunk, A Miazma igy
filmes szempontb61 is kulonleges vallalko-
zasnak szamit, A foszereplc, Gorog Laszlo
kiemelte, hogy ebben a jatekban nem egy-
szeni, konnyen fogyaszthat6 t6mondatok-
kal talalkozhatunk, hanem oda kell figyelni
a dial6gusokra is. Meg kell erteni azokat es
kovetkezteteseket levonni. Logikus gondol-
kodasra van szukseg ahhoz, hogy a jatekban
tovabb lehessen haladni. De akinek van tu-
relme es ugyesen kornbinal, hamar a vegere
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telesseg viszonylagos a jatekban, de e teren
a fejlesztessel elmentek a lehetosegek hata-
raig, a felkeszules ezert nagyon sok id6t es
alapossagot igenyelt,

D6sa Matyas tapasztalt szamitogepes
jatekos, de - elmondasa szerint - meg nem
talalkozott olyannal, amiben a jatek es film
ennyire osszekapcsolodott, Eszrevetlenul
is nagyon sokat tanul bel6le az ember, mi-
kozben sz6rakozik is. Emellett filmet is
nez, tehat harem az egyben szolgaltatast"
nyujt a Miazma. "Mar nem emlekszem,
hogy az iskolaban a tanar nem tudta fe/-
kelteni az erdeklodesemet a fizika irant
vagy engem nem erdekelt. Most viszont
nagyon sok mindent tanu/tam a forgatasok
a/att, es igy visszagondolva mar banom,
hogy nem jigyeltem jobban a fizikaoran. "

Pierrot rnunkajat tobb fizikus is segitet-
te. Rengeteg otlet meriilt fel a kutat6kkal
folytatott beszelgeteseken, de ezeknek alig
egyharmada keriilt vegul bele a filmbe. A
tud6sok azonban folyamatosan szondaz-
tak, tudornanyos szempontb61 mennyire
hiteles es pontos egy-egy fordulat vagy
elem beepitese vagy elhagyasa.

Szilagyi Arpad ezzel kapesolatban na-
gyon fontos kerdest vetett fel, amikor sz6-
ba hozta a kutat6k es a film keszitoinek
felfogasbeli kulonbseget, Egy tud6sember
ugyanis altalaban j6val melyebben szeret-
ne egy problernat erzekeltetni, mint ami
egy ilyen tortenetbe belefer,

Levai Geza szerint eleinte val6ban hason-
16 volt a hozzaallasuk: ha mar tudomanyrol
van sz6, akkor minden reszlet szamit, Kesobb
azonban rajottek, hogy mindenki jobban jar,
ha folulemelkednek az aprosagokon es hagy-
jak kibontakozni a cselekrnenyt, Nem volt eel,
hogy a rejtvenyek megoldasahoz fizikusi veg-
zettseg szuksegeltessen. Ajatek nem vizsgaz-

Az ajandek DVD

tat, inkabb tanit. Minden felmeriil6 kerdesre
a jatekon beliil megtalalhato a valasz, rneg az
altalanos iskolai tanulmanyok felidezese sem
kell feltetlenul a megfejtesekhez.

TerrneszettudornanyiK6z16ny 146. evf, 4. fuzet

Pierrot szerint ellen-
kezo esetben rosszul
mukodne a jatek. Ar-
r61 is beszelt, hogyan
inspiralta 6t az Atomki.

"Szeretem, ha elore
meghatarozott keretek
kozott kell mozognom,
engem inspiral, ha kor-
Iatok koze szoritanak a
feltetelek: Ez szamom-
ra inkabb a kreativitas
iranyba allitasat jelen-
ti, mintsem a muveszi
szabadsag korlatoza-
sat. Egy atommagkuta-
16 intezet mint kaland-
jatek helyszln, egyer-
telmuen ilyen szuk keret vall. Termeszetesen
igyekeztem ovatosan tagitani ezt a keretet, es
Debrecen yaros termeszettudomanyos multja
erre kivalo megoldast kinalt. Kicsit kimozdul-
tunk hat a Bem terral ,de a tobb mint 30 hely-
szinen jatszodo kaland kozepen megiscsak az
Atomki all."

Vegul a Termeszet Vilaga neveben e so-
rok ir6ja tette fel azt a kerdest, hogy me-
Iyek voltak azok a tudomanyos jelensegek,
problemak, kerdesek, amelyekkel a forga-
tas vagy a keszites kozben talalkoztak, kii-
lonosen megfogta 6ket vagy erdemesnek
tartjak felhivni ra a fiatalok figyelmet,

Pierrot: .Kihivas vall mar maga a lor-
tenet kialakitasa, de az abba szervesen be-
epiilo rejtvenyek es feladatok kitalalasa
meg inkabb. Eleinte hagytam, hogy a kula-
16k vezessenek, mutassak meg mindazokat,
amiket arra erdemesnek, kulonlegesen er-
dekesnek talalnak. Nem titkoltam, hogy 10-
lem minden tavol all, ami a fizikat es foleg
az atommagkutatast illeti, es ezzel az atti-
tuddel en mar akkor a leendo atlagos jate-

kosokal kepviseltem. Szep lassan kirajzolo-
dott elottem egy masik vilag, es egyre bat-
rabban kozlekedtem benne. Epp ugy, mint
a jatekosok az altalunk felepiteu virtualis
vilagban. Ezek utan nem is lehetett mas a
celom, minthogy hasonlo elmenyeket adjak
at a Miazma altal, mint amiket magam is
ateltem, de ehhez kellett egy tortenet, amely
kellokeppen involvalja a jatekost. "Osz-
szedrotozva" a megismert es bemutatasra
erdemes elemekel Jonathan Hunt klvancsi
karakterevel, hamarosan megsziilelett az a
virz, amelybol vegul a regeny es az interak-
tiv jilm is kibonthato lett. "

D6sa Matyas varakozassal tekint a veg-
eredmenyre:

»Jatek kozben eszrevetlenid is rengete-
gel tanul az ember ezzel a ka/andda/. Em-
lekszem ugyan nehany fifikas megoldasra a
forgatasok soran, de szerintem igy is kihivas
lesz a Miazma vegigjatszasa, mar csak azert
is, mert a filmforgatasok sajatossaga, hogy
ritkan vesziink fel valos sorrendben torte-
netreszeket. Viszont mindenkeppen izgalmas

Borit6oldalak

lesz "onmagamal iranyltani" egy jatekban. «
Gorog Laszlo valasza mas szempontb61

volt nagyon tanulsagos. "A foglalkozasom-
bol adodoan sokszor volt dolgom ismeret-
terjeszto jilmekhez keszult narraciokkal. La-
ikuskent is nem egyszer eszrevettem, hogy
ugyan az eredelifilm keszitoi nyilvan ertettek
a temahoz, de afordito bizony nem. Ilyenkor
nem erzem jol magamat a1l61,hogy nines sok
lehetosegem, hogy valtoztassak az elhangz6
szovegen, ezaltal ohatatlanul is reszt veszek
hiilyesegek terjeszteseben. Ennyit az elvben
hiteles forrasokrol. Akarcsak az inlerneten.
A Miazma azonban egy sokka/ ponlosabb es
megbizhatobb valami. Az informaciok a ja-
tekon beliil beszerezhetok; raadasul altala-
ban joval reszletesebben, minI ami az egyes
problemdk megolddsokhoz szukseges. Teny-
leg csak odafigyeles es nemi logikus gon-
dolkodas kell, hogy ugy erezzuk magunkat,
mint aki tenyleg erti a dolgat - akar a fizika
tudomanyat. "

Ezzel a kulonleges szamitogepes prog-
rammal tehat val6ban megval6sul a jatszva
tanulas elmenye, A szorakoztatast az izgal-
mas tortenetben rnegjeleno kivalo szine-
szek garantaljak, Gorog Laszlotol es Ga-
ti Oszkartol kezdve, Dunai Tamason, Ke-
rekes Vican es D6sa Matyason keresztiil
egeszen Gesztesi Karolyig es rnasokig, va-
lamint a kulonbozo szinni kihivast jelent6
rejtvenyek. Az ismeretterjesztes pedig esz-
revetlenul tortenik, levalaszthatatlanul az
izgalmas nyomozas sztorijatol.

Mind a diszbemutat6n elhangzott be-
szelgetes, mind maga a film a "ket kultura"
problemajara is esattan6s valaszt ad. Nap-
jaink nehez m6dszertani kerdese, hogyan
lehet az elvontnak tiin6 tudornanyterule-
tekre felhivni a fiatalok figyelmet. A Mi-
azma olyan interaktiv film, amely muveszi
eszkozokkel teszi meg ezt, rnikozben a tu-
dornanyos alapjat atomfizikaval is foglal-
kozo kutat6k hataroztak meg. Segitsege-
vel a fiatalok igy talan idejeben rajonnek,
hogy erdemes figyelni a fizikaoran,
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