
2014. június XXV. évfolyam 6. (283.) szám Ára: 250 Ft

A tartalomból

– Sümegi József borászatról, borkultúráról

(Sándor Boglárka interjúja)

– Bálint Gábor emlékei Gyulavári Józsefrôl

– Magyar tudósok emlékezete a Holdon

(Dániel József írása)

– Dózsa György emlékezete (Mayer János

tanulmányának 2. része)

– A szarajevói merénylet visszhangja Baján

(Sarlós István forrásközlése)

– Dubai anziksz (Péter Árpád élménybeszá-

molója)

– A kozmikus „csátaljai lelet” (Hegedüs Tibor

írása)

– Kinyílnak az egysorosok – a Weöres-

pályázat értékelése (Marosvásárhelyiné

Gergely Anna)

– Az igazi török fürdô (Karsai Krisztina újabb

isztambuli „képeslapja”)
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Aki szôlôvel, borral foglalkozik, derûsebben
látja a világot

Dr. Sü me gi Jó zsef bo rász sze rint a Ha jós-Ba ja bor vi dék fo lya ma to san fej lõ dik

– Ma gyar or szá got a klí má ja, a ta la ja, a
fek vé se, a ter me lé si ta pasz ta lat, a szor ga lom
mind ar ra pre desz ti nál ja, hogy a vi lág bor -
ter me lõ or szá ga i nak él vo na lá ban fog lal jon
he lyet, hi szen itt több mint ezer éve fo lyik
szõ lõ ter mesz tés és bor ké szí tés. Az utób bi
idõ ben fel ér té ke lõd tek a mi nõ sé gi szõ lõ faj -
ták. Elõ tér be ke rült a ter més kor lá to zás, a vá -

lo gat va szü re te lés, a zöld szü ret: ezek olyan
új tech ni kák, ame lye ket a tö meg ter me lés
ide jén nem volt cél sze rû al kal maz ni, hi szen
ak kor mi nél töb bet kel lett ter mel ni a ha tal -
mas pi ac mi att. A bo rá szat egyéb ként si ker -
ága zat, a mé dia is így ke ze li, hi szen a bor
rend kí vül po zi tí van kom mu ni kál ha tó. Vé -
gig kí sé ri az em be ri ség tör té ne tét: az el sõ

szõ lõ ma go kat K.e. 5000-bõl ás ták ki va la -
hol a Ka u ká zus dé li lej tõ jén, és ez egy be -
cseng a Noé-le gen dá val, aki ugyan eb ben az
idõ szak ban kö tött ki va la hol az Ara rá ton.
Ami kor ki szállt a bár ká ból, ál lí tó lag el en ge -
dett egy fe hér ga lam bot, és le tû zött egy olaj -
ágat meg egy szõ lõ ves  szõt. A le írá sok sze -
rint eb bõl bort ké szí tett, ami bõl az is mert
tör té net alap ján olyan so kat ivott, hogy mél -
tat lan hely zet be ke rült. A bi o ló gi ai ku ta tá sok
sze rint pe dig ott sze lek tá ló dott ki a vitis sil-
vestris ne vû vad szõ lõ, eb bõl mint egy ezer
év múl va ki ala kult a vitis vinifera – a ker ti
szõ lõ – kb. K.e. 4000-ben, amely nek kü lön -
bö zõ vál to za ta it ma is ter meszt jük. Ez te hát
ides to va hat ezer éves kul tú rá ja az em be ri -
ség nek, és ma is az egyet len olyan al ko ho los

Ha a bács kai em bert a bor ról kér de zik, biz tos, hogy azon nal be ug rik neki a Sü me gi
és Fi ai Pin cé szet ne ve. Nem vé let le nül, hi szen ne gyed szá za da öreg bí ti már a Ha jós-
Ba ja bor vi dék hír ne vét, olyan ki emel ke dõ és kü lön le ges ne dûk kel je len ve meg a pi a -
con, mint a jég bor, ame lyet Ma gyar or szá gon elõ ször Ba ján ké szí tet tek. De az or szá gos
és nem zet kö zi meg mé ret te té se ken el ért ran gos he lye zé sek mel lett több ször is el nyer ték
a Ba ja Vá ros Bo ra, va la mint a Me gye Bo ra ki tün te tõ cí met is. Dr. Sü me gi Jó zsef bo -
rás  szal, a pin cé szet tu laj do no sá val a bor kul tú rá já ról, az ed dig meg tett út ról, a ma gyar
bor ról és a Ha jós-Ba ja bor vi dék elõtt ál ló le het sé ges jö võ rõl be szél get tünk. 
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ital, amely kul ti kus szer tar tá sok tár gya, ál -
do za ti tárgy. A Per zsa Bi ro da lom ban a szõ -
lõt Is ten gyer me ké nek, a bort pe dig ki rá lyi
or vos ság nak avagy ki rá lyi mé reg nek tar tot -
ták. Az egyip to mi ak nál a pi ra mis raj zo kon
meg fi gyel he tõ az a má ig nép sze rû kép, ame -
lyen két rab szol ga szõ lõ für tö ket visz a vál -
lán. A gö rö gök nél pe dig már olyan kul tú rá ja
volt a szõ lõ nek és a bor nak, ami fel ér a mi -
énk kel, hi szen Hippokratész a kü lön bö zõ
szi ge te ken ter melt bo ra it kü lön bö zõ be teg -
sé gek gyó gyí tá sá ra hasz nál ta. Azt ál lí tot ta: a
bor az is te nek ál tal az em ber nek aján dé ko -
zott leg cso dá la to sabb do log, mert az egész -
sé ges em bert egész sé ge sen tart ja, a be te get
vi szont meg gyó gyít ja, ha mér ték kel fo -
gyaszt ják. Arisz to te lész ma gát a mér té ket is
meg ha tá roz ta: az el sõ ku pa bor az egész sé -
gé, a má so dik a vi dám sá gé, a har ma dik a ke -
se rû sé gé, a ne gye dik a mér ték te len sé gé. Bár
az óta el múlt há rom ezer év, ez má ig is ér vé -
nyes. Ma azt mond ják az or vo sok, hogy egy
80 kg át lag sú lyú egész sé ges fér fi em ber nek
na pi 3 dl bort meg kel le ne in nia, egy nõ nek
pe dig na pi két 2 dl-t, hogy az egész sé gét
szin ten tart sa. A Tal mud ban több mint
négy száz szor for dul elõ hi vat ko zás a szõ lõ -
re és a bor ra, és a Szent írás ban is több ször
sze re pel. Egyet len al ko ho los ital nak sincs
ek ko ra kul tú rá ja. Igaz, a sör ked ve lõk azt ál -
lít ják, hogy a sör rel azo nos ko rú, de ez tel -
je sen más. A bor kul tú rá ja in tel lek tu á li san is
sok kal töb bet nyújt az em ber nek, mint a
sör ké szí tés, mert a for rás sal, az át lé nye gü -
lés sel, az éven kén ti meg úju lás sal, a nö vény
gon do zá sá val függ ös  sze. Alig ta lál ni köl -
tõt, aki ne éne kel te vol na meg a bort, de
gon dol ha tunk Ham vas Bé lá nak A bor
filozófiája címû mun ká já ra, amely ben gyö -
nyö rû en ír a kü lön fé le ma gyar bor vi dé kek -
rõl. A bor és a gaszt ro nó mia té má ja is ki me -
rít he tet len. Anthelme Brillat-Savarin fran -
cia gaszt ro nó mus Az íz lés fiziológiája címû,
1826-ban meg je lent könyve alapmû eb ben
a té má ban. Ma is a fran ci á kat tart ják a vi lág
leg na gyobb gasztroszakértõinek, és ez a
bor kul tú rá ra is ér vé nyes. Hi á ba tart juk mi
vi lág el sõ nek a ma gyar bort, azért ez nem
egé szen fe di a va ló sá got. 

– Ho gyan gon dol kod nak a vi lág ban a
ma gyar bor ról? 

– A vi lág leg hí re sebb bor vi dé ke a to ka ji.
Je len leg 51 or szág ban ter mel nek szõ lõt és
ké szí te nek bort. Ne kem volt sze ren csém
eze ket az or szá go kat vé gig jár ni Új-Zé -
land tól Ka li for ni á ig, Chi lé tõl Ja pá nig és
Dél-Af ri ká ig, és bár hol jár tam, ami kor
meg tud ták, hogy ma gyar va gyok, min den -
ki nek azon nal To kaj ju tott eszé be. Per sze,
Új-Zé land ról egész Ma gyar or szág egy kis
To kaj nak tû nik, és Chi lé ben sem tud hat -
ják, hogy ez 5300 hek tá ros, kö ze pes bor vi -
dék. De mi u tán XIV. La jos ki je len tet te,
hogy a to ka ji a bo rok ki rá lya és a ki rá lyok
bo ra, ez ter jedt el a vi lá gon, és va ló ban ez
a leg jobb ter mé sze tes cse me ge bor. A vi lág
bor bí rá lói is min dig ezt hoz zák ki el sõ nek,
te hát két ség kí vül a vi lág egyik leg hí re sebb
bo ra. De az át la gos ma gyar bor is jobb az
át la gos fran cia bor nál. Is ten ál dot ta a Kár -
pát-me den ce klí má ja, ta la ja, év mil li ók óta
a he gyek bõl foly tak ide le a vi zek, hoz ták
az ás vá nyi anya got a ki sebb dom bok ra,
he gyek re vagy akár az al föld re. Ez az ás -
vá nyi anyag be le ke rül a szõ lõ be, on nan a
bor ba, és hi he tet len íze ket, il la to kat, za ma -
to kat ered mé nyez. A vi lá gon ma kb. 8 mil -
lió hek tá ron ter mesz te nek szõ lõt, Ma gyar -
or szá gon pe dig 65 ezer ha, te hát még az
egy szá za lé kát se kép vi sel jük a vi lág bor -
ter mõ fe lü le té nek. A 8 mil li ó hektár
szôlôbôl éven te 300 mil lió hek to li ter bort
ké szí te nek. Eb bõl Ma gyar or szág há rom -
mil li ó val ren del ke zik, te hát épp el ér jük az
egy szá za lé kot. A ter mesz tés tech no ló gi á ja
és a faj ta szer ke ze tünk va la mi vel jobb,
mint az át la gé. Ah hoz vi szont, hogy va la ki
a vi lág ban is mert le gyen a bo rá ról, men -
 nyi sé get is kell pro du kál ni. Ma gyar or szá -
gon a bor fo gyasz tás az el múlt 150 év ben
fe jen ként és éven ként 26 és 34 li ter kö zött
vál to zott. Ha 2,6 mil lió hek to li ter bort ter -
me lünk, ak kor azt el is tud juk fo gyasz ta ni.
Eb bõl azon ban kb. 600 ezer hek to li tert ex -
por tá lunk, vi szont ugyan an  nyit im por tá -
lunk is. Az ex por tunk ál ta lá ban ki vá ló mi -
nõ sé gû, az im port vi szont pil la nat nyi lag
nagy részt ol csó, olasz asz ta li bor. Ez je len -

tõ sen ront ja a ma gyar bo rá szok pi a ci esé -
lye it, mert akik nem en ged he tik meg ma -
guk nak a drá gább, mi nõ sé gi bo ro kat, meg -
ve szik az ol csóbb kül föl dit. A mi kb.70
mil lió pa lac kos ex por tunk ele nyé szõ a vi -
lág borex port-pa let tá ján. Ez zel egy sze rû en
nem ju tunk el a vi lá gon olyan he lyek re,
aho vá ha tal mas men  nyi sé ge ket kell szál lí -
ta ni. Ah hoz, hogy a ma gyar bor nak ugyan -
olyan rang ja le gyen, mint a fran ci á nak,
sok kal több bo runk nak kel le ne len nie, va -
la mint sok kal töb bet kel le ne mar ke ting be
fek tet ni. Ma a mar ke ting az egyik leg drá -
gább te vé keny ség, a költ sé gei csak nem
meg egyez nek a ter me lé si költ sé gek kel. 

– Szü le té se óta adva volt, hogy bor ral
fog lal koz zon? 

– Az ál ta lá nos is ko la fel sõ ta go za ta után
már a szü le im te rel get tek eb be az irány ba.
Nagy apám 1879-ben szü le tett, és az édes -
ap já tól eb bõl az al ka lom ból ka pott egy
hor dót, amely ma is meg van a nemesná-
dudvari pin cém ben. Csa lá di erek lye. Édes -
apám vit te to vább a ha gyo mányt, az ál la -
mo sí tás után, amint le he tett, is mét te le pí -
tett. Egy ép pen ka ma szo dó gyer mek még
nem tud ja pon to san, mi is akar len ni.
Édes apám ki kér te egy bu da pes ti ba rát ja
vé le mé nyét, aki azt mond ta: nem rossz öt -
let, õ még bor ke res ke dõt nem lá tott a ba zi -
li ka elõtt kol dul ni. Ez zel el is dõlt a sor -
som. 1955-ben be irat koz tam a bu da fo ki
bo rá sza ti tech ni kum ba, ezt kö vet te a ker té -
sze ti fõ is ko la, ahol 1965-ben vé gez tem.
Az óta fo lya ma to san gya kor ló bo rász va -
gyok. Jö võ re lesz 60 éve, hogy más sal sem
fog lal ko zom, csak a bor ral. 

– Mi lyen gyer mek ko ri em lé ke ket õriz a
bor ral kap cso lat ban?

– Gye rek ko rom ban nya ran ta kel lett ka -
pál nom, kö töz nöm a szõ lõt, és olyan for ró
volt a ho mok, hogy me zít láb csak úgy kap -
kod tam a lá ba mat. Õs  szel, érés kor szé pen el
kel lett ge reb lyéz ni, és ak kor már nem le he -A szôlôtermesztés egész évben megfeszített munkát jelent
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tett be men ni, mert a ka dar kafür tök le lóg tak
a ho mok fö lé. A szü re tet már nem sze ret tem
an  nyi ra, mert min dig 22-23 cu kor fo kos ka -
dar kát szü re tel tünk. Édes apám hagy ta túl ér -
ni, hogy jó le gyen a mi nõ sé ge, és kel le met -
le nül ra gadt az uj jam hoz. Job ban sze ret tem
a pin cé ben dol goz ni. 

– Ak kor mi re is ko lá ba ke rült, a szak ma
egy ré szét már hoz ta ott hon ról...

– Sok minden nem szá mí tott már új don -
ság nak. Rend kí vül prak ti kus szem lé le tû
is ko lánk volt, négy év alatt bo rászt ne vel -
tek be lõ lünk. A kö zép is ko lá ból úgy ke rül -
tünk ki, hogy nyu god tan ránk le he tett bíz -
ni egy pin cét. Ren ge teg gya kor la ti mun kát
vé gez tünk pin cé ben, la bo ra tó ri um ban. A
bo rá szat rend kí vül kö zel áll a ve gyé szet -
hez, ma ga a bor is kü lön bö zõ anya gok ve -
gyü le te. Az egye te men gya kor la ti lag már
alig volt mit ta nul nunk, in kább szem lé let -
mó dot kap tunk, hogy egy ség ben tud juk
lát ni a pénz ügyi és gaz da ság részt is. Ál la -
mi gaz da sá gi ösz tön díj jal vé gez tem, ezt
utá na le is kel lett dol goz nom, így ke rül tem
egy ál la mi gaz da ság hoz, Hos  szú hegy re,
bo rász nak. Négy év vel ké sõbb már bo rá -
sza ti igaz ga tó, az tán a gaz da ság ve zér igaz -
ga tó ja let tem. Vé gig jár tam a hi e rar chi át. A
80-as évek ben már éven te mint egy 35 mil -
lió pa lack bort ké szí tet tünk. Ma ta lán nincs
is az or szág ban olyan cég, amely ilyen
nagy ság ren det ter mel. En nek a zö mét ex -
por tál tuk, a KGST-n be lül Ma gyar or szág
és Bul gá ria volt a két ki je lölt bo rá sza ti el -
lá tó. Köz ben tu do má nyo san ké pez tem ma -
gam, kül föl di szak la po kat ol vas tam. 1972-
ben Mün chen ben, egy ke res ke del mi pin -
cé szet ben dol goz tam, és fej lesz tet tem a
nyelv tu dá so mat. Fel sõ fo kú szak mai
nyelv vizs gát is sze rez tem. A szak lap ok ban
ol vas tam elõ ször a jég bor ról is a 70-es
évek ben. Meg is va ló sí tot tam a sa ját jég -
bo run kat, de ek kor még nem volt sok esé -
lye, mert egy üveg jég bort ugyan an  nyi ért
vet tek meg a szov je tek, mint egy üveg
kövidin kát. A pri va ti zá ció után vi szont az
el sõ dol gom a jég bor ké szí té se volt. Az el -

sõ ma gyar jég bor a Sü me gi és Fi ai Pin cé -
szet ba jai szõ lõ te rü le tén ké szült 1996-ban,
er re büsz ke is va gyok. Ez ma már tör té ne -
lem. Az óta is mi va gyunk eb ben a pi ac ve -
ze tõk, és a leg na gyobb jég bor ex por tõ rök. 

Az tán el kezd tem fog lal koz ni a ké sõi szü -
re te lé sû, tõ kén túl érett, töp pedt szõ lõ bõl ké -
szült bo rok kal, az zal is szép ered mé nye ket
ér tünk el. Most el kezd tük az ür mös ré gi ha -
gyo má nya it fel ele ve ní te ni. A ba jai rác ür -
mös hí res ital volt az 1800-as évek ben.
Köz ben 1976-ban meg sze rez tem a dok to ri
fo ko za tot, és be ve zet tem Ma gyar or szá gon
a me leg-ste ril bor pa lac ko zás gya kor la tát.
Ez ab ban az idõ ben vi lág új don ság nak szá -
mí tott, és nagy já ból a né met és a fran cia
tech no ló gi ai új don sá gok kal egyidõben szü -
le tett meg. A gya kor la ti te vé keny ség mel lett
min dig fog lal koz tam a tu do má nyos mun ká -
val is. Ne kem a szak mám a hob bim is egy -
ben. Ha ki kap cso ló dás ra vá gyom, el me -
gyek a nemesnádudvari, 1790-ben épült kis
mú ze u mi pin cénk be, ahol nyu god tan tu dok
ül dö gél ni és me di tál ni az élet rõl, de leg fõ -
kép pen a bor ról. 

– Mi lyen bort kor tyol gat köz ben?
– Al ka lom tól függ. Mos ta ná ban szí ve sen

iszom a rozét, mert na gyon kel le mes re si ke -
rült, akárcsak a cser sze gi fû sze res s. Év ti ze -
dek óta min dig az ét ke zés hez tár sí tom a bo -
ro kat. A csa lá dunk ban na gyon is élõ a
gasztrokultúra. Nem tud nék meg in ni ha -
lász lé re egy édes fe hér bort, mert ros  szul
len nék tõ le. Egy iga zi jó pe cse nyé re se tud -
nék szá raz vö rö set in ni. Olyan sze ren csés
hely zet ben vol tunk, hogy min dig volt bo -
runk. Ami kor a 70-es évek kö ze pén Ma -
gyar or szá gon el kez dõ dött a szak cso por ti
szõ lõ te le pí tés, én azon nal te le pí tet tem, így
volt sa ját bo rom. Fo lya ma to san lá to gat tuk
is egy mást, szin te az or szág ös  szes bo rá szát
is mer tem, hi szen min den ki Bu da fo kon vég -
zett. Akár me lyik pin cé be men tünk To kaj tól
Sop ro nig vagy Nagy ka ni zsá tól Ege rig,
min dig vit tünk ma gunk kal bort aján dék ba,
és ter mé sze te sen kap tunk is aján dék bort.
Min dig van a pin cém ben or szá gos vá lasz -
ték. Ha kül föld ön jár tunk, on nan is hoz tam

ha za, te hát min dig ki tud tuk vá lasz ta ni az
étel hez il lõ bort. A fi a im is így tesz nek. Per -
sze, van en nek egy faj ta anya gi von za ta is, de
nem ki zá ró lag ezen, sok kal in kább az igé -
nyességen mú lik. Nem kell min den tor ta
mel lé to ka ji aszút in ni, van nak más des  szert -
bo rok is, de sem mi képp se igyunk rá egy
szén sa vas rozét. Az nem il lik hozzá. Ezt az
igényt kel le ne fel éb resz te ni az em be rek ben.

– Mi lyen múlt ra te kint vis  sza a Sü me gi
és Fi ai Pin cé szet Kft.?

Az egyik cé gün ket 1989-ben ala pí tot -
tuk, a má si kat 1996-ban. Mind ket tõ szõ lõ -
ter mesz tés sel és bor ké szí tés sel fog lal ko -
zik. Szin te min den év ben je lent ke zünk va -
la mi új don ság gal. Leg újabb ter mé künk a
ho mok tö vis sel dú sí tott szõlõmagliszt és
szõlõmagolaj. Vá sá rol tunk egy hi deg saj -
to lót, sa ját ma gunk ké szít jük az ext ra szûz
szõ lõ magola jat, szá rít juk a szõ lõ ma got,
da rál juk, ke ver jük a szõ lõ héj-õr le mén  nyel
és a ho mok tö vis-õr le mén  nyel. Olyan visz -
 sza jel zé se ket ka punk a ha tá sá ról, ami szin -
te hi he tet len. Kü lön fé le egész ség ügyi
prob lé mák ra si ke re sen al kal maz zák. Be -
vit tük az OÉTI-be, most vizs gál ják, le het,
hogy meg kap ja a gyógy ásza ti anyag mi nõ -
sí tést is. Ez azon ban csak ki egé szí tõ te vé -
keny ség, hi szen fõ pro fi lunk a bor ké szí tés,
pa lac ko zás és ér té ke sí tés. 

– Aki be te kint a cég hon lap já ra, össze -
szá mol hat ja, ha tud ja, hány fé le dí jat nyer -
tek már kü lön fé le bo rok kal.  

– Díj ból so sem elég. Je len leg 45 hek tár
szõ lõn gaz dál ko dunk, eb bõl 35 ha a Ha -
jós-Ba ja, tíz pe dig a Tol na-Szek szárd bor -
vi dé ken ta lál ha tó. Csak mi nõ sé gi faj tá kat
te le pí tet tünk, és csak kor sze rû mû ve lést al -
kal ma zunk. Hat fe hér és hat kék szõ lõ faj -
tánk van. A fe hé rek: olasz riz ling, raj nai
riz ling, cser sze gi fû sze res, chardonnay,
Irsai Oli vér és muscat (mus ko tály) otonel.
Ezek kö zött van hungarikum és nem zet kö -
zi faj ta, il la tos és za ma tos. Kék szõ lõ bõl
ka dar ka, cabernet sauvignon, cabernet
franc, kék fran kos, pinot noir és merlot a
kí ná lat. Az a jó, ha több fél ével dol go zunk,
és mi nél szét ta gol tabb a te rü le tünk, mert
így egy ter mé sze ti csa pás nem tud an  nyi ra
ki fog ni raj tunk. Mind két fi am köz gaz dász,
egyi kük in kább pénz ügyi vo na lon dol go -
zik, má si kuk a cé get vin né to vább, már tíz
éve õ a mar ke ting- és ke res ke del mi igaz -
ga tónk. Ez ke mény mun ka. Nem na pi
nyolc óra, ha nem elég gé ke mény élet for -
ma. Nincs sza bad nap, nincs hét vé ge, ha
egy ügy fél es te ér rá, ak kor kell fo gad ni.
Az üz let kö tés nek is meg van nak a ma ga
sza bá lyai. Mind ez tel jes em bert kí ván, és
eh hez a csa lád nak is al kal maz kod nia kell.
Rend kí vü li sze ren csém van, hogy a fe le sé -

A jégbor készítése bizonytalan:
ha nincs fagy, nincs bor

Az Ambrózia jégbor is több díjat nyert már
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gem, aki há zi or vos ként dol go zott Nemes-
nádudvaron, el fo gad ta a mun ká mat. De
na gyon sok öröm is van eb ben a te vé keny -
ség ben, a fo lya ma tos fej lõ dés ben. A pi a -
cunk nagy já ból ál lan dó, de azt val lom: az
em ber nek min den üveg bor el adá sá ért
meg kell küz de nie. A pi a con hi he tet len a
kon ku ren cia. Min den ki sze ret né a ter mé -
két olyan áron el ad ni, hogy az bõ ví tett új -
ra ter me lést biz to sít son, te hát pro fi tot ter -
mel jen. Ez nem min dig si ke rül. A pi a ci
ver seny Ma gyar or szá gon rend kí vül ki éle -
zett, és a Ha jós-Ba jai bor vi dék még nem
tar to zik az él vo nal be li ek kö zé. Ma gyar or -
szá gon 22 bor vi dék van, nagy ság ren di leg
a 11.-ek va gyunk a lis tán. Mi, akik itt dol -
go zunk, egy ki csit imázshátrányban szen -
ve dünk, és ezt rész ben mi nõ ség gel, rész -
ben mar ke ting gel kell pó tol ni. Úgy ér zem,
jö vünk föl fe lé. A vi dék töb bi bo rá sza ta is
év rõl év re ja vul mi nõ sé gi leg, és a Ha jós-
Ba ja bor vi dék ne ve is egy re job ban cseng.
Ba ját is kez dik szõ lõ ter me lõ-bor ke res ke dõ
vá ros ként is is mer ni. Ez so sem volt ide gen
tõ le, hi szen a le írá sok sze rint már 1391-
ben Ba ján a bor ke res ke de lem a ga bo na ke -
res ke de lem mel azo nos mér té ket kép vi selt.
Ál lí tó lag már a hu nok elõtt itt élõ szar ma -
ták is fog lal koz tak szõ lõ ter mesz tés sel. A
ba jai ása tá sok so rán is ta lál tak olyan ivó -
töm lõt, ame lyet nagy va ló szí nû ség gel bor -
ivás ra hasz nál tak. A tö rök idõk bõl is ma -
rad tak fenn szõ lõ re vo nat ko zó fel jegy zé -
sek. A be te le pí tett svá bok még hoz ták a
szor gal mu kat és a faj tá i kat is, fel épül tek a
pin ce falvak. Azt gon do lom, ér de mes ma
ezen a vi dé ken szõ lõ be-bor ba be fek tet ni.
Mi eb bõl élünk, éven te mint egy 300 ezer
pa lack bort ér té ke sí tünk, gya kor la ti lag a
tel jes ter mé sün ket pa lac koz zuk, en nek 90
szá za lé kát bel föld re, tí zet ex port ra ér té ke -
sí tünk. A bu da fo ki pin cén ket fõ ként ven -
dég lá tás ra, rep re zen tá ci ó ra hasz nál juk,

Nemesnádudvaron pe dig most ren dez zük
be a pin ce mú ze u mun kat. Sze ret nénk cso -
por tok szá má ra lá to gat ha tó pin cét ki épí te -
ni, kü lön le ges gaszt ro nó mi ai él mé nye ket
kí nál va. Pin cé sze tünk év rõl év re több ér té -
kes dí jat nyer. Az el múlt év ben az Or szá -
gos Hungarikum ver se nyen a mi ké sõi
szü re te lé sû Cser sze gi Fû sze re sünk vit te el
a nagy dí jat. Az idei Or szá gos Cser sze gi
Fû sze res Bor ver se nyen pe dig a szá raz ka -
te gó ri á ban a leg ma ga sabb pont szá mot ér -
tük el. Bo ra ink kül föld ön is jól sze re pel -
nek - de itt még van ten ni va lónk, sok kal
több ver se nyen kell el in dul nunk, ami
egyéb ként nem ol csó mu lat ság, hi szen a
ne ve zé si dí jak faj tán ként 50 és 100 ezer
fo rint kö zöt ti nagy ság ren det is el ér nek. Az
el múlt 10 év ben gyak ran nyer tük el a Me -
gye Bo ra ki tün te tõ cí met, va la mint a Ba ja
Vá ros Bo ra cí met egy-egy bo runk kal,
ezekre büsz kék va gyunk. 

– A jég bor a ke vés bé is mert bor faj ták
kö zé tar to zik. Mi ad ja a kü lön le ges sé gét? 

– Az el sõ jég bort 1830. feb ru ár 11-én
szü re tel ték a Raj na men tén. Ugyan is 1829-
ben an  nyi ra hi deg volt a tél, hogy a gaz dák
hagy tak kinn für tö ket a tõ ké ken a ma da rak
szá má ra, hogy éhen ne pusz tul ja nak. Amit a
ma da rak meg hagy tak, az em lí tett na pon
szü re tel ték le, és má jus ban, ami kor ki er jedt
ez a bor, meg lep ve ta pasz tal ták, hogy mi -
lyen cso dá la to san édes cse me ge bort nyer -
tek. Mi vel je ges ál la pot ban szü re tel ték le,
jég bor nak ne vez ték el. Üz le ti cél lal az
1950-es évek tõl kezd ték ezt ké szí te ni, ek -
kor már szán dé ko san hagy ták meg fagy ni a
szõ lõt, hogy ter mé sze tes cse me ge bort nyer -
je nek be lõ le. Jel lem zõ je a ki er je dés utá ni
vi szony lag ma gas cu kor tar ta lom és sav tar -
ta lom. A to ka ji aszú azért édes, mert a für -
tö kön meg te lep szik a botrytis cinerea ne vû
szür ke pe nész, és ez a mi cé li u má val szám -
ta lan ap ró per fo rá ci ót ké szít, át fúr ja a szõ lõ -

bo gyót. Az ap ró lyu ka kon el pá ro log a víz,
és kon cent rá ló dik a cu kor. A jég bor vi szont
azért édes, mert mí nusz 7 Cel si us fo kon a
bo gyó ban meg fagy a víz, és kon cent rá ló dik
a cu kor. Ha így ös  sze da rál juk a szõ lõt, ak -
kor a jég kris tá lyo kat szé pen ki le het vá lo -
gat ni. Az ös  sze da rált szõ lõt le csúsz tat juk
egy rozs da men tes szi tán, ahol a méz édes
nek tár le csö pög a szi ta alat ti kár men tõ be, a
jég pe dig le csú szik. A jég must cu kor tar tal -
ma 30-35 szá za lé kos. Sze rin tem Ma gyar or -
szág leg jobb cse me ge bo ra a to ka ji aszú, de
aki ér zé keny a botrytises íz re – hi szen a pe -
nész még is csak egy élõ lény, amely nek
anyag cse reter mé ke be le ke rül a szõ lõ be, és
le het is érez ni raj ta a botrytis il la tát –, az
igyon jég bort. Tel je sen ne ut rá lis ter mék,
sem mi lyen ide gen szár ma zék nincs ben ne,
csak raj nai riz ling bõl ké szül. Mi azt tart juk,
hogy a jég bor a 21. szá zad mo dern des  szert -
bo ra. A ké szí té se azon ban na gyon koc ká za -
tos, mert ha nincs fagy, ak kor kár ba vész a
szõ lõ. Min den cég nek szük sé ge van egy faj -
ta zász lós ha jó ra, amely rõl fel is me rik. Ese -
tünk ben ez a jég bor. Ha Ma gyar or szá gon
va la ki nek jég bort em le get nek, azon nal a
Sü me gi és Fi ai Pin cé szet jut az eszé be. 

– Mit ta pasz talt a vi lág bor ter me lõ or -
szá ga i ban? Men  nyi ben tér el vagy azo nos
a tech no ló gia?  

– Nagy já ból azo nos a tech no ló gia a vi -
lág bár mely ré szén, bár itt-ott akad nak kü -
lön le ges sé gek. Pél dá ul Chi lé ben az ön tö -
zés mód ja: fent, az An dok ban min dig ol -
vad va la hol a hó. A le fo lyó vi ze ket min dig
ah hoz a szõ lõ höz ve ze tik, ame lyik nek
szük sé ge van a ned ves ség re. Ez spe ci á lis
do log az An dok dél nyu ga ti ol da lán. A má -
sik ol da lon, Ar gen tí ná ban nem al kal maz -
zák, mert ott tá vo labb esik az An dok. Ka -
li for ni á ban nagy já ból azo nos ég haj la ti kö -
rül mé nyek van nak, mint ná lunk: ott is a
ko ra ta va szi fa gyok jel lem zõk má jus tá ján.
Õk azt ta lál ták ki, hogy gáz kály há kat te le -
pí tet tek a szõ lõ be, és ami kor a hõ mér sék -
let el éri a nul la Celsius fo kot, egy szá mí tó -
gé pes rend szer be kap csol ja a gáz kály há -
kat, és fel me le gí tik a le ve gõt. Ez na gyon
drá ga be ru há zás. Ja pán ban kis, há lós zsá -
kok kal vé dik a für tö ket a ma da rak tól. Ezek
rend ha gyó mód sze rek, de egyéb ként
ugyan így met sze nek, per me tez nek, szü re -
tel nek. Ma már sok he lyen el ter jedt a gé pi
szü ret, mert na gyon drá ga és ke vés az élõ
mun ka erõ. De ami kor vé gig men tem a leg -
hí re sebb ka li for ni ai pin cé ken, az olyan
volt, mint ha itt hon let tem vol na, hi szen
tech no ló gi á ban szin te ugyan azo kat a mód -
sze re ket al kal maz zuk, és ugyan olyan gé -
pe ket hasz ná lunk.  A vi lág szõ lõ- és bor -
gaz da sá ga az ott élõ és dol go zó em be rek
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men ta li tá sá ban is egy sé ges. Bár hol jár tam,
ezt ta pasz tal tam. Al gé ri á ban ta lál ha tó a vi -
lág leg ma ga sab ban lé võ pin cé je, több mint
560 mé ter rel a ten ger szint fö lött, Médea
vá ro sá ban. Az arab pin ce mes ter egy ár va
szót se be szélt sem mi lyen más nyel ven, én
meg nem tu dok ara bul, de öt perc múl va
már in tett ne kem, hogy hagy jam csak ott a
tár sa sá got és men jek ve le, mert a nagy
hor dók mö gött ott van a kis hor dó ban a
leg jobb bor... Azon nal egy hul lám hossz ra
tud ke rül ni egyik bo rász a má sik kal, mert
aki szõ lõ vel, bor ral dolgo zik, az mind egy
nyel vet be szél, bár hol is él jen. A bor nem -
ze tek vi dá mab bak, mo soly gó sab bak. Aki
szõ lõ vel, bor ral fog lal ko zik, az ki csit más
szem mel né zi a vi lá got. Együtt élünk a nö -
vén  nyel. Az em ber ki megy ta vas  szal, meg -
né zi, ho gyan vé szel te át a szõ lõ a te let,
meg si mo gat ja, meg met szi, fi gye li, mi kor
hajt ki, mi lyen szé pek a ves  szõk. Most már
le het lát ni a kis für töcs ké ket a ves  szõ kön,
és fel be csül he tõ, hogy ha nem jön fagy
vagy jég esõ, mi lyen lesz a ter més. Ezt az
em ber fi gye li szü re tig, ami kor be érik a
szõ lõ. Ak kor kez dõ dik a pin cé ben a
borászkodás, er jeszt jük, kós tol gat juk az
új bort. Na gyon gyor san el mú lik az év, jön
a ka rá csony, de ja nu ár-feb ru ár ban már
kezd jük megint a met szést. Nincs két egy -
for ma év. Én idén a 49. szü re te met kez -
dem. Ez nagy aján dék, de azért sze ret ném
még az 50 ... stb. is meg ér ni és el kez de ni.  

– Mi a vé le mé nye a ha tá ron tú li ma gyar
bo rok ról, bor vi dé kek rõl?  

– A kö rü löt tünk lé võ, el csa tolt ré szek
mind egyi ke na gyon ko moly szõ lõ kul tú rá -
val ren del ke zik. A Szerémség ta lán Ma -
gyar or szág egyik leg ki vá lóbb bor vi dé ke
volt, hi szen Probus csá szár te le pí tet te ide
az el sõ szõ lõ tõ ké ket. Nagy sze rû bo ro kat
ter mel nek, is me rek né hány ma gyar bo -
rászt a kör nyé ken. Ki tû nõ a mé ne si bor vi -
dék is, Ópáloson ta lál ha tó a leg hí re sebb
ro má ni ai ma gyar bo rász szõ lõ te rü le te.
Ezen a vi dé ken ko ráb ban ké szí tet tek aszút,
mint To kaj ban. Ez volt a hí res ka dar ka
aszú. De ott van a Küküllõ-mente, ahon -
nan a ki rály le ány ka szár ma zik. Né hány
év vel ez elõtt si ke rült meg ren dez ni a ha tá -
ron tú li ma gyar bo rá szok bor ver se nyét, ezt
az óta min den év ben meg tart juk Bu da fo -
kon, ha tal mas si ker rel.

– Az Eu ró pai Uni ó ban ed dig el töl tött tíz év
mi lyen ha tás sal volt a ma gyar bor pi ac ra?

– Meg nyi tot ta a kül föl di pi a cot a ma -
gyar bo rok elõtt, a ma gyar pi a cot pe dig a
kül föl di ek elõtt. A tõ ke erõs kül föl di cé gek
már mind itt van nak a ma gyar pi a con a pa -
lac kos bo ra ik kal, a ma gyar bo rá szok vi -
szont nem olyan tõ ke erõ sek, hogy meg je -
len je nek a spa nyol, por tu gál, chi lei vagy
auszt rál pi a con. Be jött né hány olyan tõ ke -
erõs pénz ügyi be fek te tõ, aki a leg mo der -
nebb tech no ló gi á val és rep re zen ta tív pin -
cé sze tek épí té sé vel (pl. To kaj ban a Hét -
szõ lõ, a Disz nó kõ, az Oremus, vagy Vil -
lány ban a Sauska stb.) színt és stí lust, meg
kö ve ten dõ pél dát ho zott a ma gyar bo rá -
szat ba. Szem lé let ben te hát ked ve zõ a vál -

to zás, de pi ac te kin te té ben nem. 1977-78-
ban 239 ezer hek tár szõ lõnk volt Ma gyar -
or szá gon. A rend szer vál tás kor, 1990-ben
132 ezer hek tár, az uni ó ba va ló be lé pés kor
93 ezer, most 65 ezer. Te hát az óta is kö zel
30 ezer ha szõ lõnk pusz tult ki. Ezt csak
gaz da sá gi be fo lyás sal le het ne meg for dí ta -
ni. Ér de kelt té kell ten ni a ter me lõt és a bo -
rászt. A fi ze tõ ké pes ke res let nek kel le ne
na gyobb nak len nie, ez ma ga sabb bor- és
szõ lõ árat in di kál na, ami pe dig szõ lõ te le pí -
tést ered mé nyez ne. 

Mi op ti mis ták va gyunk. Édes apám azt
mond ta: ak kor kell szõ lõt te le pí te ni, ami -
kor má sok ki vág ják. Ez nagy igaz ság, mi
ezt tes  szük. A szõ lõ a ne gye dik-ötö dik év -
ben for dul ter mõ re, és bí zunk ab ban, hogy
a Ha jós-Ba jai Bor vi dék hí re bo ra ink mi nõ -
sé gén ke resz tül egy re jobb lesz, és va la hol
az el sõ 5-10 bor vi dék kö zött fog nak em le -
get ni min ket. Ez a cso dá la tos bács kai vi -
dék, az egye di pin ce fal vak va rá zsa, az em -
be rek ven dég sze re te te és a tu riz mus fej -
lesz té sé re for dí tott vá ro si erõ fe szí té sek
elõbb-utóbb ka ma toz ni fog nak. Hegy köz -
sé ge ink ben már évek óta ki emelt ün ne pe
van a bor nak, Ba ján pe dig négy nagy ren -
dez vé nyen is egyik fõ sze rep lõ a bor. A
szep tem be ri új borün nep pe dig ma gá ra a
bor ra épül. Sze rin tem jó úton já runk, de
csak a kö vet ke ze tes mi nõ sé gi szem lé let tel,
szor ga lom mal, ba rát ság gal, jó ven dég lá -
tás sal és ki emel ke dõ mar ke ting mun ká val
va ló sít hat juk meg cél ja in kat. 

Sán dor Bog lár ka

In memoriam Gyulavári Jóska
Jós kát (vagy ahogy mi hív tuk: Gyu lát)

ál ta lá nos is ko lás ko rom ban is mer tem meg.
A ha to dik, he te dik és nyol ca dik is ko la év
utá ni nya ra kat ugyan is a Víz ügyi Igaz ga -
tó ság Ba ja al só gát õr há zá ban egy-egy hó -
na pon át se géd mun kás ként töl töt tem el
(óra bér: 2,80 fo rint) idõsb. Gyu la vá ri Jós -
ka bá csi mel lett. Így is mer ked tem meg a
csa lád dal: Ma nyi né ni vel, Jós ka bá csi val,
Klá ri val és „Gyu lá val”. Én ugye ál ta lá nos
is ko lás, Jós ka ví zü gyis nagy fiú, így ma ga -
sabb is volt ná lam, s ez a fe je lé sek ered mé -
nyét el is dön töt te ket tõn kö zött. Õ már ak -
kor is ma gá nak va ló gye rek volt. Klá ri val
együtt nem sze ret te a pa rasz ti mun kát,
amit én imád tam. Ezért én men tem a zsi -
lip re csuhéjozni. A kis ha la kat a disz nók -
nak és a ka csák nak ad tam. Én ke res tem
meg és szed tem ös  sze a ha tár ban az el ült
„gyön gyös” to já sa it, mert egyéb ként szét -
tép te vol na a ró ka. Így szin te csa lád ta gi

stá tusz ba ke rül tem ná luk: ke rí tést fes tet -
tem, rak tár ra kod tam (ké sõbb eb ben gya -
ko rolt a Keens együt tes).

Múl tak az idõk; Jós ka is és én is a Du na
fo tó klub tag jai vol tunk, majd én ké sõbb az
or vo si egye tem fo tó klub já nak ve ze tõ je let -
tem. Kap cso la tunk nem sza kadt meg. Pél -
dá ul az óta is sok egy ko ri év fo lyam tár sam
em lék szik Gyu la cso dá la tos ha lász lé jé re,
me lyet a vízitelepen fõ zött ne künk.

Jó ba rá tunk és klub tár sunk volt az az -
óta Né met or szág ban élõ nõ gyógy ász, dr.
Pá ter Gyu ri, aki ná la tá rol ta né hai pé csi
pro fes  szor édes ap ja ha tal mas könyv ha -
gya té kát a szõ lõskerti kis há zá ban. In nen
lá to gat tuk a Vén dió (ak kor épp Ha lász -
csár da) ker ti asz ta la it fröc  csöz ni, ró sejb -
nit en ni és be szél get ni.

Cso dá la tos idõk vol tak. Jött a TE AM, ezt
már Sze ged rõl szem lél tem. Ez is meg ér ne
néhány sort (mond juk, Li ge ti La ci tól).

Vé gül két jel lem zõ em lék... Már negy ven
fe let ti, több szak vizs gá val ren del ke zõ or vos
vol tam, ami kor be jött a ren de lõm be az ak kor
82 éves Jós ka bá csi az zal: „Kis fi am, ír jál már
fel ne kem Viagrát! Új szom széd as  szo nyom
van, csak rád szá mít ha tok!” Per sze ír tam a
sa ját ne vem re re cep tet. De Jós ka sem ta gad -
ta meg avant gárd ön ma gát. Több mint tíz
éve kér te, hogy men jek le a Kis-Pandúr szi -
get re a híd mel lé, mert performansz lesz, de
vi gyek ma gam mal or vo si tás kát is. Az ott ös -
 sze gyûlt részt ve võk, köz tük pár fo tós, kü lön -
le ges öt le te ket ta lál tak ki, il let ve ját szot tak el.
(Va la ki vi de ó zott is. Hol is le het az a vi deó?)
Gyu la öt le te a kö vet ke zõ volt: ve gyek le tõ le
vért, ezt utá na egy le ve ses tá nyér ba ön töt te,
és ki nyúj tott kar ral be vit te a bok rok kö zé,
mond ván, hogy fel ajánl ja a szú nyo gok nak.

Béke! Ezt csak Jós ka tud ta! Nyu god jék
bé ké ben!

Dr. Bá lint Gá bor
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Tudománytörténetünknek
a Hold arcára jegyzett lapjai

A nem zet tu dat ol vasz tó té ge lye ál ta lá ban
a tör té nel mi múlt nagy ese mé nye i tõl he vít -
ve fej ti ki ha tá sát. Kü lö nös vo ná sa a kol lek -
tív em lé ke zet nek, hogy a meg örö kí tés re
mél tó nagy tel je sít mé nye ket sok szor csa ták
vagy had já rat ok si ke ré ben vé li meg ta lál ni.
Pe dig a há bo rú csak a nem zet kö zi jo gon el -
kö ve tett erõ szak tör vény te len gyer me ke.

Ne héz nem iro ni ku san szem lél ni azt a
na iv buz gal mat, mel  lyel a hig gadt nak tar -
tott an go lok ün nep lik a na pó le o ni há bo rúk
1815-ös, lát vá nyo san si ke res be fe je zé sét.
Lon don ban van Wa ter loo híd, Wa ter loo
Sta di on, Wa ter loo pá lya ud var, Wel ling ton-
em lék mû, Wel ling ton-ház. E ko ránt sem
tel jes fel so ro lás szem lél te ti a brit fõ vá ros -
ba ér ke zõ nek, mi lyen di a dal má mor ban
úsz tak szûk két év szá za da a kö dös szi get
pol gá rai. A szí vós an gol had ve zér rákény-
szerítette aka ra tát a 19. szá zad le gyõz he -
tet len had is te né re, Bo na par té ra. Pe dig a le -
gen dák arany füst be vo na tá tól meg fosz tott
va ló ság el vesz ti tal mi csil lo gá sát. Ha ké sõ
dél után nem ér ke zik meg po rosz ha dá val
Blücher mar sall, a „kis káp lár” bi zony egy
an gol fõ ne mes skalp já val is gaz da gí tot ta
vol na tró fe á i nak gyûj te mé nyét.

Ter mé sze te sen a má sik ol dal ról is idéz -
he tõ pél da. Az Étoile pá rat lan ha tá sú em -
lék mû ve a Di a dal ív. A vá ros ren de zés mû -
vé sze te és az épí té szet kar ölt ve al kot ta
meg Pá rizs egyik meg cso dált ékes sé gét.
Az Arc de Triomphe ma gas sá ga több mint
két sze re sen ha lad ja meg az óko ri Ró ma
leg na gyobb gyõ zel mi em lék mû vét, Nagy
Kons tan tin dísz ka pu ját. A gall arány ér zék
és íz lés biz to sít ja, hogy az óri á si mé re tek
im po ná ló ak, de nem nyo masz tó ak. Az ív
bel sõ ol da lá ra vé sett ne vek örö kí tik meg
azo kat a szín he lye ket, ahol a tri ko lór di a -
dal mas ko dott. A de rék fran ci ák a gyõ zel mi
tró fe ák szám ba vé tel ében ap ró lé kos gon -
dos sá got mu tat tak: az egyik sor szé lén a
Raab (Gyõr) fel irat is fel fe dez he tõ. Itt vi -
szont nem az ek kor már Schönbrunnban
be ren dez ke dõ csá szár, ha nem a fran cia
had se reg oldalvéd had osz lo pa sza lasz tot ta
meg a für ge lá bú ma gyar ne me si fel ke lõ -
ket. Ilyen sze rény toll pi hé vel iga zán fe les -
le ges meg ti ze del ni az Austerlitznél, Wag-
ramnál, Bo ro gyi nó nál ma gas ba len dü lõ
csá szá ri sas szár nya kat.

Amen  nyi ben szám ba ven nénk, hogy
Albion az em be ri ség szel le mi kincs tá rát
men  nyi vel gya ra pí tot ta, Shakes peare, New -
ton és G. B. Shaw ne ve csak illusztáció len -

ne a sok tu cat nyi zse ni á lis el me lis tá já ból.
De a nem ze te ti zen öt év szá zad ára vis  sza pil -
lan tó De Gaulle büsz ke sé ge sem volt alap
nél kü li. Kon ti nen sün ket a gó ti ká val a fran -
cia al ko tó erõ aján dé koz ta meg. Az ér te lem
fé nyé vel Eu ró pát el árasz tó fel vi lá go so dás
Mon tes quieu, Vol taire, Rous seau és Dide rot
in tel lek tu sá nak ter mé ke. Mind a West mins -
ter apát ság temp lo ma, mind a pá ri zsi Pan-
théon zsú folt tár há za a brit, il let ve fran cia
nem zet di csõ sé gét meg te rem tõk nek. Mind -
ez mi sem vál toz tat azon a té nyen, hogy a
gaz dag kul tú rá jú né pek di csõ sé gük tel jes sé -
gét nem a szel lem nagy al ko tá sa i ban, ha -
nem mo nu men tá lis, ám erõ sza kos tör té nel -
mi ese mé nyek ben ta lál ják meg.

Ha zánk his tó ri á já nak utol só öt év szá za da
saj nos nem mu tat hat fel olyan kor sza ko kat,
me lyek táp ta la já vá le het né nek ha son ló mó -
don ki sar ja dó nem ze ti ön tu dat nak. Utol só
vi lág tör té nel mi ha tá sú gyõ zel münk az
1456-os nán dor fe hér vá ri csa ta volt. Hu nya -
di Má tyás volt utol só nem ze ti ki rá lyunk,
aki nek sza va dön tõ súl  lyal bírt Kö zép-Eu ró -
pá ban. Az óta – tör té nel mi mér ték kel mér ve
– csak fé nyes pil la na ta ink vol tak (1848 for -
ra dal ma és sza bad ság har ca, 1956 õszé nek
szûk két he te). Saj nos e rö vid idõ szak ok
nem foly ta tód tak fel íve lõ kor szak ok ban.

Akad azon ban az ön meg va ló sí tás nak
olyan te rü le te, ahol kis és nagy nem ze tek
fi ai egy for ma esél  lyel ver se nyez het nek. Ez
pe dig a ter mé szet tu do mány ok ob jek tív
mér cé vel mé rõ vi lá ga. E le he tõ ség rõl a 19.
szá zad ban Bo lyai Já nos a kö vet ke zõ ket ír ja:
„mint hogy al kal ma sint el-töltek a ré gi-féle
hõ si di csõ ség mezejinek nyitvaállásai, s a
kö rül mé nyek egé szen meg vál toz tak, már
most nem dur va erõ vel, ha nem mû velt ség -
gel kell igye kez nünk ki-tûnni”. Nem lé -
nyeg te len, hogy e te rü le ten el ért ered mé -
nye ket nem a nem zet szub jek tív ön be csü lé -
se, ha nem kí vül ál ló or szá gok összes sé gé -
nek ér ték íté le te ál la pít ja meg. Az el is me rés
ki fe je zé sé nek szá mos mód ja van. Ez út tal
egy olyan vál to zat ról írok, mely tár sa dal -
munk szé le sebb kö re i ben ke vés sé is mert.

Mi vel a Hold ten gely for gá sá nak egy pe ri -
ó du sa pon to san an  nyi ide ig tart, amen  nyi idõ
alatt meg ke rü li a Föl det, sá padt kí sé rõnk
min dig ugyan azt az ar cát for dít ja fe lénk. Fel -
szí nét ma gas hegy lánc ok ba ráz dál ják, és vul -
ká ni kú pok töl csé rei tûz de lik meg. A sö tét
fol tok – me lye ket ko ráb ban ten ge rek nek vél -
tek – va ló já ban ár nyé kos mély föl dek. Nos, a
Hold fel tér ké pe zé se kor a fel szín egyes kép -

zõd mé nye it a csil la gá szat je les mû ve lõ i rõl
és te kin té lyes ter mé szet tu dós ok ról ne vez ték
el. A tu do má nyos vi lág 1970-ig négy ma -
gyart ér de me sí tett ar ra, hogy ne vük kel je löl -
je meg a hold tér kép mar káns ob jek tu ma it.
Ve gyük sor ra õket!

Segner Já nos (1704-1777) Po zsony ban
szü le tett. Ta nul má nya it a koronázóváros-
ban, Gyõr ben, Deb re cen ben, majd Jé ná ban
vé gez te. Itt or vo si dip lo mát szer zett, és hi -
va tá sát két évig ha zánk ban gya ko rol ja. Haj -
la mai azon ban a ma te ma ti ka és a fi zi ka mû -
ve lé se irá nyá ba von zot ták. E tár gyak pro -
fes  szo ra lett Jé ná ban, Göttingenben, majd
Hal lé ban. Ku ta tá sai ala poz ták meg a gá zok
és fo lya dé kok áram lá sá nak el mé le ti-fi zi kai
tár gya lá sát Segner kí sé re lte meg elõ ször a
me te o ro ló gia ma te ma ti kai meg ala po zá sát.
Je les ke dett a fi zi ka gya kor la ti al kal ma zá sá -
ban is. A Göttingen mel let ti Nörtenben egy
ún. „Segner-kerékkel” meg haj tott ví zi mal -
mot üze mel tetett. A ke re ket a kör át mé rõ
men tén ha la dó csõ két vé gén el len té tes
irány ba ki szök ke nõ víz su gár re ak ció ere je
for gat ja meg. Ez a szer ke zet a víz hely ze ti
ener gi á já nak na gyobb ré szét hasz no sít ja,
mint az év ez re dek óta al kal ma zott alul, il -
let ve felül csa polt ví zi ke re kek. Az ered mé -
nye ket to vább fej lesz tõ ma gyar pro fes  szor
lett víz tur bi nák fej lesz té sé nek út tö rõ je.
Nem zet kö zi hír ne vé re jel lem zõ, hogy tag já -
vá vá laszt otta a lon do ni Ki rá lyi Tár sa ság, és
Nagy Fri gyes po rosz ki rály szá mos ki tün te -
tés sel hal moz ta el.

Segner Já nos
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Hell Mik sa (1720-1792) Sel mec bá nyán
szü le tett. Kö zép is ko lai ta nul má nya it Zsol -
nán vé gez te, ahol ti zen nyolc éves ko rá ban
be lé pett a je zsu i ta rend be. Vá lasz tott tu do -
mány te rü le té vel, a csil la gá szat tal a bé csi
egye te men is mer ke dett meg. Elõ re ha la dá -
sa gyors volt: mind ös  sze har minc hat éves
ko rá ban Má ria Te ré zia meg bíz ta a bé csi
csil lag vizs gá ló meg ala pí tá sá val. Egy év
múl va már csil la gá sza ti év köny vet adott
ki, mely nek meg fi gye lé si táb lá za ta it szá -
mos eu ró pai ob szer va tó ri um hasz no sí tot ta.
A ki ad vány köz lé si le he tõ sé get nyúj tott
más nem ze tek csil la gá szai szá má ra is.

1769-ben el vo nult a Nap elõtt a Vé nusz
boly gó. A la i kus obszerváló (egy kor mo -
zott üve gen át) mind ös  sze a tü zes ko rong
elõtt el ha la dó fe ke te pon tot ész le li. Az
aszt ro nó mus mû sze res meg fi gye lé se vi -
szont a tu do mányt ér té kes is me re tek kel
gaz da gí totta. A je len ség azon ban csak
mes  sze észa kon, a sark kör ön túl volt meg -
fi gyel he tõ. A ki vá lasz tott obszerváló pont
Vardö szi ge te. VII. Keresztély dán-nor vég
ki rály Hell Mik sát kér te fel a nagy sza bá sú
tu do má nyos ex pe dí ció meg szer ve zé sé re
és ve ze té sé re. A kül de tést hon fi tár sunk si -
ker rel tel je sí ti. A gaz dag ész le lé si anyag
egy ne ga tí vu mot is tar tal maz. A Vé nusz
hold ja –  ír ja Hell – , me lyet a csil la gá szok
ko ráb ban lát ni vél tek, nem lé te zik. A té ve -
dést a táv csõ len csék ak kor még kor ri gál -
ha tat lan op ti kai hi bá ja idéz te elõ.

Jel lem zõ Hell szel le mi ori en tált sá gá ra,
hogy a zord szi get si vár élet kö rül mé nyei
kö zött mi re sza kít még idõt. Tár sá val,
Sajnovics Já nos sal együtt ös  sze ha son lí tó ta -
nul má nyo kat vé gez a lapp és a ma gyar
nyelv szó kin csé re vo nat ko zó lag. (Er rõl az
ex pe dí ci ó ról szól Hász Ró bert 2013-ban

meg je lent ki vá ló re gé nye, A Vé nusz vo nu lá -
sa – a szerk.) A ha za té rõ pro fes  szor nem
szû köl kö dik a tu do má nyos el is me ré sek ben.
Ér de me it a ki rály nõ is kel lõ en mél tá nyol ta:
meg bíz ta az ala pí tan dó oszt rák tu do má nyos
aka dé mia ter ve ze té nek el ké szí té sé vel.

Mint lát juk, a tu dós je zsu i tát Eu ró pa bõ -
sé ges el is me rés sel hal moz ta el. Jel lem zõ,
hogy a csá szár vá ros csil lo gá sa sem fe led tet -
te if jan el ha gyott ha zá ja tu do má nyos el ma -
ra dott sá gát. A bé csi pro fes  szor az aszt ro nó -
mia ma gyar or szá gi mû ve lé se ér de ké ben
csil lag vizs gá lót ala pí tott Bu dán, Eger ben és
Gyu la fe hér várt. Gon dos ko dott meg fe le lõ
mû sze rek be szer zé sé rõl, to váb bá szak em -
be re ket szer zõd te tett az ob szer va tó ri u mok
mû köd te té sé re. Fi gye lem re mél tó ez a tö -
rek vé se, hi szen bõ fél év szá zad vá laszt még
el ben nün ket Szé che nyi az aka dé mi át meg -
ala pí tó nagy sze rû gesz tu sá tól.

Zách Fe renc Xa vér (1754-1832) Pes ten
szü le tett, kö zép is ko lai ta nul má nya it ha zá já -
ban fe jez te be. Ka to nai pá lyá ra lé pett, és
Bécs ben had mér nö ki ké pe sí tést szer zett.
Ér dek lõ dé sét a ma te ma ti ka és an nak fi zi kai
al kal ma zá sai kel tet ték fel. Egye te mi ta ná ri
stá tus ba ke rült Lembergben, majd gróf
Brühl szász nagy kö vet al kal ma zá sá ba lép ve
Lon don ba uta zott. A gróf ré vén is mer ke dett
meg William Herschel ama tõr csil la gás  szal,
akit 1781-be az tett vi lág hí rû vé, hogy
felfedezte a Nap rend szer he te dik boly gó ját,
az Urá nuszt. A si ke res aszt ro nó mus azon -
ban ere de ti fog lal ko zá sa sze rint ze nész, így
a ma te ma ti ká ban já rat lan volt. A meg fi gye -
lé sek be is be se gí tõ Zách vé gez te el azo kat
az el sõ szá mí tá so kat, me lyek bõl kö vet kez -
tet ni le het a boly gó pá lya el lip szi sé nek mé -
re té re. A ma gyar mér nök csil la gá sza ti te vé -
keny sé gé re fel fi gyelt és tag já vá is vá lasz tot -
ta a lon do ni Royal Society.

A kon ti nens re 1783-ban vis  sza té rõ tu dós
II. Er nõ szász-gothai fe je de lem szol gá la tá -
ba lé pett. A her ceg is lel kes ama tõr csil la -
gász volt, és tá mo ga tá sá val Zách a Gotha
mel let ti Seebergen ob szer va tó ri u mot épít -
te tett. A csil lag dát sa ját meg fi gye lé si ered -
mé nye in túl az igaz ga tó tu do má nyos szer -
ve zõ mun ká ja tet te Eu ró pa szer te is mert té.
1798-ban ren dez te meg a vi lág el sõ csil la -
gász kong res  szu sát. 1800-ban (ez út tal is út -
tö rõ ként) csil la gá sza ti szak la pot adott ki. A
saj tó or gá num egy év múl va már vi lág szen -
zá ci ó ról adott hírt: Giuseppe Piazzi pub li -
kál ta az el sõ, Ceresnek el ke resz telt kis -
boly gó fel fe de zé sét. (A kisbolygóészle-
lések szá ma a mû sze rek tö ké le te se dé sé vel
ro ha mo san nõtt, a 20. szá zad vé gé re har -
minc öt ezer asz te ro i dát fe dez tek fel és azo -
no sí tot tak.) Ha zá já val kap cso la tát mind vé -
gig meg õriz te, lap já ban is rend sze re sen
pub li kál tak ma gyar csil la gá szok. Né hány
hó nap pal ha lá la elõtt vá lasz tot ta tag já vá a
meg ala ku ló Tu do má nyos Aka dé mia.

Weinek Lász ló (1848-1913) Bu dán szü -
le tett. Az ál la mi fõ gim ná zi um el vég zé se
után a ki vá ló ké pes sé gû fi út Eöt vös Jó zsef
ösz tön díj jal a bé csi egye tem re küld te. Itt
ma te ma ti kát, fi zi kát és csil la gá sza tot ta nult.
Tu dá sát ké sõbb a ber li ni és a lip csei egye te -
men gya ra pí tot ta. Meg is mer ke dett a fény -
ké pe zés tech ni kai le he tõ sé ge i vel, és ezt az
ob jek tív meg fi gye lé si mód szert kezd te al -
kal maz ni a csil la gá szat ban. Tö rek vé sei nem
ta lál koz tak a szak ma egy ön te tû bi zal má val.
Éve kig tar tó szí vós mun ká val iga zol ta,
hogy mód sze re pon tos ság te kin te té ben
meg ha lad ja a vi zu á lis ob szer vá ci ót.

Nem zet kö zi is mert sé gét jel zi, hogy a
Vé nusz 1879-es Nap elõt ti el vo nu lá sá nak
meg fi gye lé sé re és fény ké pe zé sé re õt kér te
fel a né met tu do má nyos aka dé mia. Pon to -
sab ban õ lett a Kerguélen-szigetekre kül -
dött ex pe dí ció he lyet tes ve ze tõ je. (A zord

Hell Mik sa

Zách Fe renc Xa vér

Weinek Lász ló
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ég haj la tú, rész ben el je ge se dett szi get az
In di ai-óce án dé li ré szén fek szik.) A si ke res
fel vé tel so ro za tot pub li ká ló Weinek ne vét
vi lág szer te meg is mer ték a csil la gá szok.
1883-ban ki ne vez ték a prá gai csil lag vizs -
gá ló igaz ga tó já vá. Az in téz mény mû sze re -
i nek tel je sí tõ ké pes sé ge kor lá to zott volt,
ezért olyan prog ra mot tû zött ki, mely a tu -
do mányt e fel té te lek mel lett is gaz da gít -
hat ta. Ez az ún. „prá gai Hold-tér kép” el ké -
szí té se volt. Az 1900-ban köz re a dott tér -
kép ös  sze ál lí tott lap jai egy 330 cm át mé rõ -
jû kör te rü le ten szem lél te tik Luna fel szí ni
for má ci ó it. Az al kal ma zott mód szer szak -
mai igé nyes sé gét mu tat ja, hogy 1970-ben,
ami kor a Hold túl só fe lét is fel tér ké pez ték,
Weinek szisz té má ját al kal maz ták. Ide gen -

be sza kadt hon fi tár sun kat 1879-ben vá -
lasz tot ta le ve le zõ tag já vá a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia.

* * *
1961-ben a NA SA ál tal in dí tott Apollo-

program ke re té ben rész le tes fény kép fel vé te -
lek ké szül tek a Hold túl só fe lé rõl. A má so dik
tér kép ös  sze ál lí tá sa után az ûr ku ta tá si hi va tal
ja vas la tot kért a je len tõs ob jek tu mok el ne ve -
zé sé re. Így a Hold-map pán nyolc to váb bi
ma gyar ne ve je le nik meg:

Bo lyai Já nos (1802-1860), a hiperbolikus
geo met ria meg al ko tó ja, Eöt vös Lo ránd
(1848-1919) fi zi kus, Fé nyi Gyu la (1845-
1927) csillagász, Izsák Im re (1929-1965),
az aszt ro na u ti ka egyik meg ala po zó ja, Kár -
mán Tó dor (1881-1963) re pü lés tu do má nyi

és ra ké ta tech ni kai szak ér tõ, Neu mann Já -
nos (1903-1957) ma te ma ti kus-el mé le ti fi zi -
kus, Petzval Jó zsef (1807-1891) fi zi kus és
Szi lárd Leó (1898-1964) atom fi zi kus.

Bár a ti zen két név adó kö zül csak hár man
al kot ták meg ha zánk ban az élet mû vü ket,
ma gyar ság tu da tu kat va la men  nyi en meg õriz -
ték kül föld ön is. Meg va ló sí tot ták azt a tisz te -
let re mél tó prog ra mot, me lyet Eöt vös Lo -
ránd a kö vet ke zõ kép pen fo gal maz meg:
„csak az az iga zi tu do mány, amely vi lág ra
szól; s azért, ha iga zi tu dó sok és – amint kell
– jó ma gya rok aka runk len ni, úgy a tu do -
mány zász ló ját olyan ma gas ra kell emel -
nünk, hogy azt ha tá ra in kon túl is meg lás sák,
és meg ad has sák ne ki az il lõ tisz te le tet.”

Dr. Dá ni el Jó zsef

Dózsa György új tükörben
2. rész: Az emlékezet Dózsája

Dó zsa ké pe a tör té net írás ban és a po -
li ti kai gon dol ko dás ban

Dó zsa György rõl év szá zad okon ke resz tül
a tör té net írók sok jó szót nem ír tak, s ha el -
bor zad tak is ki vég zé sén, azt leg fel jebb úgy
kom men tál ták, mint a pár év ti zed del ké sõbb
élt Istvánffy Mik lós: „cse le ke de ti hez il len dõ
ki me ne te le lõn”. A 16-18. szá za di tör té ne ti
mun kák meg le he tõ sen el len szen ves ké pet
raj zol tak „a lat rok tol vaj ve zé ré rõl”,  bár az is
tud ha tó, hogy az „úri” tör té net írás mel lett lé -
te zett egy né pi Dó zsa-kép is, amely bõl a sze -
gény nép nek jót aka ró, ke gyet le nül ki vég zett
fér fiú alak ja raj zo ló dik ki. De pl. a ma gyar
tör té net írás egyik aty já nak, a szer ze tes Pray
György nek tör té ne ti mun ká ja sze rint Dó zsa
vér szom jas ször nye teg volt.

Ez a Dó zsa-kép né mi leg át ala kult a fel vi -
lá go so dás ko rá ban és a re form kor ban, ami -
kor az an ti fe u dá lis és an ti kle ri ká lis esz mék
na gyobb hang súlyt kap tak a köz be széd ben,
majd pe dig a job bágy kér dés meg ol dá sa a kor
egyik kulcs kér dés évé vált. Bár a fel ke lõk tet -
te it az ek kor élt szer zõk to vább ra is el ítél ték,
az 1514-ben meg ho zott pa rasz ti tör vé nye ket
már a ma gyar tör té ne lem szé gyen folt ja i ként
mu tat ták be, s töb ben (Wes se lé nyi Mik lós,
Hor váth Mi hály) az ese mé nye kért a „szét hú -
zó, ön zõ és fény ûzõ” ne mes sé get is fe le lõs sé
tet ték, és el is mer ték a „pór ság” nyo masz tó
ál la po tát. Nagy já ból ha son ló ké pet köz ve tít
Eöt vös Jó zsef Ma gyar or szág 1514-ben cí mû
re gé nye. Eötvös Dó zsát re mény te le nül nagy -
ra vá gyó, él ve ze tek re vá gyó dó, csak a hely -
ze te foly tán ki tû nõ vé vált fér fi nak ír ja le, aki
csak meg tör he tet len lel ke mi att le het mél tó
az el is me rés re.

A re form kor for ra dal mi ra di ká li sai már
sok kal meg ér tõb bek vol tak Dó zsá val szem -
ben. Vas vá ri Pál sze rint az ál ta la szin tén
pél da kép nek te kin tett Robespierre-hez ha -
son ló an „a nép nyo mo rán fel há bo rod va az
arisz tok rá cia hid ra fe je it akar ta le vág ni”. Pe -
tõ fi A nép ne vé ben cí mû ver sé ben idé zi meg
a (sze rin te) tü zes vas tró nu son meg ége tett
Dó zsa hí rét, ami vel a re for mok ügyé ben té -
to vá zó nagy ura kat a nép ha rag le het sé ges el -
fa ju lá sá ra kí ván ta fi gyel mez tet ni. De egy
Arany nak írt le ve lé ben ar ra is uta lást tesz,
hogy Dó zsá nak egy szer majd  szob rot fog -
nak ál lí ta ni, s hogy õt a ma gyar tör té ne lem
egyik leg na gyobb alak já nak te kin ti.

A 19. szá zad vé gén ke let ke zett mil len ni -
u mi tíz kö te tes ma gyar tör té net vo nat ko zó
ré szé ben Fraknói (Frankl) Vil mos ele ve
nem so kat fog lal ko zott a pa raszt fel ke lés sel
(ös  sze sen egy ol dalt szánt ne ki!), de Dó zsá -
ról is csak an  nyit írt, hogy „erõs kar ral, de
gyen ge jel lem mel bírt”, „fék te len és nagy -
ra vá gyó volt”, il let ve hogy „a ne mes ség tel -
jes ki ir tá sá ra tört”, és ki rály nak kezd te ma -
gát ne vez ni. Nagy já ból ez a meg íté lés volt a
kon zer va tív, for ra da lom el le nes ma gyar tör -
té ne ti gon dol ko dás ural ko dó hang ja, amely
Dó zsa sze re pét ki seb bí te ni pró bál ta, vagy
pe dig meg ve tés sel szólt ró la.

A du a liz mus ko rá ban született az el sõ
tu do má nyos igén  nyel ké szült Dó zsa-mo -
no grá fia (Már ki Sán dor: Dó sa György és
for ra dal ma), amely nek el sõ vál to za ta
1883-ban, át dol go zott ki adá sa 1913-ban
je lent meg. Már ki jó val meg ér tõbb volt
Dó zsá val szem ben, mint a leg több tör té -
nész kor tár sa, s a ve zért mint egy tár sa dal -

mi és po li ti kai for ra da lom ösz tö nös ve zé -
rét áb rá zol ta, aki a nép kí ván sá ga i nak tel -
je sí té sét s igaz sá go sabb tár sa dal mi vi szo -
nyok lét re ho zá sát akar ta el ér ni, ez zel elõ -
fu tá ra volt Kos suth nak és a „vi lág for ra dal -
már” Pe tõ fi nek. Bár a kor ne ves tör té né -
szei (Pauler Gyu la, Tor ma Mik lós, Szil á-
gyi Sán dor) kri ti kus vé le ményt fo gal maz -
tak meg a szá mos új szem pon tot fel ve tõ,
de erõ sen ten den ci ó zus, a pa raszt ve zért
túl zot tan is ide a li zá ló mun ká val szem ben,
Már ki mû ve so ká ig iga zo dá si pont volt a
Dó zsa-szak iro da lom ban, és a po li ti kai bal -
ol dal fõ képp en nek ha tá sá ra ala kí tot ta ki a
ma ga Dó zsa-ké pét.

A mezôtúri Dózsa-emlékmû
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Az elõ zõ szá zad for du lón ugyan is for du -
lat ész lel he tõ a Dó zsa-per cep ci ó ban, bár
kon zer va tív kö rök ben a ko ráb bi meg íté lés
is to vább élt. A kor ban ki bon ta ko zó ag rár -
szo ci a lis ta, szo ci ál de mok ra ta és pol gá ri ra -
di ká lis moz gal mak és po li ti kai gon dol ko -
dók ugyan is Dó zsá ban ta lál ták meg sa ját
for ra dal mi elõ ké pü ket, aki az „el nyo mot -
tak har cát ve zet te az el nyo mók el len”.
Sza bó Er vin pél dá ul „va gyon kö zös sé get
és tel jes de mok rá ci át sür ge tõ” tör té nel mi
alak ként je len tõ sé gét Pe tõ fi hez és a már ci -
u si if jak hoz, va la mint a ma gyar tör té ne lem
már tír ja ként tisz telt Mar ti no vics hoz mér te.
Több más mar xis ta gon dol ko dó „a pro le -
tár ság ma gyar él har co sá nak”, a vi har sar ki
ag rár szo ci a lis ta po li ti kus Ác him L. And rás
pe dig a leg el sõ ma gyar pa raszt ve zér nek
kí vánt vol na szob rot ál lí ta ni. E szán dé kot
pub li cisz ti kai mun kás sá gá ban Ady End re
is tá mo gat ta; sze rin te a szo bor ál lí tá sá val
„Dó zsa György be szél ne a nyo mor gó,
Ame ri ká ba szö kõ ma gyar nép, […] az
egész mun kás Ma gyar or szág he lyett, me -
lyet a nagy urak és nagy pa pok job ban
nyom nak, mint va la ha”. Ady egyéb ként
szá mos ver sé ben is meg örö kí tet te Dó zsa
alak ját, aki ná la af fé le „hi tes, igaz for ra -
dal már”, az igaz sá gért har co ló nép ve zér
szim bó lu ma és a köl tõ szán dé ka i nak egy -
faj ta elõ ké pe (l. Dó zsa György uno ká ja)
lett, míg a job bágy tör vé nye ket for má ba
ön tõ Werbõczi a gyû lölt, meg dön ten dõ
„úri Ma gyar or szág” utá la tos kép vi se lõ jé vé
sti li zá ló dott (Ülj tör vényt Werbõczi).

Ezek után azon nincs is mit cso dál koz ni,
hogy az 1918-19-ben le zaj lott for ra dal mak
(de a Ta nács köz tár sa ság kü lö nös kép pen)
Dó zsát min den for ra dal má rok õse ként
tisz tel te, és ek ként is em lé ke zett meg ró la.
Bal ol da li kö rök ben a Dó zsa-kul tusz a for -

ra dal mak bu ká sa után sem eny hült; Rá ko -
si Má tyás 1925-ös pe ré ben az el le ne in dí -
tott el já rást Dó zsa el ítél te té sé hez ha son lí -
tot ta, míg Ré vai Jó zsef egy vi ta ira tá ban
„az el nyo mott osz tá lyok fel sza ba du lás ra
tö rõ osz tály har cá nak” el sõ ma gyar hõ sét
lát ta ben ne. A kom mu nis ta vagy hoz zá juk
kö zel ál ló írók és kép zõ mû vé szek is fel tû -
nõ en sok szor „vá lasz tot ták” té má juk nak a
nép élé re ál ló, moz gó sí tó ere jû hõs alak ját.

A két vi lág há bo rú kö zöt ti „hi va ta los” tör -
té net írás so ha nem tet te ma gá é vá ezt a ple -
be jus szem lé le tet, a kor leg na gyobb tör té ne -
ti szin té zi sé ben (Hóman-Szekfû: Ma gyar
tör té net, Bp.1942.) a vo nat ko zó részt jegy -
zõ Szekfû Gyu la in terp re tá ci ó já ban Dó zsa
„egy sze rû szé kely vi téz volt”, aki ek ko ra
tö meg ve ze té sé re al kal mat lan volt. Az ese -
mé nyek ná la „a pa raszt lá za dás õsi for má it
öl töt ték ma guk ra”, s óvott at tól, hogy azok -
ban – bár mily ne mes cél ér de ké ben is – en -
nél töb bet lás sa nak, s at tól is, hogy Dó zsát
mo dern nép ve zé rek õsé vé avas sák.

Fur csa vi szont, hogy ugyan eb ben a kor -
ban Dó zsát a szél sõ jobb ol dal is ikon ná
avat ta. Egyik fõ ide o ló gu suk, Málnási
Ödön A ma gyar nem zet õszin te tör té ne té -
ben egye bek mel lett azt ír ta, hogy az ural -
ko dó elit nem tud ta be töl te ni hi va tá sát,
ami kor „a job bágy ság ter hei el vi sel he tet -
len mér té kig so ka sod nak”, és „az igaz ság -
szol gál ta tás a föl des úri ön kény jog tip ró,
tob zó dó, job bágy el nyo mó esz kö ze” volt.
Sze rin te ez az oka a pa raszt fel ke lés nek,
ame lyet a „tu rá ni ma gya rok” pél dát lan ke -
gyet len ség gel to rol tak meg. Dó zsa és ku -
ru cai sze rin te a né pi tu dat ban messiani-
zálódtak, és egé szen Rá kó czi ig min den
ple be jus moz ga lom név adó i vá vál tak.

Nem vál lal ta vi szont Dó zsa örök sé gét a
Hor thy -rend szer el len zé ké hez tar to zó, bár
pa rasz ti ér de ke ket is kép vi se lõ Füg get len
Kis gaz da párt és a kor szak pol gá ri ér tel mi -
sé ge sem, mert – mint azt Ka to na Je nõ, a
Ma gyar Nem zet pub li cis tá ja Féja Gé za erõ -
sen ten den ci ó zus Dó zsa-es  szé je kap csán
meg jegy zi – a ma gyar nem zet nagy hõ se i -
nek nem osz tály har co so kat, ha nem a nem -
ze ti küz del mek irá nyí tó it kell te kin te ni, hi -
szen az or szág meg gyen gü lé sé ért nemcsak
Szapolyainak, ha nem Dó zsá nak is vi sel nie
kell a fe le lõs sé get. És az is so kat el mond a
rend szer vi szo nyá ról 1514-hez, hogy (ha lá -
lá nak 400. év for du ló ja okán) 1941-et Wer-
bõczi-évnek nyil vá ní tot ták.

Ami a há bo rú elõtt csak a bal ol dal kö re -
i ben ápolt kul tusz volt, azt 1945 után ál la -
mi szint re emel ték, s Dó zsa György a kor -
szak po li ti kai ide o ló gi á já ban a leg na gyobb
ma gyar tör té nel mi ala kok kö zé emel ke -
dett. Csak nem min den te le pü lé sen ut cá kat,

mo zi kat, lak ta nyá kat, is ko lá kat, út tö rõ csa -
pa to kat, majd ter me lõ szö vet ke ze te ket ne -
vez tek el ró la, s mind a Nem ze ti Pa raszt -
párt, mind a két bal ol da li mun kás párt zász -
la já ra tûz te alak ját. Meg ren de lés re vagy
ön szán tuk ból, de szá mos ma gyar köl tõ és
író érez te úgy, hogy Dó zsá ról ver set, drá -
mát vagy re gényt kell ír nia, s ezek ben a
ve zér sok kal em be ribb szín ben tû nik fel,
mint ko ráb ban, s olyan ként is, aki ál do za -
tát tu da to san vál lal ja. So ká ig tör té ne ti
mun kák ban is csak ezt az erõ sen egy sze rû -
sí tett ké pet le he tett köz ve tí te ni. Az 1950-
es, 60-as évek tör té net írá sa ar ra tö re ke dett,
hogy Dó zsa fel ke lõi ne csak „an ti fe u dá lis
for ra dal má rok nak”, ha nem leg alább any -
 nyi ra ha zá ju kat vé dõ pat ri ó ták nak láts  sza -
nak, s igye kez tek a job bá gyok ke gyet len -
ke dé se i rõl szó ló ál lí tá so kat szán dé ko san
ter jesz tett túl zá sok nak be ál lí ta ni. A kor
egyik ve ze tõ tör té né sze, Szé kely György
sze rint ugyan is „az ural ko dó osz tály nem
akart még egy szer olyan hon vé dõ har co kat
foly tat ni, mint Hu nya di Já nos”, a pa raszt -
ság vi szont fel is mer te a va lós (tö rök) ve -
szélyt, s csak ak kor for dult urai el len, ami -
kor azok aka dá lyoz ni pró bál ták a hon vé dõ
har cot. (Il  lyés Gyu la Dó zsa c. drá má já ban
iro dal mi esz kö zök kel lé nye gé ben ugyan -
ezt az ál lás pon tot su gall ja.) Dó zsa szá mos
köz té ri szo bor, mû al ko tás ked velt té má ja
lett, s kü lö nö sen szim bo li kus ér té kû, hogy
az 1947-ben ki bo csá tott, Hor váth End re
ál tal ter ve zett húsz fo rin tos bank jegy re is
az õ port ré ja ke rült; igaz, az itt áb rá zolt bo -
ron gós te kin te tû Dó zsa nem an  nyi ra har -
cos, mint in kább egy me di tá ló, „a né pért
sí ró, bús bocs ko ros ne mes nek” tû nik, aki
ta lán idõ sebb nek is lát szik, mint amen  nyi
Dó zsa 1514-ben le he tett.

Ér de kes, hogy Dó zsa alak ját nem csak a
ma gyar, ha nem a ro mán kom mu nis ták is
ki sa já tí tot ták, s va ló szí nû leg er dé lyi szár -
ma zá sa mi att elõbb a két nép el nyo mott ré -
te ge i nek kö zös sza bad sá gá ért küz dõ har -
cos ként, ké sõbb egye ne sen ro mán sza bad -
ság hõs ként tisz tel ték. S azok ban az évek -
ben, ami kor a ma gyar ut ca ne vek el tûn tek
az er dé lyi vá ro sok ból, Ma ros vá sár hely
egyik leg hos  szabb ut cá ja „Gheorghe
Doja” ne vét kap ta, sõt 1952-ben az egyik
kö ze li te le pü lést, az egyéb ként ma gyar
több sé gû, ko ráb bi Lukafalvát is er re ne -
vez ték át. (A Há rom szék bõl szár ma zó Dó -
zsá nak a te le pü lés hez ter mé sze te sen sem -
mi kö ze sem volt.)

Ma gyar or szá gon Dó zsa kul tu sza a po li ti -
kai köz be széd szint jén vál to zat la nul to vább
élt a kö vet ke zõ év ti ze dek ben is, bár a tör té -
né szek a for rá sok kri ti kus elem zé sé vel
igye kez tek ár nyal ni az erõ sen dog ma ti kus

Dózsa Madarász Viktor festményén
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ké pet. Dó zsa szü le té sé nek fel té te le zett 500.
év for du ló ján nagy sza bá sú meg em lé ke zés-
so ro za tot tar tot tak, s egy egész em lék bi -
zott ság fog lal ko zott Dó zsa ér té ke lé sé vel,
aki ben „a tár sa dal mi ha la dás egyik nagy -
sze rû hõ sét tisz tel het jük, aki re em lé kez ve a
küz dõ és szen ve dõ nép tö me gek re is em lé -
ke zünk”. Nemeskürty Ist ván az év for du ló
al kal má ból ké szült nép sze rû, erõ sen vo na -
las mun ká já ban (Kró ni ka Dó zsa György
tet te i rõl. Kos suth Ki adó, Bp. 1972.) ír ja,
hogy Dó zsa „min den fon tos for ra dal mi
vál to zás ter mé sze tes jel ké pe ként” fog ha tó
fel. A „kor szel lem” né mi leg ma gá val so -
dor ta Hegedüs Gé zát is, aki Így élt Dó zsa
György c. if jú sá gi kis mo nog rá fi á já ban
egye ne sen azt ír ja, hogy (a ma gyar fõ urak
a pa raszt fel ke lés le ve ré sé vel) „ki ir tot ták a
hon vé de lem re al kal mas had se re get, kín ha -
lál lal vé gez ték ki azt a fér fit, aki foly tat hat -
ta vol na, amit Hu nya di Já nos meg kez dett.
És gya lá zat tal il let ték még az em lé két is.”
Mind eb bõl lát szik, hogy az osz tály har cos
szem lé let ural ta a kor szak ban meg je lent
tör té ne ti mun kák nagy ré szét is, még is eb -
ben a kor szak ban ké szült el a mind má ig
leg tel je sebb, tár gyi la gos ös  sze fog la lás a
pa raszt há bo rú tör té ne té rõl (Barta Gá bor –
Fe ke te Nagy An tal: Pa raszt há bo rú 1514-
ben. Gon do lat, Bp. 1973), amely jó né hány
tév hit tel le szá molt; igaz, ál lás pont juk a
köz tu dat ba nem na gyon ju tott el. Ta lán leg -
fon to sabb fel is me ré sük az volt, hogy a fel -
ke lés egy ál ta lán nem a sze gény és el ke se -
re dett job bágy ság éh ség lá za dá sa, ha nem a
jo ga i ban há bor ga tott és a fel emel ke dés ben
kor lá to zott va gyo no sabb pa raszt ré teg meg -
moz du lá sa volt, s az ere de ti leg tö rök el le nes
keresztesháború a ne mes ség el len sé ges
ma ga tar tá sa és a fe ren ce sek agi tá ci ó ja mi -
att vál ha tott pa raszt há bo rú vá.

A ké sõ Ká dár-kor szak ban, majd a rend -
szer vál tás után a té ma sok kal ke vés bé volt
kö zép pont ban; egy alap ve tõ en konf lik tus -
ke rü lõ, a prob lé má kat tár gya lá sos úton
ren dez ni kí vá nó idõ szak ban a „nép fel ke -
lõ” alak ja hát tér be szo rult. Vi szont nem
ke rült azon ala kok kö zé sem, aki nek a
szob rát le dön töt ték vagy el tá vo lí tot ták, és
azok kö zé sem, akik rõl el ne ve zett ut cá kat
azon nal szük sé ges nek érez ték át ke resz tel -
ni. A tör té né szek azon ban szép las san el vé -
gez ték az ese mé nyek át ér té ke lé sét, és ta lán
Dó zsa és moz gal ma is las san a he lyé re ke -
rült. Né hány szél sõ bal ol da li és anar chis ta
ide o ló gu son kí vül ma a több ség be lát ja,
hogy Dó zsa pa raszt há bo rú ja két ség kí vül
vé res, ám hos  szabb tá vú je len tõ sé gét te -
kint ve in kább mar gi ná lis epi zód ja volt a
ma gyar tör té ne lem nek, és an nak ve zé ré bõl
in kább pro pa gan disz ti kus cé lok ból le he tett
pél da ké pet vagy nem ze ti hõst fa rag ni.

Dó zsa György a kép zõ mû vé szet ben
Mi u tán Dó zsa alak ja év ti ze de ken ke resz -

tül ide o lo gi kus és szim bo li kus ér tel me zést
ka pott, nem cso dál ha tó, hogy meg szám lál -
ha tat lan iro dal mi al ko tás (vers, drá ma, re -
gény) hõ se, ih le tõ je vagy sze rep lõ je lett, rá -
adá sul so kan Dó zsa ürü gyén fej tet ték ki sa -
ját mar káns vé le mé nyü ket ko ruk ak tu á lis
kér dé se i rõl. (Pe tõ fi vagy Ady szá má ra nem
Dó zsa va lós sze re pé nek ér té ke lé se volt fon -
tos, ha nem el sõ sor ban a nép ha rag meg tes te -
sí tõ je ként, amely akár ha ma ro san meg is is -
mét lõd het.) Ezek akár csak váz la tos át te kin -
té se is túl nõ cik künk korlátain.

Dó zsá ról meg szám lál ha tat lan fest mény,
szo bor ké szült a kü lön bö zõ kor szak ok ban.
Egye dül az 1972-es „Dó zsa-év for du lón” a
Ma gyar Nem ze ti Ga lé ri á ban ren de zett ki -
ál lí tá son több mint öt ven mû vész kb. 200,
a té má hoz kap cso ló dó al ko tá sát mu tat ták
be, és ak kor még nem be szél tünk a szám -
ta lan köz té ri szo bor ról és a ko ráb bi áb rá -
zo lá sok ról. A ma gyar al ko tók köz té ri mun -
ká it ös  sze gyûj tõ kozterkep.hu internetes
ol dal is szá mos, Dó zsá hoz köt he tõ szob -
rot, kis plasz ti kát, dom bor mû vet tart nyil -
ván ha tá ron in nen és túl. E sok fé le stí lus -
ban és tech ni ká val ké szült mû ve ket át te -
kin te ni le he tet len vol na, ám meg kö ze lí té -
sük és te ma ti ká juk alap ján cso por to sít ha -
tók. Most csak e cso por to sí tás ra te szünk
kí sér le tet, va la mint ar ra, hogy né hány ki -
emel ke dõ Dó zsa-áb rá zo lást kü lön is meg -
em lít sünk.

A leg több áb rá zo lás Dó zsa ki vég zé sét
he lye zi a kö zép pont ba. Ez nem is vé let len,
hi szen az egész tör té net nek ez a leg in kább
köz is mert ele me. Igaz, az áb rá zo lá so kon
vis  sza té rõ elem ként je le nik meg a tü zes

vas tró nus, amely rõl ma már tud hat juk,
hogy a le gen dá ri um ré sze. A ki vég zést áb -
rá zo ló al ko tá sok kö zül az egyik leg meg rá -
zóbb a Dó zsa-té mát egyéb ként több ször is
fel dol go zó, a meg al ko tás ide jén még Er -
dély ben élõ Szervátiusz Ti bor Tü zes tró non
c. szob ra (1970), amely nem a fáj dal mat
büsz kén tû rõ Dó zsát, ha nem a pa raszt ve zér
el üsz kö sö dõ holt test ét mu tat ja. Fel tû nõ en
sok olyan áb rá zo lás van – nem csak a ki -
vég zés kap csán –, ame lye ken Dó zsa ko ro -
nát vi sel; né mely kor akár egé szen sza bá -
lyo sat is, ami már-már azt sej te ti, mint ha a
pa raszt há bo rú gyõ zel me ese tén Dó zsa ki -
rál  lyá vá lasz tá sa re á lis le he tõ ség lett vol na.
(„Dó zsa lesz György ki rá lyunk...” – ének li
az Ist ván, a ki rály cí mû rock ope rá ban a tál -
tos Torda is, ami kor al ter na tív jö võt vi zi o -
nál a ma gyar ság nak.) Ilyen szán dé ko kat
azon ban a kor tár sak nem em le get nek, már
csak azért sem, mert bár az ura kat pl. a ceg -
lé di ki ált vány ban kár hoz tat ják, az ural ko -
dó ról egy rossz szó sem esik. Az áb rá zo lá -
sok más ré sze a nagy ere jû, bölcs har cost
ál lít ja elénk, aki nek szo mo rú te kin te te
mint ha a tra gi kus vé get sej tet né.

Dó zsa va ló szí nû sít he tõ szü lõ he lyén, a
há rom szé ki Dálnokban két szob ra is áll. A
ré geb bi, egész ala kos szo bor (Szobotka
And rás mû ve) ere de ti leg 1948-ban Te mes -
vár ra, Dó zsa ki vég zé sé nek hely szí né re ke -
rült vol na, de a nem zet kö zi hely zet vál to -
zá sá val so ká ig egy bu ka res ti „szo bor te me -
tõ ben” he vert, míg nem 1976-ban az erõ -
sen moz gal mi jel le gû al ko tást a nép ve zér
szü lõ he lyén ál lí tot ták fel. 2004 óta ál ló
mell szob ra (Miholcsa Jó zsef al ko tá sa) vi -
szont a bölcs ve zért, a ke resz tény ség vé -
del me zõ jét áb rá zol ja, hi szen egyik ke zé -
ben kard van, a má sik kal a nya ká ban ló gó
ke resz tet he lye zi a szí vé re. A csa lád szár -
ma zá si he lyén, Makfalván egy szo mo rú
te kin te tû, ta lán épp a ki vég zé sé re ké szü lõ
Dó zsa lát ha tó (Su ba Lász ló szob ra). 

A leg több ma gyar or szá gi köz té ri áb rá -
zo lás egy nagy ba ju szú, iz mos, szi go rú
arc ki fe je zé sû har cost mutat, amely ma gá -
ban egye sí ti a ti pi kus (vagy an nak vélt)
ma gyar pa rasz ti arc vo ná so kat és a da li ás
vi té zi test al ka tot. A pa raszt fel ke lés né hány
em lé ke ze tes hely szí nén is ta lál ko zunk Dó -
zsa-szob rok kal. A Dó zsá nak tu laj do ní tott
ki ált vány hely szí nén, Ceg lé den pl. két
elég gé el té rõ fel fo gá sú áb rá zo lást is lá -
tunk. So mo gyi Jó zsef em lék mû vét 1972-
ben ál lí tot ták fel a Dó zsa-em lék év ke re té -
ben; a két ala kos szob ron a sti li zált ko ro nát
vi se lõ Dó zsa mel lett egy pa raszt alak ja is
lát ha tó, két fe nye ge tõ en ég nek me re dõ ki -
egye ne sí tett ka sza kí sé re té ben. 2001 óta
ugyan csak Ceg lé den ta lál ha tó Kiss Ko -

A népvezér Dózsa
Derkovits Gyula metszetén
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vács Gyu la ere de ti leg 1952-ben le lep le -
zett, a büsz ke ka to na Dó zsát mu ta tó al ko -
tá sa, amely ko ráb ban a nagy ka ni zsai Dó -
zsa György lak ta nya ud va rán állt, en nek
fel szá mo lá sa után ke rült Ceg léd re. Mi u tán
Ma gyar or szá gon szá mos lak ta nya és ok ta -
tá si in téz mény is Dó zsa ne vét vi sel te, szin -
te va la men  nyi nek a te rü le tén állt leg alább
egy Dó zsa-mell szo bor; a lak ta nyák meg -
szû né sé vel több nyi re ezek is köz te rek re,
gyak ran más te le pü lé sek re ke rül tek. So -
mo gyi nak egyéb ként már ko ráb ban is állt
Dó zsa-szob ra a vá ros ban, ám az 1958-ban
ké szült, a fi a tal Dó zsát áb rá zo ló, a pa raszt -
ve zér re vi szont nyo mok ban sem em lé kez -
te tõ, ár tat lan ké pû (kis jó in du lat tal Pe tõ fi -
re is ha son lí tó) Dó zsát újabb szob ra ava tá -
sát kö ve tõ en 1972-ben Kis kun fél egy há zá -
ra he lyez ték át.

Dó zsa egyik je len tõ sebb ös  sze csa pá sá -
nak hely szí nén, Me zõ tú ron mo nu men tá lis
bronz szo bor õr zi em lé két (Mar ton Lász ló
és az épí tész Va dász György mû ve), amely
há rom szik la töm b höz rög zít ve, a tró nu son
ülõ, ki vég zé sé re vá ró ve zért örö kí ti meg. A
vá ros ban 1945 után sza bá lyos Dó zsa-kul -
tusz ala kult ki; a fõ ut cát, a ko ráb bi re for má -
tus gim ná zi u mot és a vá ros egyik mo zi ját is
ró la ne vez ték el, a szo bor meg va ló sí tá sá ra –
amely nek ked vé ért még az el sõ vi lág há bo -
rús és a szov jet hõ si em lék mû vet is ké szek
vol tak át he lyez ni! – pe dig pá lyá za tot ír tak
ki. A 3 mé ter ma gas em lék mû vet vé gül
1973-ban ál lí tot ták fel. (Ér de kes, hogy ma
sem a vá ros hon lap ján, sem an nak
wikipedia-oldalán nincs uta lás az egy kor
oly fon tos nak gon dolt em lék mû re.) Szin tén
az 1972-es Dó zsa-em lék év ben avat tak Dó -
zsa-em lék táb lát, majd 1981-ben szob rot
Nagy la kon, ahol Csáky püs pök és más ma -
gyar fõ urak bru tá lis ki vég zé se tör tént. Lapis
And rás mun ká ja ért he tõ mó don nem ezt áb -
rá zol ja, ha nem egy szi kár, ki tárt ka rú, ke zét
ököl be szo rí tó, min den ízé ben el szánt sá got
su gár zó, mez te len Dó zsát ál lít elénk, aki ta -
lán épp sa ját ki vég zé sét vár ja, leg alább is
csüg gedt te kin te te er re en ged kö vet kez tet ni.
Bu da pes ten több Dó zsa-szo bor is van köz -
te re ken (a mú ze u mok ról nem is be szél ve),
kö zü lük a leg je len tõ sebb a Dó zsa György
té ren ál ló szo bor cso port, amely egy 1953-
ban ki írt pá lyá zat ra ké szült. Er re ös  sze sen
156 pá lya mû vet nyúj tot tak be. Kiss Ist ván
szo bor ter ve ugyan csak har ma dik dí jat ka -
pott (az el sõ és má so dik dí jat nem ad ták ki),
de vé gül 1961-ben még is az õ – né mi leg
mó do sult – ter ve va ló sult meg. A ha rasz ti
mész kõ bõl for mált szo bor cso port ból ki -
emel ke dik a ma gas ta lap za ton ál ló, had ve -
zé ri att ri bú tu mo kat hor do zó Dó zsa, míg a
mel lék alak ok (ame lyek az ere de ti terv sze -

rint ve le egy sík ban áll tak vol na) jó val ala -
cso nyabb szint re ke rül tek. Az el szánt te kin -
te tû, csu pa-izom fel ke lõk egyi ke ka la pá csot
tart a ke zé ben, mint egy ez zel is je lez ve,
hogy az al ko tás a mun kás-pa raszt ha ta lom
ide jé ben ké szült. Kiss Ist ván egyébként
még több má sik Dó zsa-szob rot is ké szí tett
pá lya fu tá sa so rán. A veszp ré mi Dózsa-
városban, a Dó zsa György Ál ta lá nos Is ko -
lá ban, 1958-ban fel ál lí tott al ko tá sa elég gé
ha son ló fel fo gá sú (csak jó val ki sebb mé re -
tû és rész ben bronz ból ké szült), mint a bu -
dai szo bor cso port, lé nye gé ben an nak egy -
faj ta elõvázlatának is te kint he tõ. Sok szem -
pont ból el tér a ha gyo má nyos Dó zsa-szob -
rok tól a ro mán Remus Dragomirnak az er -
dé lyi Ár ko son lát ha tó, tölgy fá ból ké szült al -
ko tá sa, amely rész ben absztraktizált for má -
ban je le ní ti meg hõ se már tí rom sá gát. 

Dó zsa alak ja és ál do za ta szá mos fest -
mény és gra fi ka tár gya is volt. A 19. szá za -
di ro man ti kus, tör té nel mi ih le té sû fes té szet
egyik leg na gyobb alak ja, Ma da rász Vik tor
(1830-1917) több Dó zsa-te ma ti ká jú ké pet
is al ko tott. Fél ala kos Dó zsa-port ré ja hõ sét
a re form kor nagy ja i hoz ha son ló póz ban és
sza káll vi se let ben áb rá zol ja, azo nos cí mû
olaj fest mé nyén pe dig a ki vég zés elõt ti pil -
la na to kat örö kí ti meg. (A vör he nyes atil lá -
ba öl töz te tett már tír alak ja ta lán nem vé let -
le nül em lé kez tet az ugyan csak ki vég zett
Bat thyá ny La jos ra.) Dó zsa né pe (1868) cí -
mû, Pá rizs ban ké szült fest mé nye pe dig
egy olyan pil la na tot örö kít meg, ami kor
nép fel ke lõk az éj lep le alatt le ve szik ki -
vég zett tár suk holt test ét a bi tó fá ról. (A kép
an  nyi ból újí tó nak szá mít, hogy ko ráb ban
pa rasz tok a ma gyar fes té szet ben job bá ra
élet ké pek sze rep lõi vol tak leg fel jebb, míg
Ma da rász tör té nel mi ala kok ká eme li õket,
s né mi leg ál lást is fog lalt a kor ban ural ko -
dó Dó zsa-kép pel szem ben.)

A 20. szá zad ele ji al ko tók kö zül min den -
képp ki eme len dõ Derkovits Gyu la (1894-
1934) mun kás sá ga. A mû vész 12 rész bõl
ál ló Dó zsa fa met szet-so ro za ta az il le gá lis
kom mu nis ta párt meg bí zá sá ból ké szült
1928-ban. A so ro zat fel dol goz za a fel ke lés
tel jes tör té ne tét a gyü le ke zés tõl a le ve re té -
sig és a meg tor lá sig. Derkovits pa raszt jai
mind erõ tõl duz zad nak, hi szen a mû vész -
nek a for ra dal mi nép el söp rõ ere jét kel lett
áb rá zol nia. Ma ga Dó zsa két ké pen je le nik
meg; az egyi ken a vár fo kon küz dõ tán to -
rít ha tat la nul elõ re nyo mu ló nép ve zér ként
(aki egy job bá gyok kö zül), a má si kon tü -
zes trón ján is áll ha ta to san, meg alá zott sá -
gá ban is büsz kén ülõ alak ként lát juk, akin
szen ve dés nek vagy fé le lem nek nyo ma
sem lát szik. (Hát tér be hú zód va két sö té ten
áb rá zolt pap tû nik fel.) Az egy má sik ké -

pen áb rá zolt Werbõczi vi szont ör dö gi en
go nosz fi gu ra ként lát ha tó, aki gú nyos mo -
sol  lyal az ar cán sze mé lye sen kí noz meg
egy pa rasz tot, és ru há já nak rán cai is bör -
tön rá csot for máz nak. Ez az áb rá zo lás mód
nagy já ból meg fe lel an nak a bal ol da li ha -
gyo mány nak, amely Dó zsát pi e desz tál ra
emel te, a fel ke lés le ve rõ it pe dig a po kol
leg sö té tebb bugy ra i ba kí ván ta ta szí ta ni. A
nyil ván va ló an erõ sen dog ma ti kus szem lé -
le tû al ko tás ri kí tó po li ti ku ma, cél za tos sá ga
el le né re sem ha tás ta lan a né zõ re. (A KMP
ere de ti ter ve i vel szem ben a ké pe ket vé gül
nem hasz nál ták fel agi ta tív cé lok ra.)

A 20. szá zad egy má sik tra gi ku san rö vid
éle tû gra fi ku sa, Kon dor Bé la (1931-1972)
dip lo ma mun ka ként ké szí tet te 1956-ban
Je le ne tek Dó zsa György ide jé bõl cí mû
réz karc so ro za tát, amely új utat nyi tott meg
a ha zai gra fi ká ban: tar tal mi lag a tra gi kus -
ból a gro teszk be for dul, for ma i lag erõ tel je -
sen konst ruk tív és exp res  szív. A so ro zat ih -
le tõ je be val lot tan Ju hász Fe renc Té koz ló
or szág (Egy is me ret len ván dor köl tõ kró ni -
ká ja 1514-bõl) cí mû, a Dó zsa-té mát meg -
le he tõ sen sza ba don ke ze lõ epo sza, va la -
mint Derkovits Gyu la Dó zsa-fa met szet so -
ro za ta volt. Áb rá zo lá sa nem is tö rek szik a
va lós ese mé nyek be mu ta tá sá ra, ké pe i nek
mo tí vu ma i ban kü lön bö zõ év szá zad ok jel -
ké pei, je les mû vész elõ dök re (Dü rer, Le o -
nar do, Remb randt) tör té nõ ké pi uta lá sok
ke ve red nek sa ját, ugyan csak vi ha ros kor -
sza ká nak tár gya i val és jel sza va i val. Erõs
ki áb rán dult ság, il lú zió vesz tés su gár zik a
ké pek rõl, ame lyek ta lán az 1956-os for ra -
da lom elõ ér zet ét is ma guk ban hor doz zák.
(Je le ne te it a bí rá ló bi zott ság anak ro nisz ti -
kus nak is tar tot ta, Al bert Ca mus-re vi szont
olyan ha tás sal vol tak, hogy Kon dor ter ve -
zett pá ri zsi ki ál lí tá sán be szé det akart mon -
da ni.) Az vi szont alig ha lehetett az ak tu á lis
kul túr po li ti ka ínyé re, hogy az egyik réz -
karc a nép ve zér menny be me ne tel ét áb rá -
zol ja. Ju hász epo szá nak leg utób bi ki adá sa
egyéb ként Kon dor gra fi ká i val je lent meg.
A klas  szi kus áb rá zo lás mó dot mo dern
tech ni ká val öt vö zõ Gácsi Mi hály két,
egyen ként öt ré szes li nó met szet-so ro zat -

Gácsi Mihály Dózsa-sorozatából



KÖZÖS MÚLTUNK12 Bajai Honpolgár   •   2014. június

ban em lé ke zett meg Dó zsá ról, az egyi ket a
ma ga sza kál lá ra, a má si kat az 1972-es em -
lék év re, ami kor ma gyar szob rá szok és fes -
tõk kö zös ki ál lí tást ren dez tek Dó zsa-té má -
jú al ko tá sa ik ból. Mind két so ro zat té má ja
azo nos, de az újabb ké pek na gyobb mé re -
tû ek, s míg az elõb bi ek ben a kró ni kás mo -
tí vum az erõ sebb, utób bi ak ban több a gro -
teszk drá mai elem. Ké pe in ma ga a had ve -
zér nem je le nik meg. Józsa Já nos (1936-)
Dó zsa-so ro za tá ból ki tû nik a Bos  szú cí mû,
meg ren dí tõ ha tá sú fa met sze te.

Nemeskürty Ist ván már em lí tett 1972-
es köny vét Kass Já nos (1927-2010) raj zai
te szik kü lö nö sen em lé ke ze tes sé. A ne ves
gra fi kus fa met sze tei stí lu suk ban a kor társ
áb rá zo lá so kat idé zik, bár a ke gyet len ke -

dé se ket azok nál na tu ra lis tább mó don áb -
rá zol ja, és alak ja i nak arc vo ná sai több ér -
zel met és fáj dal mat tük röz nek. Az 1972-
es Dó zsa-év ben egyéb ként is ren ge teg iz -
gal mas al ko tás szü le tett, sõt – ép pen Kass
Já nos és a mû vé szet tör té nész Supka Mag -
dol na szer kesz té sé ben – az em lék ki ál lí tás
anya gát könyv ben is meg je len tet ték.
Olyan ki vá ló mû vé szek sze re pel nek a ki -
ál lí tók kö zött, mint Kon dor La jos (Dó zsa-
gra fi ká ja szi kár, meg gyö tört ar cú pa raszt -
em bert áb rá zol), Pe tõ Já nos (az õ tró non
ülõ, le lán colt Dó zsá ja egy el ma gá nyo so -
dott ki rályt idéz), Gacs Gá bor, Bál vá nyos
Hu ba vagy Bog nár Ár pád, az el sõ dí jat el -
nye rõ Csohány Kál mán és Szalay La jos –
és a sor még hos  szan foly tat ha tó len ne.

Amint a po li ti ka és a tör té ne ti ér dek lõ dés
el for dult Dó zsá tól, úgy a mû vé sze tek szá má -
ra is ér dek te le neb bé vált. Itt-ott avat tak még
Dó zsa-szob ro kat, ám di va tos té má nak újabb
idõk ben sem mi képp sem ne vez he tõ. Ám mi -
e lõtt azt hin nénk, hogy Dó zsa alak ját ma
nem le het aktuálpolitikai cé lok ra fel hasz nál -
ni, ér de mes fel hív ni a fi gyel met ar ra, hogy az
egyik új bal ol da li-anar chis ta cso port, a 4K
Moz ga lom 2014-ben Dó zsa Györ gyöt áb rá -
zo ló pla kát tal hív ta fel le het sé ges hí ve i ket
vá lasz tás ra és „új lá za dás ra”. Ám a vá lasz tá -
si ered mé nyek bõl úgy tû nik, fél év ez red del
Dó zsa pa raszt há bo rú ja után a ma gyar nép
nagy tö me ge it nem a nép fel ke lés jel sza va i -
val le he tett a leg ha té ko nyab ban moz gó sí ta ni.

Dr. Mayer Já nos

A szarajevó me rény let hi va ta los ba jai vissz hang ja
Az 1914. jú ni us 28-án el kö ve tett sza ra je -

vói me rény let rész le te it és kö rül mé nye it
má ra fel tár ta a tör té ne lem tu do mány. Fe renc
Fer di nánd trón örö kös és fe le sé ge, Chotek
Zsó fia ha lá lát az el sõ vi lág há bo rú ki rob ban -
tá sá hoz okot adó cassus bel liként tün te tik
fel. A me rény lõ, Gavrilo Princip szerb di ák
két pisz toly lö vést adott le jú ni us 28-án dél -
elõtt 11 óra elõtt pár perc cel köz vet len kö -
zel rõl, a fo lyó par ti út és a Fe renc Jó zsef ut -
ca sar kán vesz teg lõ au tó já ban ülõ trón örö -
kös há zas pár ra. Mind két lö vés ha lá los volt,
Chotek Zsó fia azon nal meg halt, a sé rült Fe -
renc Fer di nán dot még vis  sza szál lí tot ták a
vá ros ház ára, de raj ta sem tud tak se gí te ni. A
me rény let rõl szó ló hi va ta los tá jé koz ta tás
jú ni us 28-án dél után ju tott el Ma gyar or -
szág ra, a bel ügy mi nisz té ri um dél után 4 óra
55 perc kor küld te ki a táv ira tot a tör vény ha -
tó ság ok nak. A ba jai pos ta hi va tal más nap
reg gel 7.35-kor vet te fel a táv ira tot, amelyet
azon nal to váb bí tot tak a vá ros ház ára, ahol
17295/1914-es szá mon ik tat ták:

„Õ csá szá ri és ki rá lyi fen sé ge Fe renc
Fer di nánd fõ her ceg úr és fen sé ges hit ve se
Hohenberg Zsó fia her ceg nõ jú ni us hó 28án
a dé li órák ban Sza ra je vó ban bû nös me rény -
let ál do za tá ul es tek, er rõl a meg ren dí tõ
gyász eset rõl a vá ros kö zön sé gét a leg mé -
lyebb meg il le tõ dés sel ér te sí tem.

Bel ügy mi nisz ter”
A meg kö ze lít he tet len, ri deg em ber ként is -

mert trón örö köst po li ti kai el kép ze lé sei – a
mo nar chia trialista át szer ve zé se és a bi ro da -
lom ban élõ szláv né pek fo ko zott be vo nása a
kor mány zás ba – mi att sem Auszt ri á ban,
sem Ma gyar or szá gon nem ked vel ték. Mor -
ga na ti kus há zas sá ga mi att ha lá la után Fe -
renc Jó zsef csá szár mind ös  sze har mad osz tá -
lyú gyász szer tar tást en ge dé lye zett ne ki; a
Hofburgban tör té nõ fel ra va ta lo zá sá hoz
ugyan hoz zá já rult, de nem a Habs bur gok
ha gyo má nyos te met ke zé si he lyé nek szá mí -
tó bé csi ka pu ci nus temp lom ban he lyez ték
örök nyu ga lom ra, ha nem Artstetten kas té -
lyá nak csa lá di krip tá já ban. Az ural ko dó el -
zár kó zá sa el le né re mind Auszt ri á ban, mind
Ma gyar or szá gon or szá gos gyászt ren del tek
el, és hi va ta los gyász mi sé ken em lé kez tek
meg a trón örö kös há zas pár ról. A meg em lé -
ke zé se ket min den eset ben a te rü le ti leg il le -
té kes tör vény ha tó ság ok szer vez ték. Ba ján a
vá ro si gyász szer tar tás ok ös  sze han go lá sá ra
és a vá ros al ka lom hoz il lõ fel dí szí té sé nek
meg szer ve zé sé re a tör vény ha tó sá gi bi zott -
ság jú li us 2-án rend kí vü li köz gyû lést tar tott.
– Az 1914. évi ba jai köz gyû lé si jegy zõ köny -
vek el vesz tek, de e rend kí vü li köz gyû lés egy
elõ ze tes jegy zõ köny vi fo gal maz vá nya a táv -
irat hoz csa tolt mel lék let ként fenn ma radt.

„17295. kig./1914, 95. közgy. jkvi. [köz -
gyû lé si jegy zõ köny vi szám]

El nök lõ fõ is pán úr õmél tó sá ga a rend kí -
vü li köz gyû lést a bi zott sá gi ta gok ra mély ha -
tást gya kor ló kö vet ke zõ be széd del nyi tot ta
meg:

Ba ja vá ros kö zös sé ge alig pár hó nap elõtt
tanujelét ad ta an nak a mély hó do lat nak, hû
ra gasz ko dás nak és együtt ér zés nek, ame lyet
ko ro nás ki rá lyunk és a fen sé ges ural ko dó -
ház tag jai iránt vi sel te tik, ab ból az al ka lom -
ból, hogy Fe renc Fer di nánd cs. [csá szá ri] és
kir. [ki rá lyi] fõ her ceg úr Õ Fen sé gét, a Ket -
tõs mo nar chia trón já nak vá ro má nyo sát 50-
ik szü le té se nap ja al kal má ból üd vö zöl te.
[Fe renc Fer di nánd 1863. de cem ber 18-án
szü le tett, Ba ja vá ros 1914 feb ru ár já ban,
több mint 2 hó nap ké sés sel, küld te az 50.
szü le tés na pi üd vöz le tet.]

Fe renc Fer di nánd Õ cs. és kir. Fen sé ge, a
Trón örö kös nincs töb bé! Fen sé ges hit ve sé -
vel, Hohenberg Zsó fia her ceg nõ vel min den
jó ér zé sû em ber szí vét és lel két meg ren dí tõ
bû nös me rény let nek lett ál do za tá vá f. [fo -
lyó] év jú ni us hó 28-án Sza ra je vó ban. Mi -
dõn ezt a köz tu do má sú tényt mély meg il le tõ -
dött ség gel ho zom a te kin te tes tör vény ha tó -
sá gi bi zott ság tu do má sá ra egy ben lel kem
mé lyén úgy ér zem, hogy Ba ja vá ros ös  szes
la kos sá gá nak szí ve és lel ke ad vissz han got a
mos ta ni nagy meg pró bál ta tást is ne mes,
erõs lé lek kel el vi se lõ ra jon gá sig sze re tett
bölcs ki rá lyunk és a so kat szen ve dett ma -
gyar nem zet bá na tá ra és mély sze re tet tel te -
kint az iszo nyú és meg döb ben tõ sze ren csét -
len ség kö vet kez té ben apát la nul és anyát la -
nul ma radt fe je del mi ár vák fe lé.

Ez ér zel mek tõl át hat va és in dít tat va bá -
tor kod tam a te kin te tes bi zott sá got a mai
rend kí vü li gyû lés re egy be hív ni és mi dõn az
or szá gos gyász eset al kal má ból ké szí tett ta -
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ná csi ja vas la tot meg hall gat ni és ha tá ro zat tá
emel ni ké rem, a mai nap ra egy be hí vott
rend kí vü li köz gyû lést ezen nel meg nyi tom.

A tör vény ha tó sá gi bi zott ság tag jai mély
fáj da lom tól el tel ve hó do la tuk je lé ül áll va
hall gat ták meg a fõ is pá ni elõ ter jesz tést,
majd a vá ro si ta nács in dít vá nyá ra a tör -
vény ha tó sá gi bi zott ság egy ér tel mû en a kö -
vet ke zõ kép pen ha tá ro zott:

I.) A tör vény ha tó sá gi bi zott ság köz gyû lé se
Fe renc Fer di nánd fõ her ceg Õ csász. és kir.
Fen sé gé nek és fen sé ges hit ve sé nek tra gi kus
kö rül mé nyek közt tör tént el huny ta fö lött ér -
zett mély fáj dal má nak és õszin te rész vét -
ének, va la mint a gaz me rény let fö lött ér zett
föl há bo ro dá sá nak jegy zõ könyv ében ad ki fe -
je zést és fel ter jesz tést in téz a kor mány el nö -
ké hez, hogy Ba ja vá ros kö zön sé gé nek fáj -
dal mas rész vét ét a leg ma ga sabb Úr zsá mo -
lyá hoz jut tat ni mél tóz tas sék.

II.) A szé kes fõ vá ro si ko ro ná zá si temp lom -
ban tar tan dó gyász mi sén a vá ros kép vi se le -
té re fõ is pán úr Õ mél tó sá gát és a vá ros or -
szág gyû lé si kép vi se lõ jét fel ké ri, a pol gár -
mes ter-he lyet test pe dig… [A pol gár mes ter-
he lyet test va ló szí nû leg meg bíz ták a jú li us 4-
én tar tan dó ba jai meg em lé ke zé sek kel kap -
cso la tos hi va ta los te en dõk el lá tá sá val, de a
jegy zõ könyv itt hi á nyos.]

III.) Fel ké ri a vá ros kegy ura ság alá tar to -
zó róm. kath. plé bá nia hi va talt, hogy f. hó 4-
én d.e. 11 óra kor gyász is ten tisz te let tar tá sát
szí ves ked jék, és fel ké ri a töb bi hét fe le ke ze -
tek lel ké sze it is, hogy Õ Fen sé gé nek lel ki üd -
vé ért gyász is ten tisz te le tet tar ta ni szí ves ked -
je nek.

IV.) A ba jai gyász is ten tisz te let ide je alatt,
va gyis f. hó 4-én d.e. 11 órá tól 12 órá ig az
üz le tek zár va tar ta nak és ugyan ak kor a vá -
ro si szék ház tól a kegy ura sá gi temp lo mig ve -
ze tõ út tes ten a gyász fá tyol lal be vont lég -
szesz lám pák fel gyúj tat nak.

Ba ja vá ros thatósági bi zott sá gá nak 1914.
évi jú li us hó 2-án tar tott rend kí vü li köz gyû -
lé sé bõl.

A jegy zõ könyv a köz gyû lés tar tal ma alatt
nyom ban hi te le sít te tett.”

A jegy zõ könyv a hi te le sí tés után foly ta tó -
dik há rom át irat tal, ame lye ket a pol gár mes -
ter-he lyet tes in té zett a vá ro si egy há zi fe le ke -
ze tek elöl já ró i hoz. A Szent An tal plé bá nia
ve ze tõ jé nek, Vojnits Dá ni el apát-plé bá nos -
nak szól az el sõ át irat, amely ben fel szó lít ják,
hogy a jú li us 4-én, szom ba ton dél elõtt 11-
kor tar tan dó gyász mi sé re a vá ro si ha tó sá go -
kat és köz tes tü le te ket is kü lön írás ban hív ja
meg. A má so dik át irat ban ugyan ezt a fel szó -
lí tást meg kap ja az evan gé li kus, a re for má tus
és a gö rög ke le ti szerb pa ró kia, va la mint az
iz ra e li ta hit köz ség elöl já ró ja is. A har ma dik
át irat a vá ro si ha tó sá gok nak és tiszt vi se lõk -
nek szó ló hi va ta los ér te sí tés szö ve ge a meg -
em lé ke zé sek rõl. A jegy zõ könyv höz mel lé -
kel tek egy lis tát, ame lyen 16 cím zett sze re -
pel, akik nek ezt az ér te sí tést küld ték ki. A
jegy zõ köny vet a mi nisz ter el nök nek írt vá ro -
si fel ter jesz tés szö ve ge zár ja le:

„Nagy mél tó sá gú Mi nisz ter el nök Úr!
Ke gyel mes Urunk!
A sza ra je vói gyil kos me rény let, mely nek

Õ csá szá ri és ki rá lyi Fen sé ge Fe renc Fer di -
nánd fõ her ceg úr és fen sé ges hit ve se,
Hohenberg Zsó fia her ceg nõ ál do za tul es tek,
mély sé ges gyász ba bo rí tot ta az egész or szá -
got. Mint vil lám csa pás de rült ég bõl hi ú sí tot -
ta meg az ádáz me rény let mind azon re mé -
nye ket és vá ra ko zá so kat, me lye ket a nem zet
jog gal fû zött a meg di csõ ült Trón örö kös egy -
ko ri ural ko dá sá hoz.

Ke gye le tes meg il le tõ dés sel a fáj da lom
lát tá ra, mely Õ Fen sé ge a ki rály, jó sá gos
Ural ko dónk lel két el töl ti és a meg ren dí tõ
vesz te ség tu da tá ban, mely a nem ze tet és
Ural ko dó há zát ér te, mély tisz te let tel kér jük

Nagy mél tó sá go dat, hogy Õ Csá szá ri és Ki -
rá lyi Fen sé ge Fe renc Fer di nánd Fõ her ceg
úr és Fen sé ges Hit ve sé nek el huny ta fö lött
ér zett mély bá na tun kat és õszin te rész vé tün -
ket a leg ma ga sabb Trón zsá mo lya elé jut tat -
ni ke gyes ked jék.

Ba ja vá ros tör vény ha tó sá gi bi zott sá gá nak
1914. jú li us hó 2-án tar tott rend kí vü li köz -
gyû lé sé bõl.”

Fe renc Fer di nánd ha lá lát Auszt ria-Ma -
gyar or szág min den te le pü lé sén meg gyá -
szol ták, gyász mi sé ken em lé kez tek meg a
trón örö kös rõl. A mo nar chia ve ze tõ po li ti ku -
sai azon ban meg kön  nyeb bü lés sel fo gad ták
az 1867 óta mû kö dõ du a lis ta rend szer fel -
for ga tá sát ter ve zõ fõ her ceg ha lá lát. Fe renc
Jó zsef utód ja irán ti el len szen vét tö ké le te sen
mu tat ja az a tény, hogy a te me té sé tõl tel je -
sen el zár kó zott. Az Oszt rák-Ma gyar Mo nar -
chia po li ti kai rend sze ré nek tel jes re form já ra
ké szü lõ trón örö kös a bo nyo lult – sok szor
kö vet he tet len – bal ká ni na ci o na lis ta tö rek -
vé sek ál do za ta lett. A 19-20. szá zad ban az
eu ró pai ál la mok kap cso lat rend sze ré nek ré -
sze volt a po li ti kai me rény let – gyil kos ság –
is, szám ta lan ha son ló pél dát le het ne fel so -
rol ni, Gavrilo Princip ak ci ó ja sem sok ban
kü lön bö zött a ko ráb bi me rény le tek tõl, de
utó ha tá sa elõ re fel mér he tet len kö vet kez mé -
nyek kel járt. Auszt ria-Ma gyar or szág és
Szer bia fe szült po li ti kai vi szo nyán to vább
ron tott a sza ra je vói me rény let, és Szer bia –
ma ga mö gött tud va Orosz or szág tá mo ga tá -
sát – szem be szállt a mo nar chia alap ja i ban
vé ve jo gos kö ve te lé se i vel. A 20. szá zad ele -
jén meg lé võ bo nyo lult kül po li ti kai és ka to -
nai szö vet sé gi rend sze rek min den-min den -
nel össze füg gõ há ló za tá ban a sza ra je vói me -
rény let el in dí tott egy olyan fo lya ma tot,
amely egy hó nap pal ké sõbb az el sõ vi lág há -
bo rú ki tö ré sé hez ve ze tett.

Sar lós Ist ván

Dubai anziksz
Egy ko ri ma gyar ta ná rom mal és osz tály fõ -

nö köm mel, ha lá la nap já ig a Ba jai Hon pol -
gár fõ szer kesz tõ jé vel, Bá lint Lász ló ta nár
úr ral tör tént utol só sze mé lyes ta lál ko zá sunk
al kal má val szá mol tam be ar ról, hogy elõ -
adó ként ha ma ro san részt ve szek egy kül föl -
di kon fe ren ci án, még pe dig a Du ba i ban
2014. feb ru ár 10-12. kö zött meg ren de zen dõ
6th International Conference on Drug Dis-
covery & Therapyn. Még Bá lint ta nár úr tól
kap tam meg bí zást maj da ni él mé nye im
meg írá sá ra, sõt a be szá mo ló cí mé ben is
meg egye zés re ju tot tunk, hogy ti. le gyen az
„Du bai an ziksz”. A Du ba i ba vi võ re pü lõ já -

rat ra feb ru ár 8-ra volt hely fog la lá sunk. A ta -
nár úr ha lá lá ról csak na pok kal ér te sül tem. A
kon fe ren ci á ról szak mai be szá mo ló készült
az Or vo si He ti lap számára, a mos ta ni vál-
tozat pedig a feb ru ár ele jén el hunyt Bá lint
ta nár úr em lé ke ze té re is író dott.

A ren dez vény nek a Du bai Women's Coll -
ege gyö nyö rû épü let együt te se és park ja
adott ott hont, szer ve zõi és ren de zõi az Eure-
ka Science és a Higher Coll eges of Technol-
ogy vol tak. A kon fe ren ci á val egyi de jû leg
tar tot ták a har ma dik bio tech no ló gia vi lág -
kong res  szust is. Aho gyan az a No bel-dí jas
Fe rid Muradnak és az UNESCO -dí jas Atta-

ur-Rahmannak mint társ el nök nek be ve ze tõ -
jé ben el hang zott, a ré gió, a fej lõ dõ or szá gok
és a fej lett vi lág ku ta tó és gya kor ló or vo sa i -
nak együtt mû kö dé sét szol gá ló, Du ba i ban az
1., 2008. feb ru ár já ban meg ren de zett kon fe -
ren cia óta ed dig már 26 No bel-dí jas és meg -
an  nyi ne ves tu dóst, ku ta tót von zott kon fe -
ren cia so ro zat fõ cél ki tû zé sei – töb bek kö zött
– meg vá la szol ni azo kat a ki hí vá so kat, ame -
lye ket a la kos ság el öre ge dé se, a „köl csö nö -
sen ös  sze kap csolt vi lág ban” az át vi he tõ
meg be te ge dé sek el ter jedt sé ge és a gyógy -
szer-re zisz ten cia egy re na gyobb fe nye ge té se
je len te nek. Az 50 or szág ból ér ke zett 500
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részt ve võ 9, ple ná ris ülé se ken el hang zó (45
per ces), 3 vi ta in dí tó, to váb bá 43 te ma ti kus
szek ció ülés ke re té ben 34 fel kért és 95 más
elõ adó tól el hang zó (20-20 per ces) elõ adás,
va la mint 120 posz ter-be mu ta tás kap csán
oszt hat ta meg má sok kal ku ta tá si-meg fi gye -
lé si ered mé nye it, gya ra pít hat ta is me re te it, és
egyút tal pom pás kör nye zet ben élet re szó ló
él mé nyek ben ré sze sül he tett.

A kon fe ren cia egyik fõ vo nu la tát je len tet -
te, hogy no ha a 20. szá zad a szin te ti kus
gyógy szer gyár tás fan tasz ti kus si ke re it hoz ta,
an nak ered mé nyes sé ge ko runk szük ség le te i -
hez mér ten ha nyat ló ban, a mes ter sé ge sen
elõ ál lí tott és elõ ál lí ta ni re mélt gyógy sze rek
költ sé gei drasz ti ku san emel ke dõ ben van nak,
ezért irány vál tás ra van szük ség. Az új irányt
a biodiverzitás, az élõ vi lág utol ér he tet len
gaz dag sá ga kí nál ja, a ter mé szet „tre zor já -
ban” eled dig rej tõz kö dõ, bi o ló gi a i lag ak tív
anya gok nak az ed di gi eknél ha té ko nyabb fel -
fe de zé se és ezek nek a gyógy ászat szá má ra
gyógy szer-tech no ló gi ai esz kö zök kel al kal -
mas sá té te le je len ti. Elõ adá sok so ra hang zott
el az õs sejt-al kal ma zás, a biochipek, a sztent-
kezelés, a nanomedicina (nanobiotechnoló-
gia), molekulár-genetika, sze lek tív rák el le -
nes te rá pia vo nat ko zá sá ban. A hí zás ra haj la -
mo sak és el hí zot tak azon 1/3-ában ígér át ü tõ
si kert az adenovírus 36. tí pu sa el le ni
vakcináció (vé dõ ol tás) az obesitas meg elõ -
zé sé ben, illetve vakcinoterápia an nak ke ze lé -
sé ben, amely 1/3 a ví rus e tí pu sá ra „sze-
ropozitív” (az az: vér sa vó já ban ki mu tat ha tó a
faj la gos el len anyag) A kon fe ren ci án el hang -
zot tak alap ján a nem is oly tá vo li jö võ ben
nem kell ret teg nie a szü lõ nek, hogy gyer me -
ke 1. tí pu sú, „fi a tal ko ri”, in zu lin-ke ze lés re
szo ru ló cu kor be teg lesz! An nak meg elõ zé se
cél já ból ugyan is „oral vaccina” áll majd ren -
del ke zés re. (Az az: amint ko ráb ban a fé lel -
me tes gyer mek bé nu lás jár vá nyát si ke rült le -
küz de ni a gyer me kek nek kis ka nál lal be jut ta -
tott Sa bin-csep pek kel, „szá jon ke resz tül” vá -
lik majd le küzd he tõ vé az 1. tí pu sú di a bé tesz
„jár vá nya” is!) 

Hos  szú an nak az elõ tör té ne te, hogy mi nek
volt kö szön he tõ a ren de zõk ál tal „mega” jel -
zõ vel il le tett kon fe ren ci á ra az e be szá mo lót
ké szí tõ fa lu si, felsõszentiváni há zi or vos
meg hí vá sa és rész vé te le. Dió héj ban: az Or -
vo si He ti lap 2013. évi 18. szá má ban meg je -
lent, a köz ség ben 1987. ja nu ár 1. – 2011. de -
cem ber 31. kö zött be kö vet ke zett ha lá lo zá sok
ada ta i nak rész le tes fel dol go zá sa nyo mán ké -
szült, Ös  sze füg gés a da ga na tos és az al ko -
hol lal kap cso la tos ha lá lo zás kö zött. Egy
bács kai köz ség ben vég zett vizs gá lat újabb
ered mé nyei c. köz le mé nyem rend kí vü li
nem zet kö zi fi gyel met kel tett; meg je le né sét
kö ve tõ en – mind a mai na pig – fél szá zat
jócs kán meg ha la dó, nem zet kö zi kon fe ren ci -
ák ra szó ló meg hí vó val és kül ho ni la pok szer -
kesz tõ sé ge ál ta li meg ke re sé sem mel jel le -
mez he tõ a cikk „utó éle te”. Ezek so rá ban ér -
ke zett 2013. no vem ber 22-én a du bai ren dez -
vény re szó ló meg hí vó. A kon fe ren ci án az
egyik, a nyi tó nap dél után ján tar tott szek ció -
ülés ke re té ben – nem kis meg le pe té sem re –
ha zán kat egye dül kép vi sel tem elõ adás sal.
Elõ adá som cí me About the Lack of Effica-
cious Drug Therapy Toward Medical Treat-
ment of Alcoholism (A ha té kony gyógy sze res
te rá pia hi á nya az al ko ho liz mus or vo si ke ze -
lé sé ben) volt. Alap gon do la ta és ve zér fo na la
az volt, hogy a je len lé võ gyógy szer ku ta tó kat
szem be sít sem az zal a tén  nyel, hogy míg a
múlt szá zad kü lö nö sen utol só év ti ze de i ben
és e szá zad ed dig el telt kö zel más fél év ti zed -
ében az or vos tu do mány és a gyó gyí tás min -
den na pi esz köz tá ra (fõ leg a gyógy sze res ke -
ze lés nek kö szön he tõ en) bá mu la tos fej lõ dést
tud hat ma gá é nak, ad dig a WHO-adatok sze -
rint vi lág mé re tek ben 3. szá mú ve ze tõ ha lá -
lok ként szá mon tar tott al ko ho liz mus el len
nem ren del ke zünk ha té kony gyógy sze res te -
rá pi á val (!). Sa ját ku ta tá si ered mé nye im re
hi vat koz va ar ra is rá mu tat tam, hogy „a da ga -
na tos be teg sé gek meg elõ zé sé nek, kü lö nö sen
bi zo nyos lo ka li zá ci ó jú da ga na tok mint hal -
álo kok csök ken té sé nek egyik kulcs kér dé se –
meg kü lön böz te tet ten a fér fi ak kö ré ben – az

alkoholabúzus vis  sza szo rí tá sa”. A kon fe ren -
ci án raj tam kí vül egyet len elõ adó vá lasz tot ta
té má já ul az al ko ho liz mus ígé re te sebb
gyógy sze res te rá pi á já nak kér dé sét. A kon fe -
ren cia prog ram ján egyéb iránt ha zánk ból
posz ter-be mu ta tás sal ket ten sze re pel tek.
Mind ket ten mun ka cso port ju kat kép vi sel ték;
egyi kük az MR és po zit ron emis  szi ós to -
mog rá fia kom bi nált al kal ma zá sá val el ér he tõ
di ag nosz ti kus le he tõ sé ge ket, má si kuk az
implantátumok szö võd mé nye ként sú lyo san
dest ru á ló dott fog me der sa já tos tech ni ká jú
hely re ál lí tá sát szem lél tet te. 

Hogy a mé reg drá ga kon fe ren ci án rész -
vét elem – rá adá sul fe le sé gem kí sé re té ben –
le he tõ vé vált, azt ré gi ba rá tom nak, Ernest
Adeghatenak, az Al-Aini or vos egye tem ve -
ze tõ ana tó mus pro fes  szo rá nak kö szön he -
tem. Köz ben já rá sá nak kö szön he tõ en ot ta ni
ala pít vá nyi pénz bõl fi nan szí roz ták rész vét -
elem dí ját, a ví zum be szer zé sét és a du bai
ho tel költ sé ge it is. No ha õ ma ga a kon fe ren -
ci á nak nem volt részt ve võ je, tu do mást sze -
rez ve rész vé te li szán dé kom ról – fe le sé gé vel
együtt – se géd ke zet nyúj tott. Ki ér ke zé sünk
ide jén õ várt ránk a re pü lõ té ren, és ha za u ta -
zá sunk kor is az õ uta sa ként ér kez tünk oda.
A kon fe ren ci át meg elõ zõ és az azt kö ve tõ
na pok ban is ven dé gei vol tunk, ez ál tal kü -
lön le ges él mé nyek hez jut hat tunk. Be jár hat -
tuk pél dá ul Al-Aint, a kb. 700 000 la ko sú
egye te mi vá rost, amely nek park ja it és ut cá -
it sze gé lye zõ ül tet vé nye it-gye pe it 35 000
ker tész gon doz za; az ot ta ni or vos egye te -
met, amely nek fel vé te li sza bá lya ként a be -
ke rü lõk ne men kén ti ará nya 1:1-hez; a leg -
na gyobb be vá sár ló cent ru mot; be tér het tünk
a leg fel ka pot tabb, a nap 24 órá já ban friss,
hely ben sü tött pék sü te mé nye ket áru sí tó üz -
let be csak úgy, mint a Sweets Palace (Édes -
ség-kas tély) káp rá za tos kí ná la tá val ren del -
ke zõ ha tal mas, dí szes üz let he lyi sé gé be. El -
jut hat tunk a vá ros tól tá vo lab bi he lyek re is,
mint pl. az Eu ró pá ban is ma gas hegy nek
szá mí tó Hajar Mountainsra, vagy az Egye -
sült Arab Emi rá tu sok ban 700 000-re te he tõ

Életre szóló élmények Dubaiban Tevére, magyarok!
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szá mú egy pú pú ver seny faj tá já nak után pót -
lá sá ért is fe le lõs egyik te ve farm ra (ahol né -
gyün ket tra di ci o ná lis ven dég lá tás ban ré sze -
sí tet tek, mi e lõtt ki ad ták a jel szót: „Te vé re,
ma gya rok!”) És be jár hat tuk Du ba it! A Burj
Khalifa, a vi lág leg ma ga sabb to rony épü le te
kör nyé két! Pró ba uta zást te het tünk a mind -
ös  sze egy év alatt fel épült, job bá ra ma gas -
vas út ként üze me lõ met rón (amely nek zsú -
folt ko csi já ba be lép ve, egy szer re több fér fi
is pat tant föl a he lyé rõl, hogy át ad ja azt fe -
le sé gem nek!).

A Ba já hoz kö ze li Felsõszentivánról olyan
or szág ba – a 7 emi rá tus ból 1971-ben lét re jött
Egye sült Arab Emi rá tu sok ba – „ka ta pul tált”
min ket a Sors jobb ke ze, amely ben a fan tasz -
ti ku san ki épí tett au tó pá lya-há ló zat éj sza ka is
nap pa li fény ben szol gál ja a vi lág leg már ká -
sabb gép jár mû ve i vel uta zók ké nyel mét és
biz ton sá gát, és amely ben va la men  nyi vi rág-
és pál ma tõ höz föld alat ti csõ ve ze té ke ken jut
el a tisz tí tott ten ger víz bõl a szük sé ges men -
 nyi ség; amely nek nagy a tár sa dal mi nyi tott -
sá ga; amely ben a nõk tisz te le te és a gyer me -

kek aj ná ro zá sa meg sü ve ge len dõ; amely ben
az 1 mil lió kö rü li la kos ság ké nyel mét, kör -
nye ze té nek tisz ta sá gát, épít ke zé se i nek ro -
ham tem pó ját stb. 7 mil lió ven dég mun kás
szol gál ja és ga ran tál ja. És amely ben – lé vén
ott lé tünk ide jé be a Va len tin nap is be le esett –
szá munk ra egy ál ta lán nem volt meg le põ az a
rek lám, amely nek fi gu rá lis rész le te egy idõs,
mo soly gós, kéz a kéz ben ülõ há zas párt je le -
nít meg, az an gol nyel vû fel ira ta pe dig: „Ne -
künk min den nap Va len tin nap!”

Dr. Pé ter Ár pád

Üzenet a Kozmoszból…
avagy: a csátaljai le let 

Egy szer volt, hol nem volt… Volt
évszázmilliókkal ez elõtt két kis boly gó-mé -
re tû test, ame lyek so ká ig há bo rí tat la nul rót -
ták út ju kat. Fo lya ma to san vál to zó pá lyá ik
egy szer csak ke resz tez ték egy mást, és ös  sze -
üt köz tek! A ször nyû ka tak liz ma so rán mil li -
ó nyi kb. mé te res és ki sebb tör me lék for má já -
ban szó ró dott szét anya guk a Nap rend szer
bel sõ te ré ben. Ezek önál ló kis tes tek ként
foly tat ták to vább pá lyá ju kat, de egy re job ban
el tá vo lod va egy más tól. Vé gül az tán, pár mil -
lió éves ma gá nyos út ja vé gén az egyik na -
gyob bacs ka test út ját egy szer csak egy nagy
boly gó áll ta: a Föld! A ta lál ko zás gyors volt,
és a kis test re néz ve vég ze tes: a Föld fel szí ne
fe lé kö ze led ve mintegy 100 km ma gas ság -
ban fel iz zott, és ezer fok fö lé he vül ve a kül -
sõ fe lü le té rõl le égett ré teg füst fel hõ ként
szán tot ta vé gig az eget… Ir tó za tos se bes sé -
ge mi att alig né hány má sod perc alatt le ért
kb. 25 km ma gas sá gig, ahol a sû rû lég kör
szin te tel je sen le fé kez te, és a szá gul dó test
elõtt ös  sze nyo mott le ve gõ ret ten tõ nyo má sa
szét sza kí tot ta sok száz (ta lán ezer nyi?) ki -
sebb da rab ra, ame lyek gyor san ki hûl ve, pa -
ra bo la pá lyán to vább es tek, és vé gül több
négy zet ki lo mé ter nyi tér rész ben szét szó ród -
va be csa pód tak va la ho vá, ame lyet ma Csá-
talja és Gara kö zöt ti tér ség nek ne ve zünk.
Újabb sok száz év telt el, amíg eze ket a koz -
mi kus szik la da ra bo kat jég fe sze get te, szél
kop tat ta, esõ mos ta – las san-las san be lep te a
kör nyé ken oly ál ta lá nos szél hord ta ho -
mok… de egy szer csak meg csi kor dult egy
eke vas a 2012. év egyik au gusz tu si nap ján
tör tént mély szán tás so rán –, és a hul lás
egyik 16 kg-os da rab ká ja már is ott pat to gott
a gé pe zet vas al kat ré szei kö zött. Kb. 40 cm
mély ség bõl ke rült nap vi lág ra a rég múlt idõk
eme né ma ta nú ja… 

A da rab meg ta lá ló ja Kis Kár oly gép ke ze -
lõ, aki már szám ta lan ha son ló eset ben for ga -

tott ki szán tás köz ben kü lön fé le mé re tû kö -
ve ket. Ezek azon ban el mon dá sa sze rint egé -
szen má sok vol tak. Az ilyen kö ve ket rend -
sze rint ki do bál ták a szán tó föld szé lé re, idõ -
vel kõ ra kás ok ba gyûj töt ték össze, és idõn -
ként az út épí té sek nél ala po zó ként hasz nál -
ták fel õket. Ez a mos ta ni da rab na gyon kü -
lön bö zött a töb bi, egy más hoz ál ta lá ban igen
ha son lító kö vek tõl. Tár sá val, Ör dög Já nos -
sal meg be szél ve ar ra ju tot tak, hogy ez az en -
 nyi re kü lön bö zõ va la mi hon nan is ke rül he -
tett ide más ként, mint „fent rõl”. Ezért úgy
dön töt tek, be vi szik a ba jai Csil lag vizs gá ló -
ba, hogy a csil la gá szok meg vizs gál has sák,
és meg mond ják, va jon tény leg ég bõl hul lott
kõ rõl van-e szó.

A ba jai csil la gá szok azon ban el sõ sor ban a
csil la gok fény vál to zá sa i nak elem zõi, szak -
ér tõi – a Föld kör nye zõ tér sé gé bõl, a Nap -
rend szer múlt já ból üze ne tet ho zó (a nyelv -
újí tás ide jé ben „lebkövek”-nek ne ve zett)
„égi kö vek” szá muk ra szin tén rej té lyek.
Igaz, az in téz mény igaz ga tó ja a Csátaljáról
be ke rült kõ kül sõ je gyei alap ján már el sõ rá -
né zés re is ígé re tes nek, az az „me te o rit gya -
nús” test nek gon dol ta. 

Ezért né hány ki sebb da rab kát le pat tin tott
ró la kol lé gá i val, és két me te o rit-szak ér tõ -
höz küld te eze ket el: egyet az EL TE-re,
egyet pe dig fel vi dé ki ba rá ta ik köz ve tí té sé -
vel a po zso nyi egye tem re. Hó na pok kal ké -
sõbb el sõ ként a po zso nyi csil la gá szok tól
jött a hír: ez bi zony me te o rit! Ez alap ján
már ko mo lyabb mû sze re ket, va la mint az
ás vány ta ni és anyag-vizs gá la tok ban jár tas
szak ér tõ ket si ke rült moz gó sí ta ni a ba jai
csil lag vizs gá ló val szo ros kap cso lat ban lé -
võ pé csi egye tem Föld raj zi és Fi zi kai In té -
ze té ben. A rész le te sebb vizs gá la to kat dr.
Ko vács Já nos (geo ló gus) és dr. Már ton
Zsu zsan na (fi zi kus) irá nyí tot ta. Rönt gen-
diff rak ci ós mé ré sek, LIPS szín kép elem zés,

és vé gül Raman-spektroszkópia ké szült a
csátaljai kõ da rab egyik kis da rab ká já ról.
Leg vé gül vé kony csi szo la tok is ké szül tek
(töb bek kö zött a Ma gyar Ál la mi Föld ta ni
In té zet ben, Bu dai Fe renc ál tal), ame lyet
po la ri zá ci ós mik ro szkóp pal is meg le he tett
vizs gál ni – és az ava tott sze mek elõtt fel tá -
rul tak a koz mi kus kõ da rab tit kai! 

Mit is si ke rült meg ál la pí ta ni ed dig? Bár
még csak az elem zé sek ele jén tar tunk, de
már sok min den vi lá gos sá vált, és egy ál ta -
lán: a le let az ed di gi ered mé nyek alap ján
már is el fog lal hat ja a ne ki já ró he lyet a me te -
o ri tok osz tá lyo zá si rend sze ré ben, a vi lág
tör té nel me so rán ed dig meg ta lált da ra bok
kö zött. A hi va ta los nem zet kö zi lis ta ed dig
12 hul lást jegy zett a mai Ma gyar or szág te rü -
le tén. Ez lett a ti zen har ma dik (be jegy zé se e
so rok írá sa kor van fo lya mat ban) – és egy -
ben a je len leg is mert leg na gyobb! Cik künk
to váb bi ré szé ben be mu tat juk a le let rõl meg -
ál la pí tott ed di gi té nye ket, a vizs gá la ti mód -
sze rek egy sze rûbb tõl bo nyo lul tabb fe lé tör -
té nõ sor rend jé ben.

A tu do mány tör té net be „csátaljai me te o rit”
né ven be vo nu ló da rab át lag sû rû sé ge az el sõ
adat, amely kön  nyen, akár há zi lag is ki vi te -

A „csátaljai” me te o rit egyik jel lem zõ ala -
kot mu ta tó irány ból ké szült ké pe (mé ret -
arány nak egy bank kár tya van mel lé té ve) 
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lez he tõ mé ré sek kel meg ál la pít ha tó. Ha 3,2
g/cm3-nél ki sebb ér té ket ka punk, nagy va ló -
szí nû ség gel föl di kõ zet tel van dol gunk. A
csátaljai le let 3,6 g/cm3-nél is na gyobb sû rû -
sé gû. Ez a kõ me te o ri tok nál ti pi kus nak
mond ha tó ér ték. 

A kö vet ke zõ a kõ da rab sé rült (pl. ko ráb -
ban vé sõ vel le ütött) ré szé nek fel csi szo lá sa,
fé nyes re po lí ro zá sa. Még ez is há zi lag ki vi te -
lez he tõ mód szer. De ez zel egy ki csit már a
bel sõ szer ke ze té be is si ke rül be le lát nunk egy
min tá ba! A csátaljai le let csi szo la ta sok-sok
ap ró, fé me sen csil lo gó zár ványt fed fel: ezek
le ve gõn las san, ne he zen oxi dá ló dó, fémtisz-
ta vas-nik kel ös  sze té te lû ek. Föl di kõ ze tek -
ben ilyes mi rit ka – míg a me te o ri tok ban ál ta -
lá nos. Lát hat tuk te hát, hogy két egy sze rû
mód szer rel is szin te két sé get ki zá ró mó don
si ke rül el kü lö ní te ni egy gya nít ha tó me te o ri -
tot a kö zön sé ges föl di kõ ze tek tõl. 

A kö vet ke zõ kor sze rû, a min ta mi ni má lis
(szem mel ész re ve he tet len mér té kû) ron cso -
ló dá sá val já ró anyag vizs gá la ti mód szer az
in ten zív lé zer su gár ral tör té nõ el pá ro log ta tás
(mikrogrammnyi men  nyi sé gé) és a má sod -
perc tö re dé ké ig fel iz zó anyag szín kép ének
rög zí té se – ez a szak mai kö rök ben LIPS rö -
vi dí tés sel il le tett mód szer. Kis kon cent rá ci ó -
ban je len lé võ ele mek ki mu ta tá sá ra nem al -
kal mas, de a na gyobb men  nyi ség ben je len lé -
võk re igen. A Pé csi Tu do mány egye tem la -
bor já ban ka pott ered mé nyek alap ján a csátal-
jai me te o rit fõbb ös  sze te või: vas, nátrium,
kálium, magnézium, szilícium, alumínium,
nikkel, kálcium, va la mint még ki sebb meny -
nyi ség ben ki mu tat ha tó volt e mód szer rel:
bárium, cézium, stroncium. 

A fém zár vá nyok ös  sze té te le a Raman-
spektroszkópiából ál la pít ha tó meg pon to -
san, er re 93,5% vas, és 6,5% nik kel adó dott.

A föl di kö rül mé nyek kö zött elõ for du ló vas
szin te so ha nem kom bi ná ló dik (kü lö nö sen
ilyen nagy arány ban) nik kel lel. Már ez a
mé rés is egyér tel mû sít he ti a kõ da rab koz -
mi kus ere de tét. 

A me te o rit egy kis szem csé jé nek rönt gen
su gár zás nak tör té nõ ki té te le már az ás vá nyi
ös  sze té tel rõl is kö ze leb bi in for má ci ó kat
szol gál tat. A rönt gen su ga rak ki csit el té rõ
szö gek ben szó ród nak a kü lön fé le ás vá nyo -
kon – a vég ered mé nyül ka pott szó rás ké pet
a táb lá za tok ba fog lalt la bo ra tó ri u mi stan -
dar dok kal ös  sze vet ve meg ál la pít ha tó a
min ta ös  sze té te le. A csátaljai me te o rit két
leg fõbb ás vá nyi ös  sze te võ je a forszterit és
ensztatit, va la mint az albit. 

Vé gül pe dig a leg be szé de sebb a vé kony -
csi szo la tok mik ro szkó pos vizs gá la ta. A ke -
resz te zett po la ri zá ci ós szû rõ kö zé he lye zett
min ta kü lön fé le szí nek ben pom pá zó tar to -
má nyo kat mu tat. Az el té rõ anya gi ös  sze té te -
lû ás vá nyi szem csék más-más mér ték ben
for gat ják el a meg vi lá gí tó fény po la ri zá ci ós
sík ját, így a ka pott szín az ös  sze té tel rõl árul -
ko dik. Azon ban más ér de ke set is lá tunk: a
sokezernyi kis tör me lék szem cse kö zött itt-
ott na gyob ba kat is ta lál ha tunk, ezek a „kon-
drulák”. Ame lyik min tá ban ilyen zár vá nyo -
kat ta lál nak, azo kat ezek alap ján „kondrit”-
oknak ne vez zük. Ezek a na gyob bacs ka zár -
vá nyok nem „ho mo gé nek”, mint az ap rób -
bak – ne kik bel sõ szer ke ze tük is van: su gár -
irány ban szét tar tó vo nal kák, ese ten ként re pe -
de zé sek stb. lát ha tó ak ben nük. Ezek nek a
szem csék nek a ki né ze te, bel sõ min tá za ta
árul kod ik ar ról, hogy pl. be csa pó dás kor
mek ko ra nyo más nak volt ki té ve a meteori-
tikus test. To váb bá a kondrulákat ha tá ro ló
pe rem tar to má nyok is fon to sak: mi nél to vább
volt ki té ve a föl di idõ já rás nak a me te o rit, an -
nál job ban elõ re ha la dot tá vá lik a kondrulák
fel la zu lá sa, a ha tár vo na luk szé le seb bé vá lik.
Ez zel a becsapódási idôpont közelítôleg
megállapítható. A csátaljai me te o ri tot vé -
kony csi szo la ti ké pe alap ján dr. Tony Irving
ame ri kai szak te kin tély (Wa shing ton Univer-
sity) so rol ta be pon tos osz tály ba: esze rint ez
H4 „nor mál kondrit”. A kondrulák alap ján
pe dig S2 W1. Az el sõ be tû a be csa pó dás ko ri
nyo más nak va ló ki tett ség sze rin ti al osz tály
(a 2. osz tály zat nem túl nagy stresszt je lez,
kb. 2-5 GPa nyo mást – ami ta lán a pu ha ön -
tés ta laj ra tör tént be csa pó dás nak kö szön he -
tõ). A má so dik be tû pe dig az idõ já rá si eró zió
elõ re ha la dott sá ga, amely te kin te té ben az 1.
osz tály zás még alig el kez dõ dött le bom lást
je lez. Te hát a csátaljai le let még igen friss,
nem túl ré gen es he tett le. En nél pon to sab bat
azon ban eb bõl a vizs gá lat ból nem mond ha -
tunk – a föld re hul lá si kor le het többszáz év,
de akár ezer is. 

A to váb bi ér de kes vizs gá la tok az aláb bi
irá nyok ban foly ta tód hat nak: spe ci á lis izo -
tóp-ana lí zis (úgy ne ve zett tömegspek-
trométerekkel). Ez a vizs gá la ti mód szer bi -
zo nyos kor lá to zá sok kal Ma gyar or szá gon is
el vé gez he tõ, de kü lön le ge sebb ese tek ben in -
kább né met és ka na dai la bo rok ba kell el kül -
de ni a min tát. Az el já rás al kal mas egé szen
kis kon cent rá ci ó ban je len lé võ ato mok ki mu -
ta tá sá ra is. Mi vel na gyon ér zé keny a tö meg
ér té ké re, ezért az adott elem atom ja i nak 1-2
ne ut ron nal (az az csak kis mér ték ben) el té rõ
vál to za ta it (az az izo tóp ja it) is ké pes ki mu tat -
ni, il let ve az adott elem tõl 1-2 pro ton szám -
mal el té rõ ele me ket is. Ez azért fon tos, mert
a me te o ri tok ban kü lön fé le in sta bil ato mo kat
hoz lét re a vi lág ûr ben tör té nõ ke rin gés so rán
a koz mi kus su gár zás. Mi u tán le esik egy me -
te o rit a Föld re, on nan tól kezd ve a lég kör vé -
dõ pajzs ként meg vé di a koz mi kus su gár zás
neutronjai tól a me te o ri tot – te hát be fe je zõ dik
az in sta bil ato mok kép zõ dé se, és on nan tól
kezd ve ezek sza bad bom lá sa in dul meg. Ez
az idõ mú lá sá val is mert arány ban csök ken ti
az ere de ti leg lét re jött in sta bil ato mok meny -
 nyi sé gét, és idõ köz ben adott men  nyi sé gû
egyéb köz tes bom lá si ter mék izo tó pot hoz
lét re. Ezek mé ré sé vel te hát meg ha tá roz ha tó
a földetérés ide je (per sze sok mel lék fel té tel
mi att, amit nem tu dunk pon to sí ta ni - csak
több-ke ve sebb hi bá val). Egy új min ta ko rá -
nak meg ha tá ro zá sát per sze min dig se gí ti né -
hány ko ráb bi, is mert ko rú me te o rit egy ide jû
ki mé ré se ugyan az zal a be ren de zés sel,
ugyan azok ra az izo tó pok ra. Ezt a fo lya ma tot
ne ve zik „ka lib rá lás”-nak. 

Ha si ke rül a földrehullási kor meg ha tá ro -
zá sa, ak kor egy na gyon iz gal mas ka land ve -
szi kez de tét: meg pró bál hat juk azo no sí ta ni a
csátaljai ese ményt va la mi ko ra be li szem ta -
núk ál tal le írt égi ese mén  nyel! Ha az izo tóp-
ana lí zis 10-20 év pon tos ság gal meg ad ja a le -
esés ide jét, ne ki lát ha tunk a ko ra be li kró ni -
kák, ka len dá ri u mok mód sze res át la poz ga tá -
sá nak. Elõbb-utóbb bi zo nyo san rá le lünk va -
la mi lyen ér de kes le írás ra: akár nap pal, akár
éj jel tör tént a csátaljai me te o rit szü lõ tes té nek
üt kö zé se a Föl dünk kel, bi zo nyo san erõs
fény lés sel, so ká ig meg ma ra dó füst nyom mal
és rob ba nássze rû hang je len ség gel já ró ese -
mény volt! Nem csak a kör nyé ken, de szin te
az egész al föld ön fi gye lem re mél tó je len ség
kel lett hogy le gyen, amit több száz ki lo mé te -
res kör zet ben is lát ni uk kel lett az em be rek -
nek. Ha csak nem volt vas tag fel hõ ré teg az
egész Kár pát-me den ce fö lött, és/vagy nem
volt menny dör gés sel já ró zi va ta ros idõ szak.
Ugyan is ezek el te rel he tik az em be rek fi gyel -
mét, pl. a sû rû menny dör gés kö ze pet te beesõ
szét rob ba nó me te or ra sen ki ügyet sem vet
ilyen kor. Mint hogy a me te or-tûz gömb je len -

Jäger Zol tán, a ba jai csil lag vizs gá ló in té -
zet mun ka tár sa (bal ról) és Ör dög Já nos, az

egyik meg ta lá ló – a meg ta lá lá si he lyen
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ség mind ös  sze né hány má sod per ces, kön -
 nyen elõ for dul hat, hogy ép pen sen ki nem
néz fel az ég re az idõ tájt… Há bo rús idõk,
rend kí vü li ese mé nyek szin tén el te rel he tik az
em be rek fi gyel mét. To váb bá, bár men  nyi re is
ide á li sak len né nek az ég bolt vi szo nyok, a ta -
pasz ta lat sze rint he lyi idõ ben haj nali 2-4 óra
kö zött szin te min den ki al szik, szin te akár mi
tör tén het, sen ki nem fog ró la tu do mást sze -
rez ni. Ha vé let le nül még is, ak kor pe dig igen
csekély a va ló szí nû sé ge, hogy az egész ese -
mény va la ha is el jut egy írás tu dó em ber ál ta -
li pa pír ra ve té sig. Egy elõ re bár mi le het sé ges
– na gyon iz gal mas lesz a tör té net vég ki fej le -
te. Cso dás len ne, ha egy szer majd ki de rül ne,
ho gyan tör tént és mi kor. Egy biz tos: már az
ed di gi múltfel tá ró ku ta tá sok is szám ta lan
azo no sí tat lan égi tûz gömb-ész le lést tar ta nak
szá mon a leg kü lön bö zõbb ko rok ban, ame -

lyek hez nem tár sult ed dig meg ta lált me te o -
rit da rab! Va la hol ta lán ezek kö zött rej te zik a
mi csátaljai le le tünk is! 

Ezen felül ér de kes kér dés még, hogy lé vén
kõ me te o rit, min den bi zon  nyal nem egye dül
ér ke zett, ma gá nyos test, ha nem (mint cik -
künk ele jén is ír tuk) egy kb. 25 km ma gas -
ság ban szét rob bant na gyobb test egyik da -
rab ká ja. Ki tud ja, hány kü lön bö zõ mé re tû
(akár még en nél sok kal na gyobb) da rab he -
ver het szer te szét, a meg ta lá lás he lyé tõl né -
hány ki lo mé ter nyi kö zel ség ben. Ezek is 40-
50 cm mély ség ben he ver het nek, mint ez a
meg ta lált da rab. Van nak olyan geo fi zi kai te -
re pi ana li ti kai mód sze rek, ame lyek al kal ma -
sak akár sok mé ter nyi mély ség ben rej te zõ
na gyob bacs ka tes tek meg ta lá lá sá ra. Azon -
ban sok idõ kell több négy zet ki lo mé ter nyi
te rü let át vizs gá lásá ra. Rá adá sul az érin tett

tér ség me zõ gaz da sá gi mû ve lés alatt áll –
nem le het akár mi kor fel vo nul ni a te rü let re
spe ci á lis mû sze rek kel, és vizs gá lód ni. Min -
den eset re az idõ nem sürget – a da ra bok ott
fek sze nek, meg ta lá lá suk ra vár va, csak a mi
kí ván csi sá gunk csil la pít ha tat lan. 

A szer zõ kö szö ne tet mond a te rü let tu laj -
do no sá nak, a Pan non Kft-nek (kép vi se lõ je
Szalai Lász ló ügy ve ze tõ igaz ga tó) a tu do má -
nyos vizs gá la tok fel té tel nél kü li elõ se gí té sé -
ért, és va la men  nyi se gí tõ nek, aki idõ köz ben
be kap cso ló dott a to váb bi vizs gá la tok ba. Kü -
lön kö szö net Kereszty Zsolt nak (Gyõr) a
me te o rit szak sze rû vá gá sá nak és a vé kony -
csi szo la tok el ké szí té sé nek, va la mint az ame -
ri kai vizs gá la tok és hi va ta los be je len tés meg -
szer ve zé sé ért és a po la ri zá ci ós mik ro szkó pos
fel vé te le kért. 

Dr. Hegedüs Ti bor

Kinyílnak az egysorosok
A Weöres Sán dor év for du lós iro dal mi pá lyá zat ér té ke lé se

Az Ady End re Vá ro si Könyv tár és Mû ve -
lõ dé si Köz pont, va la mint az Apá czai Ki adó
az el múlt év ben pá lyá za tot hir de tett Weöres
Sán dor szü le té sé nek 100 éves év for du ló ja
al kal má ból, mely re csak nem más fél-szá zan
je lent kez tek írás sal és fo tók kal. A pá lyá za ti
együtt mû kö dést rep re zen tál ja az a könyv,
me lyet 2014 ja nu ár já ban, a nem ze ti kul tú ra
tisz te le té re je len tet tek meg a fen ti cím mel. E
kö tet vá lo ga tott ver se it, no vel lá it, ké pe it ti -
zen éves di á kok al kot ták, akik tol lat, ecse tet
és fény ké pe zõ gé pet ra gad tak, hogy Weöres
Sán dor egy so ro sa it nyi to gat va a sa ját gon -
do la ta i kat ves sék pa pír ra, ér zel me i ket, ví zi -
ó i kat ké pe ken örö kít sék meg.

Kiss Zsu zsa drá ma ta nár, iro da lom tan -
könyv-szer zõ az elõ szó ban így ajánl ja ol va -
sás ra a szép meg je le né sû köny vet: „Jó köny -
vet ad ni az ol va sók ke zé be: üdén iz gal ma -
sat, ins pi rá lót. Olyan la poz gat ni va lót, amely
nem asz tal láb-tá masz ték ként vég zi, ha nem
ron gyos ra ol vas va is kü lön he lyet kap a
köny ves pol cun kon, mert gon do la tai meg -
érin te nek, lel künk ben, el ménk ben re zeg nek
to vább. Ez a szer zõk és a ki adók cél ja. Ady
ti zen éve sen Vaj dát ol va sott a pad alatt, az if -
jú Weöres sze mé nek Ady nyi tott új me zõt, a
mai di á kok a csöngei po é ta egy so ro sa it ír ják
to vább. Mi lyen szép is ez, hogy „Hos  szú vi -
rág fü zér / kéz tõl ké zig ér / va la men  nyi ké -
zen át / kez det tõl vé gig ér.”

A könyv be ve ze tõ gon do la ta i ban Bruzlai
Czifra Eri ka, a könyv tár mû ve lõ dés szer ve -
zõ je és a pá lyá zat meg ál mo dó ja a köl tõ rõl
az aláb bi a kat emel te ki: „Weöres Sán dor, a

min den tit kok tu dó ja, az alak vál tó nap pal
aludt, éj jel írt. Is mer te a pa tak nyel vét, a szél
nyel vét, a csil la gok nyel vét. A leg böl csebb
em ber volt. Meg te rem tet te ma gá ban és ma -
ga kö rül azt az ih le tõ te ret, mely nek csönd -
jé ben meg hall hat ta a „min den-tit kot”. Kép -
ze le té nek ös  sze vil la ná sá ból eze ken az éj sza -
ká kon szü let tek meg az egy so ros ok szó -
tömb jei, me lyek kö zül a pá lyá zat-ki író ha tot
vá lasz tott ki: Álom aj tó, Jég fé sû, Li li om -
szörny, Re me te bál, Szárnysötét, To jás éj.

Jól is mert esz té ták, iro dal má rok több ször
fog lal koz tak a Weöres -köl té szet fi lo zó fi á já -
val, sa já tos sá ga i val, ma gyar nyel vi bra vúr -

ja i val, más hoz nem ha son lít ha tó po é zi sá val.
Az egy so ros ok tu laj don kép pen pa ra do xo -
nok, a köz na pi tar tal mú szó anyag ös  sze fû -
zé sé vel jön nek lét re, és a vég ered mény: afo -
risz ti kus böl cses ség; és ha el gon dol ko dunk
raj ta, vi lág él ményt kö zöl nek ve lünk. Mi nél
egy sze rûbb a szó, an nál na gyobb fel adat
szel lem mel át itat ni. Weöres Sán dor más köl -
tõk tõl a leg kü lön bö zõbb köl tõ, nem le het
be so rol ni se ho vá – mond ta ró la He ge dûs
Gé za, és Her ná di Gyu la is ha son ló an fo gal -
ma zott: „ben ne in tu i tív erõ mû kö dik, as  szo -
ci á ci ó i ról nem tud ni, hon nan jöt tek: le vet te
va la me lyik égi adó ból a hul lám zást”.

Ver sek, no vel lák, ké pek – a kö zép is ko lás
ko rú al ko tók bát ran nyúl tak az egy so ros ok -
hoz, be in dí tot ták kre a tív fan tá zi á ju kat, ahogy
Weöres Sán dor nál is egy be szö võ dik a ra ci o -
ná lis, az ir ra ci o ná lis és a non szensz, és ahogy
a vi lág rend je, az anya gi lé te zés és az anya -
gon tú li ze ne i ség egy be forr. Az ol va só leg -
több ször azt sem ve szi ész re, hogy nem is ér -
ti az egyéb ként él ve zet tel ol va sott és a ver -
sek ben skan dált szö ve get, mert a szö veg já -
té kos sá ga, hang zá sa érin ti meg. Szür re a lisz -
ti kus nak is érez het jük Weöres mû ve it, de
ben nük az ös  sze füg gé sek nem vé let len sze rû -
ek, szin te vég te len lán co la tot al kot nak a vi -
lág je len sé ge i bõl vett ké pek szo ros, pon tos
ös  sze il lesz té sé vel. Er re ta lán a leg jobb pél -
dák a pá lyá zat ban ki írt egy so ros ok. Az em -
ber a gon do la tok és han gu la tok egy más ra
vil lan tá sá ban rá érez az õt kö rül ve võ uni ver -
zum cso dá i ra, a va ló ság és a kép ze let együt -
te sé re: ezt tet ték a könyv al ko tói is.
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„Alat tad a föld, / Fö löt ted az ég, / Ben ned
a lét ra.” – Weöres Sán dor mint ha e fi a tal al -
ko tók nak szán ta vol na ezt a há rom sort, és
õk ké pe sek is vol tak ar ra, hogy meg más  szák
a kép ze let be li lét rát, és meg ör ven dez tes se -
nek ben nün ket írá sa ik kal. Ham vas Bé la, aki
jól is mer te Weöres Sán dort, ba rát já nak is
mond hat ta ma gát, így jel le mez te az al ko tói
fo lya ma tot: „Az em ber ott kez dõ dik, hogy
te remt va la mit, ami nincs. Va la ki nek len ni a
sem mi bõl. Nem a leg ki sebb, ha nem a leg na -
gyobb el len ál lást ke res ni. Csak azt ér de mes
meg csi nál ni, ami le he tet len.” Úgy tû nik, ez
a fi a ta lok nak si ke rült.

Öröm mel fo gad tam a fel ké rést a bí rá ló
zsû ri mun ká já ban, és most sze ret ném meg -
osz ta ni  vé le mé nye met az ol va sot tak ról és a
könyv ben meg je lent írá sok ról! Vol tak jó pá -
ran az al ko tók kö zött, akik nem csak egy re
han go lód tak rá a meg adott egy so ros ok ból,
ha nem két-há rom té má val is pró bál koz tak.
Nem volt kön  nyû ol vas mány so ro zat a 134
al ko tást vé gig gon dol ni, de min den kép pen
meg ál la pít ha tó, hogy a té ma tar tás mind -
egyik nek si ke rült. Szü let tek fél ol da las írá -
sok, meg há rom ol da la sak is, és igen ér de kes
kép ala kult ki a vá lasz tás ban.

Leg ke ve seb ben vá lasz tot ták a To jás éjt –
ta lán a meg fejt he tõ sé ge (?) mi att, de akik
vá lasz tot ták, azok az élet ke let ke zé sé nek
cso dá ját, vagy a min den nap ok reg ge li idõ -
sza ká nak ri tu á lé ját fog ták meg, il let ve
Weöres Sán dor ma gyar nyel vi va rázs la ta i ra
han go lód tak rá (to jás héj- to jás éj po én). A
könyv szer kesz tõ je, Jor dán Ger gely jó ér -
zék kel egy olyan mû vet vá lasz tott in du lás -
ként, mely rá ta pin tott a pá lyá zat cél já ra, és
egy ben a weö re si szó va rázs lás ra is.

Já ték a sza vak kal – cso dák a ma gyar ral –
így fo gal ma zott Makranczi Vik tor, és ver -
ses for má ban to vább épí tet te a meg adott hat
egy so rost: „Azt mon dod, jég fé sû, azt mon -
dom, nap su gár haj, / Azt mon dod, to jás éj,
azt mon dom, ma dár nap pal, / Azt mon dod,
szárnysötét, azt mon dom, begyfehér, / Azt
mon dod, li li om szörny, azt mon dom, gyö -
kér tün dér, / Azt mon dod, álom aj tó, azt
mon dom, va ló ság zár, / Azt mon dod, re me -
te bál, azt mon dom, tö meg ma gány.” Majd a
maga-alkotta szó töm bök kel foly tat ta a sort
pl. így: zu ha tag csend, si va tag dal, ti tok csil -
lag, em lék víz stb.

A könyv 23 tör té ne tet, két ver set és 23
ké pet tar tal maz. Leg töb ben az Álom aj tó és
a Szárnysötét egy so rost vá lasz tot ták írás -
mû vük té má já ul. A fo tó sok kö zött van nak,
akik már nem a kö zép is ko lás kor osz tály -
hoz tar toz nak ugyan, de mun ká juk köz lés -
re ér de mes nek mu tat ko zott. A ki ta lált tör té -
ne tek mel lett van nak sze mé lyes él mény bõl
fa ka dó és mai élet ér zé se ket köz ve tí tõ té -

mák: csa lá di zûr za var ok, be teg ség, pa nel-
él mé nyek, a ki lá tás ta lan ság és vá gya ko zás
a sze re tet, a szép ség, az idill és a bé kés
nyu ga lom iránt. Töb bek nél je lent kez tek a
kor társ-él mé nyek, egy-egy tan óra tör té ne -
tei és ret te ne tei a di á kok lel ki vi lá gán át -
szû rõd ve, il let ve a ma gány, az el szi ge te lõ -
dés és az eb bõl va ló ki tö rés vá gya. 

Ta lál koz tunk nép me sei ízû tör té ne tek kel,
a Kis her ceg-min tá val, a mai idõk ben di va -
tos fantasyval, de volt, akit a kafkai fi lo zó -
fia von zott. A fi lo zo fi kus esz me fut ta tás ok,
ab szurd és bel sõ mo no ló gok, gon do lat pa -
ró di ák vég sõ ki csen gé se: va jon az em ber
tár sas lény-e, mi lye nek az em be ri kap cso -
la ta ink, med dig tart a bi za lom, a bûn és a
bûn hõ dés ho gyan kö ve ti egy mást: pl. a
Szárnysötét-ben a fe ke te tol lak ho gyan tud -
nak ki fe hé red ni, az az ho gyan tu dunk meg -
sza ba dul ni fáj dal mas ter he ink tõl. Akik a
nép me sét hív ták se gít sé gül, azok be jár ták a
he ted hét or szá got, az üveg he gye ket, el ju -
tot tak az óperenciás ten ge rig, meg idéz ték
és hív ták a ko bol do kat, a tün dé re ket és
meg men tõ ként a ki rály fit.

De ta lál koz tunk a mai élet mo dern szá mí -
tó gé pes nyel ve ze té vel, a név te len ség gel és
az ál ta lá no sí tás sal is pl. Az öreg, A gaz da, A
fi a tal fér fi; de volt diszkóélmény és az al ko -
ho los má mor dé mo na i val va ló küz de lem a
vég sõ két ség beesésig. Volt, aki az Álom aj tó
cso dái he lyett „rém álom-aj tót” ta lált.

Meg je lent az idõs em ber és a gyer mek
ben sõ sé ges kap cso la ta, az egy más ra- utalt -
ság, a csa lá di tit kok irán ti ér zé keny ség, tu -
laj don kép pen az em be ri élet fo lya ma ta és
fo lya ma tos sá ga. A sze re lem és a min dent fe -
lül mú ló sze re tet irán ti vágy szin te min den
pá lya mû ben ott mun kált, a tet sze ni vá gyás
és az el nem  fo ga dott kül sõ bel sõ fe szült sé -
get te rem tõ sze re pe.

A no vel lák sze rep lõ i nek ki ta lált ne ve ket
ad tak a szer zõk, rész ben an gol szász, rész -
ben kre ált, de leg ke vés bé ma gyar ne ve ket.
(Ez kis sé szo mo rú ság gal töl tött el!) A név -
vá lasz tás ban nyo mon kö vet het jük a film él -
mé nye ket, az eg zo ti kus ság ra va ló tö rek -
vést, va la mint a be szé lõ ne ve ket vagy
szim bo li kus meg ol dá so kat. A tör té ne tek
hely szí nei is vál to za tos ké pet mu tat nak. Az
írá sok szer kesz tett sé ge és hos  szú sá ga is
tar ka ké pet mu tat: az in medias res pró bál -
ko zás ál ta lá ban hos  szabb lé leg ze tû mû ve -
ket ered mé nye zett, de vol tak, akik fél ol da -
lon is tud tak cso dát ten ni.

Leg töb ben a li ne á ris tör té net me sé lést vá -
lasz tot ták, de el ju tot tak a múlt ba va ló visz -
 sza uta lás jö võt sej te tõ ké pé ig. Vol tak, akik a
meg hök ken tés ere jét is meg mu tat ták, és csa -
var tak egyet az ese mé nyek me ne tén, il let ve
csat ta nós be fe je zést al kal maz tak. A leg jobb

pá lya mû vek sod ró len dü le tû ek, jó nyelv he -
lyes ség gel íród tak, az ol va sók nak kel le mes
per ce ket sze rez nek.

A kö tet ol va sá sa kor rá jö vünk ar ra, hogy
men  nyi a te het sé ges fi a tal, akik nek ez a pá -
lyá zat se gít sé get adott ah hoz, hogy meg mu -
tat has sák ma gu kat. A dí ja zot tak mind egyi ke
sze re pel a könyv ben, írás mû vük vé gén je -
lez ve csak az ered ményt (ta lán a szer kesz tõt
eb ben az is ve zé rel te, hogy az ol va sót ne be -
fo lyá sol ja a vé le mény al ko tás ban).

Saj ná la tos, hogy a ba ja i ak va la ho gyan ki -
ma rad tak a no vel la írás ból, in kább a ké pek-
fo tók fe lé for dul tak, ab ban vi szont si -
keresnek bizonyultak. Ugyan ak kor nagy
öröm volt, hogy szer te az or szág ból je lent -
kez tek a könyv tár pá lyá za tá ra, né mely eset -
ben fel ké szí tõ ta ná ra i kat is meg em lí tet ték.

Kö szö nöm a pá lyá zat meg hir de tõ i nek ezt
a ki vá ló öt le tet, a ki adó nak a szép ki vi te le -
zést és a szel le mi él ményt, mél tó an nem ze ti
kul tú ránk és Weöres Sán dor mû vé sze té nek
meg ün nep lé sé hez.

Marosvásárhelyiné Ger gely An na

He lye zet tek és mon da ni va ló juk sum-
mázata:

I. Sza bó Pet ra Daniella (Pécs): Jég fé sû
No vel lá já nak alap gon do la ta a fel té tel nél kü -
li sze re tet, a jóaka rat és a jó cse le ke det. A vi -
lág is me rõs is me ret len és va rázs la tos.

II. Hambalkó Dalma (Aszód): Álom aj tó
Min den ki nek van egy ál ma, még ak kor is,
ha az aj tó mö gött nem vár cso da, de egy vá -
rat lan ese mény vis  sza ad hat ja az em ber hi tét
a bol dog csa lád ban

III. Sodics Do mi ni ka (Szom bat hely):
Álom aj tó. Az iga zi bo szor kány el visz min -
ket a ka lan dok bi ro dal má ba, de a fel nõtt ség -
gel el ve szít jük azo kat, azon ban ezért ne bán -
kód junk: a me se se gít a va ló ság el fo ga dá sá -
ban, ezért hin nünk kell a me sék ere jé ben.

Kü lön dí jak: 
Donkó An na: Re me te bál (Paks), Só lyom

Kon rád: Re me te bál (Balatonfûzfõ), Vi rág
Do mon kos: To jás éj (Za la eger szeg), Si mon
Már ton: Jég fé sû (Veszp rém), Tógyer Szil -
via: Szárnysötét (Mór)

Ké pek – fo tók:
Darvasi So ma: Li li om szörny – 1. díj,

Komjáti Ka ta: Szárnysötét – 1. díj, Sándor-
fi An na: Jég fé sû – 2. díj, Dö mé nyi Dorina:
Szárnysötét – 2. díj, Me zei Lu ca: Álom aj tó
– 3. díj, Putz Re ná ta: Szárnysötét – 3. díj,
Mikus Dó ra: Li li om szörny – 3. díj,
Repáruk Ba lázs: To jás éj – di csé ret, Révfi
And rás: Re me te bál – di csé ret, Sza bó Mar -
cell: To jás éj – di csé ret, Szar ka Ni ko lett:
Álom aj tó – di csé ret
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Már öt éve já rok Isz tam bul ba, de tö rök -
für dõ ben (hamamban) az elõ zõ lá to ga tá sa -
im al kal má val nem vol tam. S hát na gyon
sze ret tem vol na ki pró bál ni, ezért elõ ször a
tö rök kol lé gá i mat kér dez get tem, hogy mi is
a hely zet a hamammal. Kér dé sem re ked ves
kis so moly gás volt a vá lasz, mint ha va la mi
si kam lós dol got kér dez tem vol na. Ki de rült
ugyan is, hogy kol lé gá im kö zül – pe dig jó
so kan van nak – sen ki nem volt még
hamamban, õszin tén szól va nem is ér tet tem
az egé szet. Az tán az egyik lány el mond ta,
hogy sze rin tük a „hamamozás” olyan ré gi -
mó di. Meg egyéb ként is oda csak tu ris ták
jár nak, sze rin te. 

Igaz, ami igaz, a ko ráb bi idõk ben a
hamam a tisz tál ko dás egyet len he lye volt; le -
het, hogy a hamamtól va ló tar tóz ko dás ban
va la mi rej tett elé ge dett ség is van, mi sze rint
már (majd nem) min den la kás ban van für dõ -
szo ba, mi nek is jár ni hamamba. Nos, az én
vé le mé nyem az, hogy na gyon is meg éri el -
men ni a tö rök für dõ be. Olyan hamamot vá -
lasz tot tam, igaz, tel je sen vé let le nül, ami nem
tu ris ták ra spe ci a li zá ló dott, és tu laj don kép pen
a fõ tu ris ta út vo na lak tól is tá vol esik. Nos, ez
a hamam te le volt tö rök lá nyok kal és as  szo -
nyok kal. Egyéb ként a Mihrimah hamamot
si ke rült fel fe dez nem egyik hos  szú sé tám so -
rán, nem is te ke tó ri áz tam so kat, azon nal be is
men tem für dõz ni. 

Mihrima szultána I. Szulejmán osz mán
szul tán és Hürrem szultána egyet len le á nya
volt (igen, a nagy si ke rû tö rök so ro zat fõ hõ -
se i rõl van szó!), szó val az egyet len le ány -
gyer mek ének épít tet te a szul tán. Épí tõ je az a
Mimar Szinan („Nagy Épí tész”) volt, aki nek
épí té sze ti kéz jegy ét vi se li Isz tam bul mind a
mai na pig. Le het is, mi vel me cse tek szá za it,
a leg hí re sebb isz tam bu li Szulejmán-mecse-
tet is, is ko lá kat, für dõ ket, pa lo tá kat, ka ra ván -
sze rá jo kat, kór há za kat ter ve zett és épí tett.
Éle te majd száz esz ten de jé ben több szul tánt
ki szol gált (1588-ban halt meg), örök sé ge vi -
szont ko ro kon és év szá zad okon is át ível.
Nos, ez a für dõ is az õ mun ká ja, egy sze rû, de
nagy sze rû épít mény. 

A tö rök für dõ a tár sa sá gi élet köz pont ja
volt, de szi go rú an csak az azo nos ne mû ek
szá má ra, fér fi ak a fér fi ak kal, nõk a nõk kel
für dõz tek és für dõz nek ma is. Ez az isz lám
mi att ala kult ki így, még ak kor is, ha egyéb -
ként a für dõ zést a gö rö gö kön ke resz tül az an -
tik ró mai für dõ kul tú rá ból adap tál ta a ké sõb -
bi vi lág. Szá mom ra meg gyõ zõ ez az el mé let,
hi szen a ló há tas, ván dor ló élet mó dot foly ta tó

no mád tö rö kök nyil ván nem áll tak ne ki min -
den tá bor he lyen hamamot épí te ni, va la hon -
nan át kel lett ven ni. Per sze, per sze, az ara -
bok tól jött köz vet le nül, na de õk hon nan is
vet ték? Min den eset re a kü lön für dõ zés nek
sok fé le elõ nye van, s a má sik nem me zí te len -
sé gé nek lát vá nyá ból fa ka dó eset le ges kö vet -
kez mé nye ket is jobb in kább meg elõz ni.
Meg jegy zem, a 20. szá zad vé gé ig bûn cse -
lek ménynek számított Tö rök or szág ban, ha
egy fér fi nõ nek öl töz ve be ment a nõi für dõ -
be. Most már nem az, de azért nem nõtt meg
a til tott lá to ga tá sok szá ma, leg alább is az új -
sá gok és a kol lé gák nem tud nak ró la. 

A tö rök für dõ több rész bõl áll, a tö rök ne -
ve ket ehe lyütt mel lõz ném. A für dõ ben na -
gyon me leg van, olyan alap han gon iz za dós.
A fû tés alul ról tör té nik, s a már vány bo rí tá sok
is át ve szik a for ró sá got. Ezért ré gen speciális
pa pu cso kat hasz nál tak – ma már ezek ki -
vesz tek a hét köz nap ok ból, fel te he tõ en azért
is, mert igen kön  nyen el le het es ni ve lük. El -
kép zel he tõ per sze, hogy a turista-hamamok-
ban még ilye ne ket hasz nál nak, de má sutt „si -
ma” pa pucs ban jár nak az as  szo nyok. 

A für dõ kö ze pén van egy csar nok, amely -
nek kö zép pont já ban ha tal mas nyolc szög le tû
már vány emel vény található, a köl dök kõ,
amely szin tén alul ról fût ött, és rá fe küd ve le -
het pi hen ni, il let ve a test le ra dí ro zá sát és a
mas  százst is itt vég zik a mas  szõ rök. De mi e -
lõtt ez meg tör té nik, elõ ször meg kell mo sa -
kod ni úgy, hogy a fa li ku tak ból fo lyó friss
me leg vagy hi deg vi zet ön töz ge ti az em ber
ma gá ra. Er re kü lön kis ter mecs kék szolgál-
nak, ame lyek a köz pon ti csar nok ból nyíl nak,
de más hamamokban a köz pon ti csar nok fa -
lán so ra koz nak a ku tacs kák. A fa li ku tak ból
egy már vány edény be fo lyik a víz, eb ben le -

het ke ve rés sel a meg fe le lõ hõ mér sék le tet el -
ér ni, majd in nen egy kis edén  nyel vagy kan -
csó val mer ve a tes tünk re ön töz get jük a vi zet.
Köz ben szap pan nal és test-dör zsi vel is tisz -
tít hat juk a tes tün ket. A nagy me leg mi att a
bõr szé pen fel pu hul, és emi att is, il let ve a
mas  szõ rök gon dos ke ze lé sé nek kö szön he tõ -
en tény leg szin te „cson tig ha to ló an” meg -
tisz tul az em ber. Eb ben a hamamban sza u na
is mûködött, de má sutt le het gõz kam ra is és
újab ban jacuzzi is. 

Úszó me den ce is szo kott len ni, itt, úgy sac -
co lom, hogy 8x8 mé te res nél nem volt na -
gyobb, de jó le sett ben ne a meg már tó zás és
né hány tem pó. A tö rök für dõ ben a gyer me -
kek az any juk kal a nõi rész leg be jár nak, a
ser dü lés ko rá ba érõ fi úk azon ban már nem. 

A hamamozás fon tos sze re pet töltött be a
tár sa dal mi élet ben. Szo kás volt egyéb ként a
le en dõ menyt jól meg néz ni a hamamban,
hogy van-e tes ti hi bá ja, elég szé les-e a csí põ -
je a le en dõ uno kák ké nyel mes (értsd: prob lé -
ma men tes) meg szü lé se ér de ké ben, va la mint
az is be vett hagyomány volt, hogy ilyen kor a
le en dõ anyós mos ta vé gig a lány tes tét az
imént em lí tet tek fel tá rá sa ér de ké ben. Sõt,
még azt is mond ják, hogy a csa lád nõ tag jai
ele ve a hamamban ke res ték – ha son ló szem -
pont ok alap ján – a le en dõ fe le sé get fi uk nak,
uno ka öc  csük nek.

Má ra már én is több ször jár tam hamam-
ban, és a leg utób bi al ka lom mal épp le ány bú -
csúz ta tót tar tot tak: a le en dõ meny asszony
egy kis fá tyol ban „hamamozott”, majd dí -
szes fe hér ken dõt kö tött ma gá ra, ami kor már
túl volt a tisz tál ko dá son. A bú csúz ta tón lá -
nyok, as  szo nyok, kis lány ok és öreg as  szony -
ok egy aránt részt vettek, és va jon mit csi nál -
tak? Hát tán col tak! Szólt a tö rök ze ne, õk
meg rop ták a meny as  szony ve ze té sé vel. 

A hamamokba a be lé põ 10 és 20 lí ra kö -
zött váltakozik, ez a komp le xum hasz ná la tát
fog lal ja ma gá ba, ad nak hamam-kendõt (ha
va la ki nem akar na tel je sen meztelenül füröd-
ni) és tö rül kö zõt, pa pu csot, ha eset leg nem
len ne. Ó, és ne fe lejt sük el, van ko e du kált
hamam is Isz tam bul ban, igaz, csak pá rok
me het nek be (Süleymaniye hamam). A test -
ra dír és a mas  százs kü lön fi ze ten dõ, ebben a
hamamban a tel jes szol gál ta tást 50 lí rá ért ad -
ták. Ös  sze ha son lí tás kép pen: a fel ka pott tur-
ista-hamamokban, ame lyek per sze gyö nyö -
rû ek és ha tal ma sak (Cemberlitas hamam),
már ele ve 50-60 lí ra a be lé põ, és a tel jes
prog ram akár 120-150 lí ra is le het.

Dr. Karsai Krisz ti na

Képeslapok Isztambulból
2. rész

Jean Auguste Dominique Ingres
Tö rök für dõ (1862)



„A ma gyar kö zön ség még
most is sok kal job ban is me ri az
exotikus ma dár pó kot, amely
»ma da ra kat eszik« és »fész ke ket
ra bol ki«, mint a ma gyar pusz ták
bo gár vi lá gá nak ret te gett tig ri sét,
amely a szi kes gye pek pi ciny
»dzsungeljében« ti ze de li az ap ró
bo ga rak tól kezd ve a ló te tû ig a
bo gár se reg so rát. A ma gyar ró -
na sá gok nak ez a ret te gett ál la ta a
szongáriai cse lõ pók, amely leg -
több ször a négy cm-nyi hos  szú -
sá got is el éri és ki ter pesz tett lá -
ba i val tíz cm-nyi át mé rõt is be -
fog. Raj zo lat ra, szí ne zet re sok -
kal elõ ke lõbb, dí sze sebb, mint a
vis  sza ta szí tóbb kül se jû ma dár -
pók fé lék, úgy hogy min den ké -
pen szük sé ges, hogy ve le né -
hány sor ban fog lal koz zam és meg idéz zem
»A Ter mé szet« lap ja i ra.” – kezd te az em lí -
tett új ság 1931. 5-6. szá má nak (már ci us 1-
15.) 60-61. ol da lán meg je lent cik két dr.
Kolosváry Gá bor a szongáriai cse lõ pók ról
(Lycosa singoriensis), a kö zöl tek egyút tal
vá zol ták a faj ko ra be li meg íté lé sét is. Az
ál la tot Laxmann ter mé szet bú vár 1770-ben
Kö zép-Ázsi á ban, Orosz or szág Dzsungária
tar to má nyá ban lel te meg és ír ta le: a la tin
név el sõ ré sze a farkaspók ro kon ság ra utal,
má so dik ré szé nek a meg ta lá lá si hely hez
kö ze li Szingora fo lyó a név adó ja.
Kolosváry sze rint a földmíves ma gyar nép
rég óta, a ha zai szak em be rek 1888 óta is -
me rik. Egyes vé le mé nyek sze rint dél rõl, a
Du na men tén ju tott el a Kár pát-me den cé -
be, má sok sze rint a jég kor szak vé ge után
te le pe dett meg ná lunk. A faj el ter je dé sé nek
ha tá ra nyu ga ton a Bé csi-me den ce (a Fer tõ-
tó mel let ti Fer tõ zug – né me tül Seewinkel
– se kély, ki szá radt szi kes tó med re i ben szá -
ma je len tõs), ke le ten az Al taj-hegy ség,
Bel sõ-Ázsia, a Baj kál-tó és Szi bé ria.
Emel lett meg ta lál ták Len gyel or szág ban,
Cseh or szág ban, Tö rök or szág ban, Kí ná ban
és In di á ban is. Ma gyar or szá gon az Al föld -
ön el ter jedt, a Du nán tú lon gya ko ri a Ve -
len cei-tó tér sé gé ben, van nak ada tok elõ -
for du lá sá ról a Szi get köz bõl stb. Az ál lat
elõ zõ ek ben vá zolt ha tal mas bi ro dal mán
be lül ti pi kus sztyepp la kó ként a fa nél kü li
és a nyílt te rü le te ket ked ve li, en nek meg fe -
le lõ en leg in kább a fü ves pusz tá kat és fél si -
va ta gos te rü le te ket vá laszt ja élõ he lyül.

A Ba ja kör nyé kén is meg ta lál ha tó, a
farkaspókfélék (Lycosidae) csa lád já ba tar -
to zó szongáriai cse lõ pók 35-40 mil li mé te -

res test hos  szú sá gá val leg na gyobb pók fa -
junk. Szõ rös tes té vel és ös  szes sé gé ben
bar nás  szür kés szí né vel (lá bai gyû rû sen
szí ne zet tek: a térd és a láb szá rak vé ge fe -
ke te, a töb bi rész vi lá go sabb) jól be le tud
ol vad ni élõ he lyé nek nö vény ze té be, ta la já -
ba. Tes té nek szel vé nyei két fõ rés  szé ala -
kul tak: egyik a ke mény ki tin pán cél lal bo -
rí tott fej tor (elõtest), a má sik a lágy pot roh
(utó test). A fej to ron szembetûnõek az U
alak ban el he lyez ke dõ sze mek (szá muk
nyolc) és a két ka rom sze rû csáp rá gó (erõ -
sek és rö vi dek, dö fés re és ha ra pás ra is
hasz nál ha tók). A négy pár – ugyan csak a
fej tor hoz kap cso ló dó – hos  szú és ízelt já -
ró láb gyors moz gást tesz le he tõ vé. Ez a
pók nem szõ há lót, ha nem 20-30 cen ti mé -
ter mély és nagy já ból 3 cen ti mé ter át mé rõ -
jû füg gõ le ges já ra tot-tár nát ké szít, ame lyet
fi nom szö ve dék kel bé lel-erõ sít. Éle té nek
ja va ré szét itt töl ti, hi szen nap pal pi hen
ben ne, emel lett sza po ro dás ra, iva dék ne ve -
lés re és te le lés re hasz nál ja. Ha sze ren csé je
van, csap da ként is ha té kony: a be le hul ló
po ten ci á lis zsák mány ál lat nem me ne kül -
het elõ le. Egyéb ként al ko nyat kor in dul va -
dász ni és szük ség ese tén ül dö zõ be ve szi
ál do za tát, ame lyet csáp rá gó já val ra gad
meg és hur col já ra tá ba. Táp lá lé kát leg in -
kább a sás ka fé lék te szik ki, de ké pes pél -
dá ul a ki sebb fi a tal gyí ko kat is el kap ni.
Zsák má nyá ba emész tõ ned vet bo csát, majd
a fo lyós sá vá ló test anya got fel szív ja. Rit -
kán, vé de ke zés re kényszerített hely ze tek -
ben a pók meg mar hat ja az em bert, csáp rá -
gó já val át szúr hat ja a bõrt, és vá la dé kát a
seb be jut tat hat ja. Meg fe le lõ el lá tás sal
meg elõz he tõ a he lyi jel le gû gyul la dás,

csil la pít ha tó a kel le met len fáj -
da lom. A hi deg idõ be áll tá val a
cse lõ pók tár ná ját mé lyebb re
ás sa, és a fe let te lé võ részt ta -
laj jal el tö mi: a te let itt töl ti.

A nyár vé gé tõl mint egy két
hó na pon át tar tó pár zá si idõ -
szak ban az ivar érett hí mek üre -
ge i ket el hagy va in dul nak a nõs -
té nyek ke re sé sé re, és azok já ra -
ta i ba me rész ked nek. Ilyen kor a
jó val ki sebb mé re tû hí mek ha lá -
los ve szély nek te szik ki ma gu -
kat: ha pár juk zsák mányt lát
ben nük, igyek szik el kap ni õket.
A si ke res nászt kö ve tõ en a pe te -
ra kás ta vas  szal – áp ri lis ban –
tör té nik. A vi lág ra jött kis pó kok
(szá muk 70-140 kö zöt ti) éle tük
el sõ idõ sza kát any juk pot ro há -

nak hát ol da lán, an nak biz ton sá gá ban töl tik.
A szongáriai cse lõ pók ra leg in kább ma -

da rak va dász nak, kö zü lük kü lö nö sen a vö -
rös vér cse em lít he tõ. Raj tuk kí vül el sõ sor -
ban az em ber je lent het ve szélyt szá muk ra.
Az ál lat 1996 óta vé dett, ter mé szet vé del mi
esz mei ér té ke 5 000 Ft.

Dr. Nebojszki Lász ló
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