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2. lecke

A nyakkendőgyiÍitő
Köteles Antal egyetemi tanár' vegyész. Több tudo-
mányos társaság tagia' országos hírű kémikus. Tu-
dósítónk azonban nem tudományos murrkáiáÍ6|,
hanem érdekes, kissé szokatlan hobbijáról kérdez-
te. Kiiteles tanár úrnak ugyanis olyan hatalmas
nyakkendőgyűjteménye van, hogy az elmríüt évben
a magyar Rekordokkiinyvé-be is bekertilt.

_ Thnár úr! Miért kezd el egy uegyész nyakkendőket
gyújteni?
_ Ez a szenvedélyem egészen köznapi módon kezdő-
dött' Amikor elmentem egy-egy külföldi konferenciá-
ra, néhányszor előfordult, hogy elfelejtettem magam-
mal nyakkendőt vinni, így ott kellett vennem. Később
ezeKtez a ruhadarabokhoz emlékekkötődtek, igy az.
tán egy idő után a nyakkendővásárlás a hobbimmá
viílt' Ma miár tudatosan gyűjtöm őket.Van, aki képes-
lapot vagy bélyeget vesz utazásai során, én nyakken-
dőket vásárolok.
_ Mit szól ehhez a furcsa hobbij ához a csaladj a, és mit
gondolnak erről a kollégái?
_ Ezt a szokásomat otthon is, a munkahelyemen is
mindenki ismeri. Nérmapomra, sziiLletésnapomra a
feleségemtől, a gyerekeimtől, a kollégáimtól, sőt még
a külföldi barátaimtóI is általában nyakkendőt kapok
ajándékba. Ez talán nekik is jó, mert nem kell azon
törni a fejüket, hogy mit is vegyenek nekem.
_ Hány darabbóI áll a gyűjteménye? Milyen típusú
nyakkendőket gyűjt?
- Ma mar több mint 3500 nyakkendőm van, ebből kö-
ze| ötszáz csokornyakkendő. Ezeket 23 év alatt gyuj-
töttem össze a világ minden részéből. Hogy van-e
kedvenc típusom? Teljesen mindegy, milyen a nyak'
kendő anyaga: lebet szövetből vagy selyemből' de
akár bórből is. A legjobban a geometriai mintásakat
Szeretem, a vízszintes vagy a ferde csíkosat, de a koc-
kásat és a pöttyöSet is kedvelem.
_ Viselte már mindegyik nyakkendőj ét?
_ Á, dehogyis' A harsány sziníl, paLmafás nyakkendő-
ket semmi pénzért fel nem venném, bár ilyenből is jó
néhány van a gyűjteményemben. Nem Szeretem a
régimódi, nagyon széles, músziá]as nyakkendőket
sem. Lehet, hogy nem fogja elhinni, de én ritkiín hor.
dok nyakkendőt...
- Professzor úr köszönöm a beszélgetést, és touábbi
eredményes gtűj tést kíuánok önnek!
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9l-ázéUes farmernadrág
NewYork (MTI) - 25 ezer dollárt fizetett a Leü Strauss
cég azért a régi Levi's farmerért, amelyet - a címkéje
szerint _ még a múIt században varrtak. A cég azén
vásárolta vissza a patinás nadrágot, mert ki akarja iál-

lítani a múzeumában, San Franciscóban. A farmer
1886 és 1902 között kerülhetett ki a Levi's gyrárból. A
munkásnadrágot egy régi szénbányában talrílták Co.
loradóban, majd egy NewYork-i kereskedőhöz kertj.lr
Úgy tudjak, hogy a világon ezen kívi.ll csupán egyet-
len, a múlt századb ó| v a|ó farmernad r ág |étezlk.

A farmeÍ töÍténete
Leü Strauss a múlt széaad elején egy német kisváros.
ban szi,iLletett. 1839.ben a szülei NewYorkba küldték
ahol a testvérei éltek. Mivel mindkét bátyja szabó volt
ő is megtanulta ezÍ. a mesterséget. 1850-ben Ler
vitorlavásznat szálított San Franciscóba, és útközbel
aranyásókkal talá]kozott, akik a folyóparton dolgoz
tak. Nagyon rossz, esős idő volt, az emberek faztak vt
kony nadrágjukban. Leünek hirtelen eszébe juto
valami: jó pénzért nadrágokat varrt az embereknek
szürke és sárga színű, vastag ütorlavászonból' l
aranyásóknak megtetszettek a ruhadarabok. Ezen
sikeren felbátorodva Levi üzletet nyitott San Franc,
cóban. Később kiilönleges, Vastag, kék anyagot h
Zatott Franciaországból, és ebből készítette a nadl
gokat. A farmer azóta is nagyon népszerű az egt
világon, és egyre divatosabbá válik.
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Vi |á9orökség Magyarországon

Az UNESC) _ az ENSZ Neuelésügyi, Tudományos és
Kulrurális Szeruezete _ 1972-ben fogadta el a uiltig
kulturális és természeti örökségének uédelméról szóló
egyezményt, amelynek célja a Föld legkiemelkedőbb
értékeinek megőrzése. Hazánkból e rangos listán már
négy hely szerepel. A budai uár az észak-magyarorszá-
gi Hollókő és az Aggteleki-cseppkőbarlang mellett
nemrég a pannonhalmi fóapátság is a uilágörökség
részéué uáIt,

Hollókő
A Cserhát hegység egyikvölgyében meghúzódó kis
nógrádi falu egyedülal|ó népra1zi és népművészeti
értékeket őrzött meg. A 65 hazból álló parányi palóc
telepüIés e gy )ol századi fatornyos templom köré
épüt. A falu a népi kézműves mesterség (fafaragás,
szövés, p aLó c főzés, bábkészítés) e gyik le ghíresebb
magyarországi központja. A festői környezet és a
rendszeres folklórrendezvénvek éwőI éwe sok turistát
vonzanak ide.

Apannonhalmifőapdkdg
A 282 méter magas Várhegyen emelkedő, évezredes
múltú múemlékegyüttes magában foglalja az első
szentély fa]ait, aKII. században épült bazilikát, a ké-
ső gótikus kerengőt, a XVIII_)CI( szézadi kolostorépü-
letet, a 300 000 kötetes klasszicista könyvtárat és az
1943-ban alapított bencés gimnáziumot. |elenleg itt
működik az országegyetlen Benedek-rendi kolostora.

Az aggteleki barlanguilag

Az aggteleki és a szloviíkiai karsztbarlangok a felszín
alatti világ ktilönleges természeti képződményei (712

feltárt barlang taláJható itt). A 25 km hosszúságú
Baradla-Domica-barlangrendszer a mérsékelt égöv
leghosszabb cseppkőbarl ang1a, varáuslatos formagaz-
dagsága világviszonylatban is egyedüIátló. A föld alat-
ti labirintus több helyen kiszélesedik a barlangnak
ezekben a hata]mas üregeiben hangversenytermet és
légúü betegségek gyógyítására alkalmas különterme-
ket a]akítottak ki.

A budai uór a Duna-part panorómájdval

A főváros és azországméltó koronájaként magasodik
a Duna fölött a budai var. ]elképe és őrzője anemzet
történelmi hagyományainak, sorsa több évsziízadon
keresztij{ összeforrt a magyarság sorsával. Múzeumai,
gyűjteményei (országos Levé|tár, Hadtörténeti Múze-
um, országos Széchényi Könyvtár' Nemzeti Galéria)
egy évezred felbecsülhetetlen kincseit mutatjiík be. A
várfalak, a Halászbástya, a Szentháromság tér és a
Mátyás templom, a Budavári Palota és a sikló a góti-
kus, a barokk és az eklektikus építészet kiemelkedő
alkotásai'
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