
2012. február XXIII. évfolyam 2. (255.) szám Ára: 250 Ft

Egyet len víz fo lyás ra sem irá nyult an  nyi
fi gye lem az Alsó-Duna-völgyi Víz ügyi
Igaz ga tó ság mû kö dé si te rü le tén, mint a
Fe renc-táp csa tor ná ra. 

Jó mu ta tó ja en nek, hogy a Ba jai Hon -
pol gár ban az új ság meg je le né se óta ösz -
 sze sen 14 írás fog lal ko zott a csa tor ná val.
Kö zü lük a leg több a táp csa tor na üzem be
he lye zé sé nek 120. év for du ló já ra je lent
meg. Ezek tar tal maz tak be szá mo lót az
em lék ülés rõl (Dr. Faludi, 1997. február)
és cikk so ro zat mu tat ta be a Fe renc-csa tor -
na rend szer rész le tes tör té ne tét a Ma gyar

Mér nök és Épí tész Egy let 1878 évi fü ze -
té bõl, a cik kek ben sze re pelt a csa tor na -
rend szer mû sza ki le írá sa, be ren de zé sei, az
ár víz okoz ta károk le írá sa a csa tor nán,
vám dí jak, a csa tor na jö ve del me (András-
sy Gyu lá tól, 1997. au gusz tus, szep tem ber,
no vem ber.)

Fog lal ko zott írás a De ák Fe renc-zsi lip -
pel (Dr. Faludi, 2009. január), a zsi lip és
Türr Ist ván kap cso la tá val (Dr. Faludi és
Kránitz, 2003. október). Szü le tett a csa -
tor na rend szer ko ra be li ter ve it és a meg va -
ló sí tás kö vet kez mé nye it Türr Ist ván mun -

kás sá gán ke resz tül be mu ta tó cikk (Dr. Fa-
ludi, 1996. május), ame lyet könnyvvé
egé szí tett ki a szer zõ A Fe renc csa tor na és
Türr Ist ván cím mel (2001). Írás hív ta fel a
fi gyel met a ba jai Türr Ist ván mú ze um ban
ta lál ha tó, kor hû fo tó al bum ra, amely az
épít ke zés ko ra be li épít mé nye it, a me der
egyes sza ka sza it, a csa tor na men ti vá ro -
sok pil la nat ké pe it örö kí tet te meg (Merk,
2001. június). Elõ for dult tör té ne ti ada to -
kat köz lõ cikk a meg nyi tás kö rül mé nye i -
rõl, az 1876-os ár ví zi ron gá ló dá sok ról
(Kõ he gyi, 2001. május).

A Ferenc-csatorna természetes eredetû szakasza   Fotó: Váradi Zsolt

A Fe renc-táp csa tor na (Baja-Bezdáni csa tor na)
re konst ruk ci ó ja

Egy elõ adó ülés elé
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Fog lal koz tak a táp csa tor na 90-es évek be -
li hely ze té vel, funk ci ó já nak ala ku lá sá val, a
ha tás te rü le tén be kö vet ke zõ vál to zá sok kal, a
zsi lip mû sza ki ál la po tá val, fel újí tá sa i val
(Vö rös, 1996. augusztus), a víz mi nõ sé gé re
gya ko rolt em be ri ha tá sok kal (Tomasics,
2010. március). Ké szült Fe renc-táp csa tor na
em lék al bum (ADUVIZIG, 1998) is.

Meg is mer het tük szép sé gét a fo tó mû vé -
szet kap csán, ugyan is rend kí vü li tár lat ke -
re té ben a Sugovica-hídon mu tat ták be
Pump Kár oly fo tó mû vész pa no rá ma ké pe it
a víz fo lyás ról (Schmidt, 2003. július). De
ké szült fa li-, és örök nap tár is a gyö nyör -
köd te tõ ké pek bõl (Schmidt, 2008. július).

A fen ti ek is me re té ben jog gal kér dez het -
nék, mit le het még ír ni ró la, a kö ze lé ben
élõk azon ban új ra és új ra ag go da lom mal
fi gye lik ál la po tá nak ala ku lá sát, a kö rü löt te
fo lyó te vé keny sé ge ket, a ve le kap cso la tos
ter ve ket.

A ket tõs mû kö dé sû csa tor na funk ci ó já ra
a mai na pig szük ség van, ere de ti fel ada ta
(táp víz biz to sí tá sa a Fe renc-csa tor ná nak)
mel lett bel vi zek le ve ze té sét vég zi, vi zet
biz to sít ön tö zé si és halastavi cé lok ra, tisz -
tí tott szenny vi zek po ten ci á lis be fo ga dó ja.
Ha lá szat, hor gá szat te le pült rá, a tér ség
egy re in kább igényt tart a hoz zá kap cso ló -
dó rek re á ci ós te vé keny sé gek re is (stran -
dok, ví zi tu riz mus). A szél sõ sé ges sé vá ló
idõ já rá si vi szo nyok nö ve lik eze ket az em -
be ri igé nye ket a víz fo lyás sal szem ben:
idõn ként na gyobb mér té kû víz el ve ze tés re
van szük ség vagy ép pen a víz igé nyek nö -
ve ked nek. A für dés hez, pi he nés hez, hor gá -
szat hoz tisz tább víz kel le ne, ugyan ak kor a
te le pü lé sek igényt tar ta ná nak rá mint tisz -
tí tott szenny víz be fo ga dó ra. Ezek a te vé -
keny sé gek sok szor el lent mon da nak egy -
más nak. A ki hí vás nagy, ho gyan tud
ugyan az a víz fo lyás min den igény nek
meg fe lel ni. És ak kor még nem be szél tünk
az élõ vi lá gá ról, amely szá má ra a túl zott
mér té kû em be ri be avat ko zás, igény be vé tel
ká ro san hat. A prob lé mák egy ide ig rejt ve
ma rad nak, majd a jel zé se ket a szak em be -
rek ér zé ke lik, dur vább eset ben pe dig min -
den ki szá má ra lát ha tó vá vál nak. Ezek
rend sze rint csak az ere de ti tõl el té rõ ál la po -
tok ban nyil vá nul nak meg: pl. algásodás,
túl zott hinarasodás, oxi gén hi ány, hal pusz -
tu lá sok, be rot ha dás, fel isza po ló dás fel töl -
tõ dés. Min den ál la pot nak meg van a ma ga
sa já tos élõ vi lá ga, amely al kal maz ko dik a
meg vál to zott vi szo nyok hoz, még sem
ilyen faj ta vi zek re vá gyik az em ber, ha ki -
kap cso lód ni kí ván.

A Fe renc-csa tor na is jel zett már! Eze ket
a jel zé se ket iga zol ja az Eu ró pai Unió víz -
po li ti ká ja kap csán ha zánk ban is be ve ze tett

Víz Ke ret irány elv út mu ta tá sai sze rint el ké -
szí tett Víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si Terv. A Fel -
sõ-Bács ka ter ve zé si al egy ség be tar to zó
csa tor na ál la po tá nak mi nõ sí té se meg tör -
tént, amely sze rint bi o ló gi ai, ké mi ai, hidro-
morfológiai vi szo nya it fi gye lem be vé ve
nem ér te el a jó öko ló gi ai po ten ci ált.  Az
okok kö zött el sõ sor ban a te rü let hasz ná la -
tok ból, be ve ze té sek bõl ere dõ ter he lé sek
let tek azo no sít va. Ilye nek az ál lat tar tó te le -
pek rõl, me zõ gaz da sá gi te rü le tek rõl le fo lyó,
vagy ta laj víz zel be szi vár gó vi zek, la kott te -
rü le tek csa pa dék vi ze i vel ér ke zõ szen  nye zõ
anya gok, ha las ta vak hasz nált vi zei.

A táp anyag ok be mo só dá sát jel zi a me der
túlnövényesedése, a he lyen ként ki ala ku ló
nö vény du gók mi att nyár kö ze pé re már csó -
nak kal sem jár ha tó a csa tor na.

A te rü let Víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si Ter ve
tar tal maz za a csa tor na ál la po tá nak ja ví tá -
sá ra szó ba jö he tõ in téz ke dé se ket. Ezek
nem csak az öko ló gi ai ál la pot ja ví tá sa
szem pont já ból szük sé ge sek, ha nem a ket -
tõs mû kö dé sû csa tor na funk ci ó já nak biz to -
sí tá sa cél já ból is.

A Fe renc-táp csa tor na víz kész le té nek
Du ná ból szár ma zó ré sze a Sugovicán át a
De ák Fe renc-zsi lip nél ke rül a csa tor ná ba.
A csa tor na bel víz be fo ga dó ként is mû kö dik,
az igali és a margitta-szigeti bel víz rend szer
bel vi ze it ve ze ti le. Az erõs nö vé nyes ség a
bel víz el ve tõ ké pes sé get is csök ken ti.

Az ön tö zõ víz, táp víz be ve ze tés a Du na
min den ko ri víz ál lá sá tól függ. A Du na me -
der sül  lye dé se kö vet kez té ben a be ve ze tés
le he tõ sé ge fo ko za to san rom lik. Víz be ve -
ze tés re je len leg át la go san az év nap ja i nak
csak mint egy fe lé ben van le he tõ ség. Víz -
be ve ze tés nél kü li idõ szak ok ban a víz test
gya kor la ti lag ál ló víz, és így még ér zé ke -
nyebb a szen  nye zõ ha tá sok ra.

A csa tor na funk ci ó já val kap cso lat ban
bo nyo lít ja a hely ze tet an nak nem zet kö zi
sze re pe. A csa tor na üze me lé sét az 1955-
ben meg kö tött Ma gyar-Ju go szláv Víz gaz -
dál ko dá si Egyez mény alap ján el ké szí tett
kö zös üze me lé si sza bály zat (1987) ha tá -
roz za meg. Ez a két fél kö zött ál lan dó víz -
kor mány zá si egyez te té se ket ír elõ.

A csa tor na ál la mi tu laj do nú víz fo lyás, ke -
ze lõ je az ADUVIZIG. Fel ada tai kö zé tar to -
zik an nak fenn tar tá sa, üze mel te té se, ugyan -
ak kor a Víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si terv ben
meg fo gal ma zott in téz ke dé sek fel ügye le te,
ko or di ná ci ó ja is. A szük sé ges nek ítélt in téz -
ke dé sek kö zött sze re pel a fent em lí tett prob -
lé mák jó ré szét or vos ló me der fenn tar tás. A
re konst ruk ci ós mun kák hoz az ADUVIZIG
mint va gyon ke ze lõ ked ve zõ pá lyá za ti le he -

tõ sé get lá tott a Magyar-
Szerb Ha tá ron Át nyú ló
Együtt mû kö dé si IPA Prog -
ram ban. A Fe renc-táp csa tor -
na mint ha tá ron át nyú ló víz -
fo lyás ese té ben fon tos az
össze han golt cse lek vés az ál -
la po tá nak ja ví tá sá ra, amit ez
a pro jekt biz to sít. A Baja-
Bezdáni csa tor na re konst -
ruk ci ós ter ve zé se prog ram
ke re té ben tá mo ga tást nyert
az ADUVIZIG és part ner -
ként a szer bi ai Vode Vojvo-
dine (Novi Sad).

A prog ram ból az ADU-
VIZIG ke ze lé sé ben lé võ lé -
te sít mé nyek re ter ve zett te -
vé keny sé gek kö zé tar to zik
a táp csa tor na ma gyar or szá -

gi, 33 km hos  szú sá gú sza ka szá nak re -
konst ruk ci ó já ra vo nat ko zó tel jes kö rû mû -
sza ki ter ve zés. A ter ve zés ma gá ba fog lal ja
a De ák Fe renc-zsi lip re konst ruk ci ós ter ve -
i nek el ké szí té sét is, ami a mû tárgy rész le -
tes fel mé ré sén ala pul (hely szí ni geo fi zi kai
és ta laj me cha ni kai vizs gá la tok). Meg tör té -
nik a prog ram ke re tén be lül a ha tár szel -
vény kö ze lé ben egy kor sze rû, Dopp ler-el -
ven mû kö dõ víz raj zi mé rõ ál lo más mû sze -
re i nek be szer zé se és te le pí té se, va la mint a
csa tor na víz mi nõ sé gé nek gyors di ag nosz -
ti zá lá sá ra al kal mas hely szí ni mé rõ mû sze -
rek be szer zé se is.

A pro jekt 2010. szep tem ber 1-én in dult
és 2012. feb ru ár 29-én fog zá rul ni.

Az ADUVIG mint pro jekt gaz da fel ada ta
volt a pá lyá zat ki írá sa, a pá lyáz ta tás le bo -
nyo lí tá sa, a be ér ke zett ter vek vé le mé nye zé -
se és el fo ga dá sa. A köz be szer zé si el já rás
ke re té ben a ter ve zést a Víziterv Environ
Kft. nyer te meg. A mun ka so rán fo lya ma tos
egyez te té sek tör tén tek a ter ve zõk kel, akik

A medret Bátmonostor alatt sûrûn átnõtte  
a vízi növényzet
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az egyez te tés ered mé nye it be épí tet ték a ter -
vek be. Ne he zí tet te a hely ze tet a ter ve zé si
fel adat bo nyo lult sá ga, a ter ve zés re ren del -
ke zés re ál ló rend kí vül rö vid idõ és azok a
spe ci á lis köz be szer zé si sza bá lyok is
(PRAG el já rás rend), me lyek a ma gyar gya -
kor lat ban ke vés bé el ter jed tek és is mer tek.

Lát vá nyos ré sze volt a ter ve zés nek szep -
tem ber el sõ nap ja i ban a ba jai De ák Fe renc-
zsi lip víz te le ní té se. A zsi lip alatt a csa tor nát
ide ig le nes me der el zá ró gát tal le re kesz tet -
ték, a vi zet ki szi vat  tyúz ták a me der bõl. Így
lát ha tó vá vált a me der ben lé võ iszap meny -
 nyi ség, és el vé gez he tõk vol tak a zsi lip ta laj -
me cha ni kai és a sta ti kai vizs gá la tai. A zsi lip
alap le me ze és fa la za tai mû sza ki ál la po tá -
nak fel tá rá sa, az eset le ges re pe dé sek és ki -
üre ge lõ dé sek meg ha tá ro zá sa új sze rû geo -
dé zi ai és fo to gram met ri ai el já rá sok kal tör -
tént, amely alap ján el ké szült a zsi lip tér be li
mé ret ará nyos mo dell je is. Er re azért volt
szük ség, mert az Eu ró pá ban is egye dül ál ló,
tég la fa la za tú zsi lip 135 éves, sok szor volt
ki té ve sú lyos igény be vé tel nek és a
Baja–Bezdán kö zött hú zó dó ár víz vé del mi
fõ véd vo nal egyik kri ti kus he lye. A múlt év -

ti ze dek ben több ször rész le ge sen fel újí tot -
ták, de szer ke ze ti ki ala kí tá sá ból és fo ko zott
igény be vé te lé bõl adó dó an tel jes kö rû fel újí -
tá sa má ra in do kolt tá vált, hi szen to vább ra is
meg kell fe lel nie az aláb bi el vá rá sok nak:
– a táp víz gra vi tá ci ós be ve ze té se a Du ná -
ból a Baja-Bezdáni csa tor ná ba,

– du nai ár víz ese tén az ár -
víz ki zá rá sa a Baja–Margit-
ta-szigeti ár víz vé del mi öb-
lözetbõl,
– ala csony du nai víz ál lás
ese tén a víz vis  sza tar tá sa a
Fe renc-táp csa tor ná ban.

A csa tor na re konst ruk ci ós
ter ve i nek el ké szí té sé hez
szük sé ges geo dé zi ai fel mé -
rés a nyár vé gi, ko ra õszi idõ -
szak ban tör tént, 50 mé te ren -
ként vizs gál ták a ke reszt szel -
vé nyek me der jel lem zõ it, nö-
vényborítottsági pa ra mé te re -
it. A ter ve zés alap já ul meg fe -
le lõ pon tos sá gú GPS ké szü -
lé kek hasz ná la tá val, EOV
ko or di ná ta rend szer ben ké -
szült három di men zi ós te rep -
mo dell szol gált. A ter ve zett
be avat ko zá so kat az adott csa -
tor na sza kasz jel lem zõi sze -
rint ha tá roz ták meg.

A mû sza ki fel mé ré sek kel
pár hu za mo san öko ló gi ai ta -
nul mány is ké szült. A ta nul -
mány át te kin tet te és ele mez -
te a csa tor ná ról meg lé võ ed -
di gi víz mi nõ sé gi ada to kat. A
Víz ügyi Igaz ga tó ság ál tal
vég zett ko ráb bi víz mi nõ sé gi
hossz-szel vény vizs gá la tok
ered mé nye it ki egé szí tet ték
újabb hossz-szel vény vizs gá -

lat tal, te kin tet tel azok ra a bi o ló gi ai kom po -
nen sek re, ame lyek rõl nem állt ren del ke zés re
ele gen dõ adat. A mes ter sé ges csa tor na el -
éren dõ bi o ló gi ai ál la po tá nak meg ha tá ro zá sa
azon ala pult, hogy mi lyen tu laj don sá gok kal
kel le ne ren del kez nie egy nagy mé re tû, sík vi -
dé ki ter mé sze tes víz fo lyás nak, és a mes ter sé -
ges csa tor na szük sé ges funk ci ó já nak meg lé -
te mel lett ezek bõl me lyek  biz to sít ha tók az
élõ vi lág szá má ra. A ta nul mány a csa tor na
öko ló gi ai ál la po tá nak is me re té ben, a jó öko -
ló gi ai po ten ci ál el éré sé nek ér de ké ben ja vas -
la to kat fo gal ma zott meg a ter ve zõk szá má ra.

A ter ve zõk a geo dé zi ai fel mé rés ered -
mé nye i re ala poz va és az öko ló gi ai ta nul -
mány meg ál la pí tá sa it is fi gye lem be vé ve
el ké szí tet ték a víz fo lyás rész le tes kot rá si
ter vét. Ez csak olyan mér té kû kot rást tar -
tal maz (az ere de ti me der jel lem zõ i nek

meg vál toz ta tá sa nél kül), amely az el múlt
idõ szak ban fel hal mo zó dott, he lyen ként
nagy men  nyi sé gû, táp anyag ban gaz dag
iszap el tá vo lí tá sát szol gál ja. A je len tõs
men  nyi sé gû nö vé nyi táp anyag el tá vo lí tá -
sá val meg fi a ta lít hat juk a csa tor nát. A mun -
kák so rán azon ban át me ne ti víz mi nõ ség
rom lás sal is szá mol ha tunk, hi szen a meg -
moz ga tott, táp anyag ban gaz dag üle dék bõl
fel sza ba du ló táp anya go kat a nö vény zet
azon nal ké pes fel hasz nál ni, eb ben az idõ -
szak ban a be avat ko zá sok kö ze lé ben át me -
ne ti leg na gyobb mér té kû nö vé nye se dés,
oxi gén hi á nyos ál la pot is vár ha tó. A ked ve -
zõt len ha tá sok csök ken té se ér de ké ben a
be avat ko zá sok ra sza ka szo san ke rül sor.

A ter ve zés so rán egyez te té sek tör tén tek
a víz fo lyás ál tal érin tett te le pü lé sek ön kor -
mány za ta i val. A ter vek le he tõ ség sze rint
tar tal maz zák az ál ta luk meg fo gal ma zott
igé nye ket is, ame lyek stran dok, csó nak ki -
kö tõk, sza bad idõs jó lé ti te rek ki ala kí tá sá ra
vo nat koz nak. Az ön kor mány zat ok ugyan -
ak kor se gít sé get nyúj ta nak a ki ko tort iszap
el he lye zé sé re szol gá ló le ra kó he lyek ren -
del ke zés re bo csá tá sá val, ami igen fon tos
fel té te le a be avat ko zá sok meg té tel ének.

A táp csa tor na Her ceg szán tó alat ti sza ka -
sza ter mé szet vé del mi ol ta lom alatt ál ló te -
rü let (a Du na–Drá va Nem ze ti Park Béda-
Karapancsai Táj egy ség éhez tar to zik), egy -
ben Natura 2000-es te rü let (6. fo tó), ezért
a csa tor nát érin tõ mun ká la tok hoz a Nem -
ze ti Park hoz zá já ru lá sa is szük sé ges. Az
egyez te té sek meg tör tén tek, a mun ká la to -
kat az elõ for du ló vé dett fa jok za va rá sá nak
el ke rü lé sé vel kell vé gez ni.

A több mint egy éve tar tó fo lya mat so rán
el ké szül tek a mû sza ki ter vek, köz tük a
kot rá si ter vek és az öko ló gi ai ta nul mány.
A jö võ ben az ADUVIZIG a pá lyá za ti le he -
tõ sé gek függ vé nyé ben ter ve zi a mun ká la -
tok vég re haj tá sát. A Fe renc-táp csa tor ná ról
szü le tett ed di gi leg át fo góbb, leg ala po sabb
mû sza ki is me re tek ren del ke zés re áll nak.
Az ADUVIZIG cél ja, hogy a vá ros ban ta -
nu ló le en dõ víz ügyes szak em be rek nek és
min den ér dek lõ dõ nek le gyen le he tõ sé ge
azo kat meg is mer ni. A Ma gyar Hid ro ló gi ai
Tár sa ság Te rü le ti Szer ve ze té vel és az Eöt -
vös Jó zsef Fõ is ko la Mû sza ki és Gaz da ság -
tu do má nyi Fa kul tá sá val kö zö sen elõ adó -
ülést szer vez A Baja-Bezdáni csa tor na és
a De ák Fe renc zsi lip re konst ruk ci ós ter ve -
zé se cím mel a fõ is ko la Baj csy -Zsi linsz ky
úti épü le té nek Török László termében (I.
em. 108.) 2012. feb ru ár 9-én, 10 órai kez -
det tel. E cikk cél ja a kon fe ren cia aján lá sa,
is mer ve azt a tényt, hogy sok hely bé li nek
szív ügye a Fe renc-táp csa tor na.

Fe hér Gi zel la

A víztelenített zsilip

A csatorna lerekesztése
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100 éve tör tént

Kí na éb red
„…akár mi lyen ba jai is van nak Kí ná nak, van ben ne va la mi egész sé ges élet ösz tön, 

va la mi kü lö nös, ter mé szet fö löt ti, rend kí vü li élet erõ.” (Lin Yutang, 1936.)

1912. feb ru ár 13-án Pe king ben ki ki ált -
ják a kí nai köz tár sa sá got. Ide ig le nes el -
nök nek Szu Jat-szent vá laszt ják meg, aki
pol gá ri fog lal ko zá sa sze rint or vos, szel le -
mi ha bi tu sát te kint ve el tö kélt for ra dal már.
Ha za tér Ja pán ból a ha di tu do mány ban jár -
tas ka to na tiszt, Csang Kaj-sek is. 1923-
ban majd õt bíz zák meg a pe kin gi ka to nai
aka dé mia pa rancs oksá gá val. Ez idõ tájt je -
le nik meg a kí nai kom mu nis ta párt hi e rar -
chi á já ban a szor gos és ko nok ap pa rat csik,
Mao Ce-tung. Szín re lé pett te hát az a há -
rom sze mé lyi ség, aki fõ sze rep lõ je lesz Kí -
na harc cal, vér rel, szen ve dés sel te lí tett új -
ko ri tör té nel mé nek. Kor tár sak mind hár -
man, fõ ként a két utób bi, akik ag gas tyán
ko ru kig erõl te tik alatt va ló ik ra rög esz mé vé
cson to so dott ide á i kat.

A „Men  nyei Bi ro da lom” tör té nel me és
kul tú rá ja még a mû velt eu ró pai szá má ra is
jó részt is me ret len ter ré num. Ez az in for -
má ció hi ány erõ sen tor zít ja föld ré szünk
pol gá ra i nak vi lág kép ét, hi szen Ke le ten
már több év ez re de egy olyan csá szár ság
jött lét re, mely fej lett ség te kin te té ben szá -
mos te rü le ten meg elõz te kon ti nen sün ket.
Még meg le põbb, hogy mû sza ki-tu do má -
nyos ter me lé keny sé gét és eb bõl fa ka dó
ver seny elõ nyét a 17. szá za dig meg tart ja.

Tûz zük ki a kro no ló gia szi lárd tá jé ko zó -
dá si pont ja it. A ho mé ro szi epo szo kat az
eu ró pai tör té ne lem ködbe ve szõ múlt já nak
ha tá rán le be gõ mí to szok nak te kint jük. Ám
ak kor, ami kor a mon da be li Ak hil le usz és
Hek tor ádáz csa tá ju kat vív ják a va ló ban
lé te zõ Tró ja fa lai alatt, Kí na csá szá ra i nak
már há rom év szá za dos írott tör té nel me
van. Ez ko ránt sem egy bar bár törzs szö vet -
ség há zi kró ni ká ja, ha nem egy jól szer ve -
zett bi ro da lom pre cíz his tó ri á ja. Kü lö nös
ér ték kel bír nak a tár sa da lom tech ni kai fej -
lett sé gé re vo nat ko zó rész le tek. Is me rik a
bronz öt vö ze tet, és ön té sé re öt le tes el já rást
dol goz nak ki. A négy év ez red nél is ré geb -
bi le le tek bi zo nyít ják, hogy az ol vadt fé -
met bo nyo lult, ke cses, mû vé szi for ma fel -
vé te lé re tud ják rá bír ni. Ko hó sí tá si tu do -
má nyuk szer fe lett fej lett. Az an ti mont,
mely nek Egyip tom ban és Ró má ban csak
oxid ját tud ják elõ ál lí ta ni, ké pe sek tisz ta
fém mé re du kál ni. Míg Eu ró pá ban vas kor -
ról be szé lünk, és csak hos  szú szá za dok
után ala kul ki az acél lá ne me sí tés tech ni -
ká ja, a kí na i ak már Kr. e. 2220-ban elõ ál -

lít ják e ru gal mas fé met. Si ke rük tit ka a fel -
is me rés: a mag ne tit ne vû ás ványt kell ko -
hó sí ta ni. Ez tar tal maz za a 0,3 szá za lék nyi
sze net, mely biz to sít ja az acél kü lön le ges
tu laj don sá ga it. Eu ró pá ban vi szont a
limonitot (gyep vas ér cet) ko hó sít ják, mely
csu pán lágy vas elõ ál lí tá sá ra al kal mas.

A „menny fi a i nak” leg na gyobb bra vúr ja a
por ce lán ké szí tés el já rá sá nak fel fe de zé se. A
tech ni ka ki dol go zá sa nem kön  nyû fel adat. A
le le tek ta nú bi zony sá ga sze rint Kr. e. 200-tól
nyolc év szá za don át kí sér le tez nek a por ce -
lán hoz egy re job ban ha son ló ke rá mi ák elõ ál -
lí tá sá val. A si ker pil la na ta a Tang-dinasztia
kor sza ká ban, Kr. u. 617-ben ér ke zik el. A ki -
dol go zott tech no ló gia bo nyo lult sá gi fo ka
nem ma rad alat ta egy mo dern gyógy szer ké -
szít mény ének. A kaolint, föld pá tot és kvar cot
pon tos súly arány ban kell ele gyí te ni. A nyers -
anya go kat azon ban csak több fo ko za tú tisz tí -
tá si fo lya mat tal le het ki nyer ni. A víz zel
masszá vá gyúrt ke ve ré ket hos  szas, hi deg
elõ ke ze lés nek ve tik alá. És mind ez ide ig a
mû vé szi for má zás ról, fes tés rõl, zo mán co zás -
ról és a gon dos ki ége tés rõl még szó sem
esett. A vég ter mék – mond juk egy fes tett te -
ás csé sze – ar tisz ti kus for má jú. Fa la to jás héj
vé kony sá gú, szí nei ra gyog nak, anya gán át -
de reng az éles vo na lú ár nyé kot ve tõ fény.
Néz zük az ös  sze ha son lí tó ada tot. Ezer egy -
száz év te lik el, míg a sar la tán szász al ki mis -
ta, Friedrich Bötger szin te vé let le nül új ra fel -
fe de zi a por ce lán gyár tás tit kát.

Nem ke vés bé im po ná ló a se lyem szö vés
el já rá sá nak ki fej lesz té se. Az ter mé sze tes
faj fej lõ dé si vé let len, hogy a se lyem her nyó
tenyészhelye Ke let-Ázsia. Az vi szont már
a fon dor la tos, ta lá lé kony el me zse ni á lis vil -
la ná sa, hogy a be bá bo zó dó fé reg tõl el ra -
gad ják a csil lo gó szál fo na lat, mi e lõtt pil -
lan gó vá vál va tönk re ten né mû vét. A fé nyes
ra gyo gá sú egye di szá la kat fo nal lá so dor -
ják, és ki fej lesz tik a se lyem szö vés utá noz -
ha tat lan kí nai tech no ló gi á ját. Ter mé ke i ket
már a ró mai csá szár kor ide jé ben is me ri Eu -
ró pa. Ter mé sze te sen a ve võ kör a lu xus leg -
vas ta gabb er szé nyû hó do ló i ból ke rül ki.
Egy vég se lyem az azo nos sú lyú szín arany -
 nyal egyen ér té kû. Nem ér dek te len adat,
hogy a se lyem her nyó-te nyész tést Huang Ti
csá szár már Kr. e. 2630 kö rül el ren de li.

A kí nai öt le tes ség re jel lem zõ, hogy
meg ala poz zák az el hasz nált tex til ter mé -
kek re te le pí tett ipart. A man da rin se -

lyemkön tö se épp úgy el ron gyo ló dik, mint
a ku li vá szonin ge. Nos, mi len ne, ha a hul -
la dé kot szá la i ra tép nék, a mas  szát vá nyol -
nák, hen ge rel nék, si mí ta nák, ad jusz tál -
nák? A „rongy pa pírgyár tás” gon do la ta ak -
kor tájt fo gal ma zó dik meg, mi kor a mû velt
Ró ma ked velt fog la la tos sá ga, hogy a núbi-
ai orosz lá nok ét vá gyát az aré na kö ze pé re
te relt ke resz té nyek kel csil la pít sa. Az idõ -
pont és a fel ta lá ló ne ve is mert: Kr. u. 105.,
Cai Lun mes ter. A rongy pa pír fel ta lá lá sá -
val a sár gák bi zony ezer két száz év vel elõz -
ték meg kon ti nen sün ket.

De lép jünk to vább a pa pír ra rótt szö veg
meg sok szo ro zá sa irá nyá ba. Míg Nyu gat
ko los to ra i ban ügyes ke zû és tu dós szer ze te -
sek ró ják a ci nó ber ini ci á lé kat kö ve tõ fe ke -
te so ro kat a kó dex be, Kí ná ban fel fe de zik a
könyv nyom ta tást. Kr. u. 593-ban már nyo -
mó dúc ok ra vé sett, ös  sze füg gõ szö ve ge ket
nyom nak pa pír ra. Az el já rást 1040-ben Pi
Cseng fej lesz ti to vább. Rá jön nek a szö veg
ele me i re bon tá sá nak le he tõ sé gé re. A kí nai
„be tû” azon ban tel jes szót, il let ve fo gal mat
je lent, te hát a sze dõ szek rény nek sok ezer
egye di ele met kell tar tal maz nia. Gaz da sá gi
rend sze rük fej lett ség ét és sta bi li tá sát jel zi,
hogy a ta lál mányt Kr. u. 600-ban pa pír pénz
nyom ta tá sá ra is fel hasz nál ják. Újí tá suk
több mint egy év ez red del elõ zi meg az eu -
ró pai ál la mo kat.

Kü lön fe je ze tet ér de mel ne a ka to nai fel -
hasz ná lá sú ta lál má nyok tör té ne te. A szám -
szer íj ki fej lesz té sé ben két év ez red del elõ zik
meg kon ti nen tá lis kö zép ko run kat. A nyíl -
pus ka nagy ener gi á jú lö ve dé ke lé nye ge sen
ve sze del me sebb, mint az íj ál tal ki röp pen -
tett ves  szõ. Át üti a leg vas ta gabb pán célt is.
Ér de mes az ös  sze ha son lí tás ra az a tény, a
lõ port már Kr. u. 1044-ben fel fe de zik. E já -
té kos ke dé lyes sé gû népre jel lem zõ, hogy a
ve szé lyes ke ve ré ket elõ ször ün ne pi tû zi já -
ték ok ra, pom pás csil lag szó rást pro du ká ló
ra ké ták elõ ál lí tá sá ra hasz nál ják. Do ku men -
tá ció bi zo nyít ja azon ban, hogy ké sõbb a ha -
di tech ni kai fel hasz ná lás ra al kal mas esz közt
be ve tik a mon go lok el len. Mi kor 1232-ben
a ta tá rok Pe kin get ost ro mol ják, egy mo -
zsár sze rû lö veg tûz oká dó bom bá ját zú dít ják
tö mött so ra ik ra.

Fi gye lem re mél tó al ko tás a mel lék ágak kal
együtt négy ezer ki lo mé ter hos  szú Nagy Fal
meg épí té se is. Mo nu men ta li tá sát mu tat ja,
hogy ez volt az egyet len em be ri al ko tás, me -
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lyet sza bad szem mel is fel is mer tek 1969 jú -
li u sá ban az Apol ló 11 Hold ra szál ló uta sai.
Meg fi gye lik a ter mé sze tes mág nes ség egyes
érc faj tá kon mu tat ko zó je len sé gét. Kre a ti vi -
tá su kat mi nõ sí ti, hogy a mag ne tit bõl ki met -
szett ru dacs kák kal már Kr. e. 1160-ban irá -
nytût ké szí te nek. Em lí tés re mél tó az is, hogy
tü kör lánc se gít sé gé vel ki dol goz zák az op ti -
kai üze net to váb bí tás mód sze rét. Szel le mes
el já rá suk egy év ez red del elõ zi meg az Eu ró -
pá ban ki fej lesz tett ka ros te leg ráf rend szer el -
ter je dé sét. To váb bi adat: Vasson mis  szi o ná ri -
us Kr. u. 1306-ban be szá mol egy lég gömb
kí sér let rõl. A bal lon va la mi lyen kön  nyû gáz
töl tés sel Pe king ben emel ke dett le ve gõ be. A
Montgolfier fi vé rek hõ lég bal lon ja Pá rizs ban
1783-ban vég zi ered mé nyes re pü lé sét.

Nem csak tech ni kai, ha nem az el mé le ti tu -
do má nyok te rü le tén is al kot tak ma ra dan dót.
A Pi ta go rasz-té tel úgy ne ve zett „kí nai bi zo -
nyí tá sa” két ség te le né te szi, hogy eh hez az
alap ve tõ ele mi geo met ri ai fel is me rés hez
önál ló an ju tnak el. Csil lag tér ké pe ik fel tün te -
tik és rend sze re zik az észa ki ég bolt sza bad
szem mel lát ha tó égi test je i nek negy ven szá -
za lé kát. Kr. u. 1054-ben el sõ ként fi gye lik
meg és ír ják le a szupernova je len sé get. (Ez
a ha tal mas mag fi zi kai ener gia-fel sza ba du lás
a hid ro gén bom ba rob ba ná sá hoz ha son ló.) A
20. szá za di csil la gá sza ti meg fi gye lé sek iga -
zol ták, hogy a kí na i ak a négy ezer fény év nyi
tá vol ság ban lé võ Rák-köd ki ala ku lá sá nak
kez de tét ész lel ték.

Ös  sze fog la lá sul hall gas suk meg Lin
Yutangnak, az író nak sze re tett ha zá já ra vo -
nat ko zó, pá rat lan tö mör sé gû re mek lé sét:

„A leg ré gibb élõ nem zet, amely nek foly ta -
tó la gos kul tú rá ja van; né pes sé ge a leg na -
gyobb; va la mi kor a vi lág leg na gyobb bi ro -
dal ma volt, és hó dí tá so kat tett; a leg fon to -
sabb ta lál má nyok egy ré szé vel õ aján dé koz -

ta meg a vi lá got; iro dal ma, fi lo zó fi á ja, élet -
böl cses sé ge egé szen az övé; a mû vé szet te rü -
le tén pe dig szár nyal va járt ott, ahol má sok
csak a szárny pró bál ga tá sig ju tot tak el.”

A „Men  nyei Bi ro da lom” kép zõ mû vé szet -
ének, épí té sze té nek, iro dal má nak ér té ke lé se
to váb bi ta nul mány tár gya le het ne. Ér de kes
azon ban a kö vet ke zõ tény. Kí na fi a i nak öt le -
tes sé ge, szel le mi al ko tó ere je a 17. szá zad tól
ha tá ro zott ha nyat lást mu tat. Eu ró pa utol só
két száz évé nek ha tal mas tu do má nyos-tech -
ni kai for ra dal má ba új ered mé nyek kel alig
tud nak be kap cso lód ni. Jel lem zõ a kö vet ke zõ
adatpár. Fi zi kai, ké mi ai, or vo si No bel-dí jat
az ezer há rom száz mil li ós po pu lá ci ó ból
mind ös  sze két fõ sze rez. Ez alatt az idõ alatt
a tíz mil li ós Ma gyar or szág leg alább hat olyan
tu dóst vall hat ma gá é nak, akik nek ha zánk hoz
tar to zá sa alig ha vi tat ha tó.

Kí na írá sos do ku men tu mo kon ala pu ló tör -
té ne tét egy tö rés vo nal oszt ja ket té. A csá szá -
ri di nasz ti ák há rom és fél év ez red ét a mo dern
ál lam egy év szá za da kö ve ti. A kor szak kez -
de tét ki je lö lõ év ben, 1912-ben a ka riz ma ti -
kus sze mé lyi ség, Szun Jat-szen ke rül a tör té -
né sek fó kusz pont já ba. Negy ven ha to dik évé -
ben jár, és múlt ja nem szû köl kö dik vi ha ros
ese mé nyek ben. Mind össze két év re ter je dõ
or vo si pra xi sát a hi va tá sos for ra dal már stá tu -
sá ra cse ré li fel. A tör té ne lem azon ban kés le -
ke dik a sztár sze rep rá osz tá sá val. Az emig -
ráns tu cat nyi, sor ra el bu kó for ra da lom ins pi -
rá ló ja vagy te võ le ges részt ve võ je. A csá szár
azon ban ke mény és mes  szi re nyú ló ke zû el -
len fél. 1896-ban a lon do ni nagy kö vet ség
ügy nö kei le fü le lik és dip lo má ci a i lag vé dett
te rü let re hur col ják. Csu pán a saj tó bot rány és
a brit kor mány eré lyes til ta ko zá sa sza ba dít ja
ki. Alig ha cso dál ha tó, hogy a ku dar co kat
val ló for ra dal már ti zen hét éves odis  sze á ja
so rán be ba ran gol ja In dok ínát, Ja pánt, a Ha -

waii -szi ge te ket, az Egye sült Ál la mo kat és
Eu ró pát. A hos  szú emig rá ció ho za dé ka vi -
szont, hogy a nyu ga ti vi lá got, a de mok rá cia
esz me rend sze rét sok kal ala po sabban is me ri
meg, mint bár mely más kí ni po li ti kus. A
szám ûzött eu ró pai és ame ri kai el fo ga dott sá -
gá hoz nagy mér ték ben já rult hoz zá, hogy
már 1885-ben ke resz té nyi hit re tér. Meg le põ
mó don a kon fu ci á nus, il let ve Lao-ce hi tét
val ló anya or szág né pe sem ide ge ne dik el a
re ne gát tól.

Az if jú kí nai köz tár sa ság azon ban nem bi -
zo nyul sta bil ál lam kép zõd mény nek. A kö zel
tíz mil lió négy zet ki lo mé ter nyi óri á si te rü le -
ten nem tud úr ra len ni a köz pon ti ha ta lom. A
Nem ze ti Párt (Kuomintang) meg kí sér li a
szét hú zó erõk ös  sze fo gá sát. Kü lö nös mó don
a for ra da lom fel lob ba ná sa és a man dzsu
ural ko dó ház meg buk ta tá sa után mind az
USA, mind Ang lia ér dek te len sé get mu tat a
kí nai köz tár sa ság sor sa iránt. A dip lo má ci ai
vá kuu mot jó ér zék kel hasz nál ja ki a Szov jet -
unió. Adolf Joffe orosz dip lo ma ta 1923-as
tár gya lá sai nyo mán a Kuomintang szer ve ze -
tén be lül meg je le nik a kom mu nis ta párt.
1925-ben Szun Jat-szennel vé gez el ha tal ma -
so dó rák be teg sé ge, és szín re lép a ka to nai ve -
ze tõ, Csang Kaj-sek tá bor nok.

A pa raszt ság kö ré ben ered mé nye sen agi tá -
ló kom mu nis ták fel éb resz tik Csang jo gos
fél té keny sé gét. A bol se vik tí pu sú párt ki lép a
Kuomintangból, majd ki rob ban a fegy ve res
harc. 1934-ben in dul a „nagy me ne te lés”,
mely nek so rán a párt fegy ve res erõi és szim -
pa ti zán sai Észak-Kí ná ban gyü le kez nek ösz -
 sze. A leg te kin té lye sebb kom mu nis ta ve zér
ek kor már Mao Ce-tung. Az el len sé get ki -
szo rí tó Kuomintang rend sze re azon ban nem
mu tat gaz da sá gi ütõ ké pes sé get. A köz tár sa -
ság már ne gyed szá za da meg ala kult, a ka pi -
ta liz mus ter me lõ ké pes ség ét azon ban nem si -
ke rült ho ni ta laj ba plán tál ni. Jel lem zõ a kö -

Szun Jat-szen (1866-1925)

A Nagy Fal egyik szakasza
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vet ke zõ, 1936-os adat. A 424 mil li ós lé lek -
szá mú or szág ex port ja mind ös  sze két sze re se
a ko ra be li Ma gyar or szá gé nak. A di na mi kus -
nak nem mond ha tó fej lõ dést vég leg meg -
akaszt ja az 1937-ben be kö vet ke zõ ja pán tá -
ma dás. Mi vel az el avult fel sze re lé sû kí nai
had se reg ha tal mas lét szám fö lé nye bir to ká -
ban sem tud na el len áll ni a ja pá nok nak, a kül -
föld ha di anyag-szál lít má nyok kal si et Csang
Kaj-sek se gít sé gé re. Ér de kes e jó tét lel kek
ál do zat kész sé gé nek ös  sze ha son lí tá sa. Fran -
cia or szág, Nagy-Bri tan nia és az USA ös  sze -
sen 250 mil lió dol lár ér ték ben szál lít. A
Szov jet unió vi szont Csangnak – aki nem rég
még kedv vel és gyö nyö rû ség gel ap rí tot ta a
kom mu nis tá kat – 262 mil lió dol lár ér té kû
fegy vert utal ki.

Dön tõ for du la tot hoz az 1941-es év. Ja -
pán orv tá ma dá sa had üze net re kény sze rí ti
az USA-t és Nagy-Bri tan ni át. A szi get or -
szág ha jó ha da blo kád alatt tart ja a kí nai par -
to kat, meg szû nik a ten ge ri szál lí tás le he tõ -
sé ge. Ek kor a két an gol szász ha ta lom olyan
he ro i kus vál lal ko zást hajt vég re, mely a vi -
lág há bo rú leg na gyobb mû sza ki tel je sít mé -
nyei kö zé tar to zik. Mi vel Bur mát le ro han -
ják a ja pá nok, le he tet len Kí nát szá raz föld ön
meg kö ze lí te ni. Meg szer ve zik a Hi ma lá ja
fö löt ti lé gi hi dat. A ha vi tíz ezer ton nás tel je -
sít ményt egy év alatt negy ven öt ezer ton ná -
ra eme lik. Az ame ri kai és brit pi ló ták tel je -
sít mé nye em ber fe let ti. A C-47-es szál lí tó -
gé pe ket leg fel jebb hét ezer mé te res szol gá -
la ti ma gas ság ra ter vez ték. A ma xi má li san
ter helt jár mû ve ket a gyil kos szik la csú csok
fö lé, több mint nyolc ezer mé ter re kel lett
felhajszolniok. Mi vel a Bramaputra völ gyé -
bõl fel száll va ezer öt száz ki lo mé tert tesz nek
meg, az üzem anyag sú lya a hasz nos ter het
mind össze há rom ton ná ra zsu go rí tot ta. A

negy ven öt ezer ton na el szál lí tá sa te hát na -
pon ta öt száz gép fel szál lá sát igé nyel te. Az
ame ri ka i ak kí nai re pü lõ te rek re te le pí tik a
Chennault tá bor nok ve ze té se alatt ál ló 14. re -
pü lõ cso por tot. A B-17-es és B-29-es lé gi erõ -
dök kel fel sze relt „re pü lõ tig ri sek” vi szony -
lag kö zel rõl mér nek csa pást a Ja pán-szi ge -
tek re. Az ame ri ka i ak Csang had se reg ének
tel je sít mé nyé vel nem le het nek elé ge det tek,
mert Stilwell al tá bor na gyot de le gál ják Kí -
ná ba, aki a ge ne ra lis  szi musz ve zér ka ri fõ -
nö ke ként te vé keny ke dik 1945-ig. Ér ték íté -
let ét jel zi, hogy két had osz tályt a lé gi hí don
azon nal In di á ba transz por tál, ahol kor sze rû
ki kép zést és fegy ver ze tet kap nak. A fo lya -
ma to san ér ke zõ ame ri kai ve zér ka ri tisz tek a
há bo rú vé gé ig to váb bi har minc öt had osz -
tály szer ve zett ség ét és ütõ ké pes sé gét pró -
bál ják kor sze rû szint re emel ni.

A vég sõ gyõ ze lem Csang Kaj-sek or szá gát
szin te vá rat la nul eme li vi lág ha tal mi rang ra.
Vé tó jog gal fel ru há zott ál lan dó tag ja lesz a
Biz ton sá gi Ta nács nak. A kö vet ke zõ négy év
azon ban meg mu tat ja, hogy sem az 1912-es
for ra da lom ve zér lõ szel le me, Szun Jat-szen,
sem ké sõbb Csang Kaj-sek nem te rem tet ték
meg egy élet ké pes de mok rá cia épít mé nyét.
A Mao Ce-tung ve zet te kom mu nis ta had se -
reg tá ma dás ba len dül, és a ge ne ra lis  szi musz
– bár az ame ri ka i ak bõ ke zû en tá mo gat ják –
még is ki szo rul ha tal mas bi ro dal má ból. A
csú fos ku darc nem csak az jel zi, hogy az
egy sze rû kí nai lé lek nem bi zo nyult fo gé -
kony nak Szun Jat-szen Eu ró pá ból im por tált
esz mé i re. Csang rend sze re nem egy de mok -
ra ti kus mo dell meg va ló su lá sát hoz ta. A kor -
rupt és erõ sza kos re zsim az or szág nép ének
túl nyo mó ré szé ben el len szen vet éb resz tett
fel. Kí na egy sze rû fia jog gal vél te azt, hogy
a csá szá rok el ûzé sé vel és az új ha ta lom nye -
reg be ül te té sé vel eben gu bát cse rélt. Meg le -
põ vi szont, hogy Csang Kaj-sek, a bu kott
dik tá tor, Taj van szi ge té re me ne kül ve egy el -
fo gad ha tó élet kö rül mé nye ket ki ala kí tó or -
szá gocs kát hoz lét re.

A kí nai tör té ne lem 1949 és 1976 kö zé esõ
sza ka szá ra Mao Ce-tung fé lel mes ár nyé ka
ve tül. Pa ra dox hely zet, hogy mind az el ûzött
Csang, mind a di a dal mas ko dó Mao ugyan -
azon fé szek alj ban ne vel ked nek. Mind ket ten
a Kuomintangból in dul nak nagy ra tö rõ po li -
ti kai pá lyá juk ra. A kom mu nis ta ve zér nem
vé gez egye te met, ide o ló gi ai kép zett sé gét au -
to di dak ta úton szer zi. A mar xiz mus dog má it
azon ban a kí nai vi szo nyo kat fi gye lem be vé -
ve mó do sít ja. A pro le tár dik ta tú ra ki ví vá sá ra
nem a mun kás osz tály, ha nem a or szág la kos -
sá gá nak ki lenc ven szá za lé kát ki te võ sze -
gény pa raszt ság hi va tott. 1949-ben va ló ban a
nyo mor gó, éhe zõ, el gyö tört kí nai pa raszt ság
ûzi el a Kuomintangot.

A pro le tár dik ta tú ra ter mé sze te sen Kí ná ban
is a szov jet mo dell sze rint mû kö dik. Az alatt -
va lói füg gõ ség mér té ke a csá szá ri kor ide jét
idé zi vis  sza. A köny ve it és ta nul má nya it on tó
Mao né ze te it a part ap pa rá tus a csal ha tat lan -
ság rang já ra kí ván ja emel ni. A kö vet kez mé -
nyek nem is ma rad nak el. Gyõz ni kön  nyebb
volt, mint kor má nyoz ni. Már 1955-ben nyil -
ván va ló lesz, hogy a me zõ gaz da ság kor sze rû -
sí té sé hez szük sé ges gé pek vas anya gát a fej -
let len ko hó ipar nem tud ja elõ ál lí ta ni. Mao fe -
jé bõl ki pat tan a zse ni á lis gon do lat: „né pi ko -
hók” ez re i nek lé te sí té sé vel ter mel jék ki a hi -
ány zó nyers anya got. Az õs ko ri mód sze rek -
hez va ló vissza té rés ter mé sze te sen tö ké le tes
ku dar cot vall. A ve zér ki fogy ha tat lan öt le tei,
a „kul tu rá lis for ra da lom” és a „nagy ug rás”
to vább fo koz zák a Mennyei Bi ro da lom
egyéb ként is el vi sel he tet len gaz da sá gi és tár -
sa dal mi ká o szát. Mao azon ban ha tal mas ka -
to nai és párt ap pa rá tus tól véd ve, to rony ma -
gas ság ban, is te ni há bo rí tat lan ság ban tró nol a
felül rõl si má nak tû nõ in du lat ten ger vi har zá sa
fe lett. Esz mé i nek meg ter mé ke nyí tõ és tel je -
sít mény fo ko zó ha tá sá ról idéz zünk egy tan -
me sét a köz pon ti párt lap, a Zsenmin Zsibao
anya gá ból. A kli ni kai köz pont ban agy mû té tet
vé gez nek. A pro fes  szor fel tá masz tott kö -
nyök kel, a pa rá nyi mû sze re ket ti zed mil li mé -
ter nyi pon tos ság gal moz gat va ha jol az ár -
nyék men tes lám pák tól éle sen meg vi lá gí tott
mû té ti fe lü let re. Az élet funk ci ó kat fo lya ma -
to san el len õr zõ mû sze rek züm mö gé sé be ta -
gol tan ol va só hang ve gyül. A párt uta sí tás sze -
rint az egyik as  szisz tens Mao Ce-tung köny -
vé bõl vett ká den ci á kat ol vas fel. Nem is ma -
rad el a jó té kony ha tás: a se bész szak mai ju -
dí ci u ma ki éle se dik, ma nu á lis kész sé ge fo ko -
zó dik, és még a ké tes nek lát szó ki me ne te lû
ope rá ció is pom pá san si ke rül.

Mao Ce-tung (1893-1976)Csang Kaj-sek (1887-1975)
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A bölcs ve zér 1976-ban tel je sí ti be Konfi-
ciusz ta ní tá sa it és lép át a par la gi lé te zés vi lá -
gá ból a nem lét éte ri szfé rá já ba. Alig te lik el
két év, és a rö vid em lé ke ze tû utó dok ban el -
ho má lyo sul nak Mao örök be csû ta ní tá sai.
Gya ní ta ni kez dik, hogy a „Nagy Kor má -
nyos” (ez a ve zér egyik dí szí tõ jel zõ je) va la -
hol irányt vé tett.

1978-ban gyö ke res gaz da sá gi for du lat kö -
vet ke zik be. A pa raszt ság vis  sza kap ja és han -
gya szor ga lom mal kez di mû vel ni misz ti kus
von zó dá sá nak tár gyát, az édes anya föl det. A
ka pi ta liz mus csí rá it ko ráb ban ink vi zí to ri

buz ga lom mal gyom lál ga tó párt ide o ló gu sok
a ma gán tu laj do nú élel mi szer-fel dol go zó
üze mek ala pí tá sát kez dik ösz tö nöz ni. Ti zen -
négy vá ros ban lé te sí te nek kül föl di bank fi ó -
kot, be ha tol és kor sze rû üze me ket ala pít a
nyu ga ti tõ ke. A dé li tar to má nyok ban fel vi -
rág zik a ve gyes tu laj do nú tõ kés nagy ipar.

A vál to zás irá nyát és mér té két leg vi lá go -
sab ban a szám adat ok jel zik. 1993-ban Kí na
brut tó ha zai ter mé ke 580 mil li árd dol lár.
Ugyan ek kor Né met or szág 1900 mil lió dol -
lár nyi ér té ket ter mel. 2006-ban Kí na 2642
mil li árd dol lárt pro du kál, és csak kis kü lönb -

ség gel szo rul a kon ku rens mö gé a vi lág gaz -
da sá gi rang sor ban. Ter mé sze tes, hogy egy
el ma ra dott bi ro da lom ma te ma ti ka i lag ért he -
tõn mu tat ki na gyobb üte mû fej lõ dést, mint
az ipa ri te lí tett ség csú csán já ró or szág. Az is
tény, hogy a 81 mil li ós lé lek szá mú Né met or -
szág gaz da sá ga így is ti zen öt szö rö sen ter me -
lé ke nyebb a Men  nyei Bi ro da lom nál. Nem
ta gad ha tó vi szont, hogy ez az Eu ró pa mé re -
tû, ha tal mas or szág az utol só há rom év ti zed -
ben tör té nel me új, mi nõ sé gi leg meg vál to zott
sza ka szá ba lé pett.

Dr. Dá ni el Jó zsef

Tiszta szívvel a Szentföldért
800 éve zajlott a gyermekek keresztes hadjárata

A mar xis ta tör té net írás iga zá ból so ha -
sem tu dott mit kez de ni az érett kö zép kort
vé gig kí sé rõ ke resz tes moz ga lom mal. A
Szent föld muszlim ura lom aló li fel sza ba -
dí tá sá ért in dí tott har cok so ro za ta ugyan is
az osz tály har cos szem lé let be nem volt be -
il leszt he tõ, hi szen uszá lyá ba a leg al só nép -
ré te gek tõl egé szen a leg na gyobb ha tal mú
eu ró pai ural ko dó kig so kan be ke rül tek. A
több év szá za don át hú zó dó moz ga lom rá -
adá sul nem egy sze rû sít he tõ pusz tán val lá -
si kér dés sé sem, hi szen mö göt te egé szen
mély gaz da sá gi és tár sa dal mi kér dé sek is
meg hú zód tak. De a nyu gat-eu ró pai tör té -
net írás szá má ra is ért he tet len volt az a fa -
na tiz mus, amely a leg kü lön bö zõbb ré te -
gek be tar to zó kat ma gá val ra gad ta, hogy
fegy ver rel küzd hes se nek a Szent föl dért.
Az idén 800 éve le zaj lott gyer me kek ke -
resz tes had já ra ta a mai em ber ész já rá sa
sze rint eb ben az ese mény sor ban is fel fog -
ha tat lan nak tû nik.

Elõz mé nyek
A 11. szá zad ban fel lán golt ke resz tes

esz me ele in te ko moly si ke re ket ért el, hi -
szen az 1096-ban II. Or bán pá pa hí vó
sza vá ra ös  sze gyûlt nyu gat-eu ró pai
kereszteslovagok az ún. el sõ ke resz tes
had já rat so rán (1096-1099 kö zött) – ki -
hasz nál va kö zel -ke le ti arab ál la mok egy -
más köz ti vi tá it – meg hó dít ják Je ru zsá le -
met és a Szent föld je len tõs ré szét. Az el -
fog lalt te rü le te ken ha ma ro san lét re jön a
Je ru zsá le mi Ki rály ság, és for má li san en -
nek hû bé res ál la ma i ként az Antiochiai
Fe je de lem ség, az Edesszai Gróf ság és a
Tripoliszi Gróf ság. Az újon nan meg szer -
ve zett ke resz tes ál la mok ban a nyu gat-eu -
ró pa i hoz ha son ló hû bé ri rend szert ve zet -
nek be, hi szen a lo va gok egy ré sze itt te -

le pe dik le. A ke resz tény za rán do kok vé -
del me ér de ké ben vá ra kat és ko los to ro kat
épí te nek, és lét re jön nek itt a kü lön bö zõ
ke resz tes lo vag ren dek (johanniták, temp -
lo mo sok, Né met Lo vag rend) is, akik nek
épp úgy van nak ka ri ta tív-be teg ápo ló, mint
vé del mi fel ada tai. Az Eu ró pá val fenn tar -
tott kap cso lat új im pul zust ad a Föld kö zi-
ten ge ren zaj ló ún. levantei ke res ke de lem -
nek is, amely az öreg kon ti nenst szá mos
lu xus cik kel és nagy ér té kû fû szer rel lát ja
el, de köz vet ve a mû velt ség ki szé le se dé -
sé hez is hoz zá já rul. A hely ben élõ nem
ke resz tény la kos ság in teg rá ci ó já val azon -
ban nem is na gyon kí sér le tez nek. Az
egyes ál la mok egy más sal, Bi zánc cal és
az ara bok kal szem be ni gya ko ri konf lik tu -
sai je len tõ sen gyen gí tik õket, rá adá sul az
el té rõ nép cso port ok hoz tar to zó ke resz te -
sek kö zött is el len té tek van nak.

A 12. szá zad ban emi att a rend sze ren már
ko moly re pe dé sek mu tat koz nak; 1144-ben
Imadeddin Zenki moszuli emír el fog lal ja
Edesszát, ame lyet a 2. ke resz tes had já rat -
ban (1147-1149) a fran cia (VII. La jos) és
né met (III. Kon rád) ural ko dó ál tal ve ze tett
se reg sem tud vis  sza fog lal ni. Sõt, 1187-
ben Szaladin egyip to mi szul tán a hattini
csa tá ban meg sem mi sí tõ gyõ zel met mér a
ke resz té nyek re, majd pe dig Je ru zsá le met
is vis  sza ve szi tõ lük. A há rom leg na gyobb
eu ró pai ural ko dó, I. (Barbarossa) Fri gyes
né met-ró mai csá szár, I. (Orosz lán szí vû)
Ri chárd an gol ki rály és II. Fü löp Ágost
fran cia ki rály ál tal ve ze tett 3. ke resz tes
had já rat (1189-1192) is csak annyit tud el -
ér ni, hogy a ke resz té nyek meg szer zik a
Tyrus és Jaffa köz ti szûk ten ger par ti sá vot,
és a za rán do kok en ge délyt kap nak szent
he lyek lá to ga tá sá ra. (A Je ru zsá le mi Ki -
rály ság név leg még fenn ma radt, de a ne vét

adó vá ros nél kül.) A kö zép kor egyik leg na -
gyobb pá pá ja, III. In ce (1198-1216) sem
hagy ta vol na ki alud ni a ke resz tes esz mét,
ám az ál ta la meg hir de tett 4. ke resz tes had -
já rat (1202-1204) csak ar ra volt jó, hogy
le já ras sa a ke resz tes esz mét: a fõ képp fran -
cia lo va gok ból ál ló se reg el sem jut a
Szent föld re, mert ere jét Konstaninápoly
ost ro má ra pa za rol ja, ám csak a vá ros be vé -
te le si ke rül, a gö rög és a ró mai egy há zat
nem tud ják ek kor sem egye sí te ni, rá adá sul
a „la ti nok” kí mé let len fosz to ga tá sai és ke -
gyet len ke dé sei mély nyo mo kat hagy nak a
bi zán ci la kos ság ban.

Új se reg szer ve zõ dik
III. In ce pá pa to vább ra is hisz a ke resz -

tes esz mé ben, igaz, erõ it egy elõ re in kább a
Dél-Fran cia or szá got ma gá val ra ga dó albi-
gens (katar) eret nek ség el len akar ta kon -
cent rál ni. Emel lett zaj lott már ek kor a His -
pá nia visszafoglalására irá nyu ló harc is,
ame lyet a pá pa ugyan csak ke resz tes had já -
rat nak nyil vá ní tott. (Köz ben a Kö zel -Ke -
le ten a muszlimok újabb te rü le te ket hó dí -
tot tak el a ke resz té nyek tõl.) A pá pa ezért
az egész ke resz tény vi lág ban ál ta lá nos
kör me ne te ket hir de tett meg „az egye te mes
egy ház bé ké jé ért és a ke resz tény né pért”,
de va ló já ban azért, hogy fel szít sa a mu zul -
má nok el le ni gyû lö le tet, és hir des se az
elõbb-utóbb meg in du ló ke resz tes há bo rút.
A kap cso ló dó mi sé ken a 68. zsol tárt is
meg vál to zott szö veg gel éne kel ték: „Fel kél
az is ten, el szé led nek el len sé gei” he lyett
„Fel kél az is ten, hogy szét szó ras sa nak el -
len sé gei” hang zott el la ti nul. Fran cia or szá -
got fa na ti kus ván dor pré di ká to rok árasz tot -
ták el, akik azt ter jesz tet ték, hogy csak ár -
tat la nok és sze gé nyek le het nek ké pe sek
Krisz tus sír já nak fel sza ba dí tá sá ra.
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A fel szó lí tás ra azon ban a pá pai vá ra ko -
zás sal szem ben nem an  nyi ra a kor nagy
ural ko dói re a gál nak, ha nem egy fur csa és
hát bor zon ga tó moz ga lom bon ta ko zik ki be -
lõ le. 1212 má ju sá ban ugyan is egy ti zen két
éves pász tor fiú, a Cloyes ne vû fa lu ból szár -
ma zó Étienne (Stèphane, Ist ván) az zal je -
lent ke zik II. Fü löp fran cia ki rály nál Saint-
Denis-ben, hogy le ve let ho zott ne ki, ame -
lyet ma ga Jé zus Krisz tus bí zott rá. Ál lí tá sa
sze rint Krisz tus za rán dok nak öl töz ve meg -
je lent ne ki, mi köz ben ju ha it õriz te, és meg -
pa ran csol ta, hogy hir des sen ke resz tes had já -
ra tot. Fü löp nem hitt ne ki, és ha za küld te a fi -
út, ám az még is ki vá lasz tott ve ze tõ nek te -
kin tet te ma gát, aki ott fog si ke re ket el ér ni,
ahol a rom lott er köl csû fel nõt tek csõ döt
mond tak. (So kan hit ték azt, hogy az ed di gi
ku dar cok a részt ve võk er kölcs te len sé gei,
pénz só vár sá ga mi att kö vet kez tek be.) Éti-
enne hitt ab ban, hogy be lõ le is pré di ká tor le -
het, és már a Saint-Denis-i apát ság ka pu já -
ban meg kezd te a té rí tést, majd be je len tet te
azt, hogy egy csa pat gyer mek élén in dul
majd a ke resz tény ség meg men té sé re. Elõt -
tük meg nyí lik majd a ten ger, szá raz láb bal
jut nak el a Szent föld re, ahogy Mó zes elõtt is
meg tet te ezt a Vö rös-ten ger. A nagy sze rû en
szó nok ló, bár hisz té ri kus haj la mú fiú hí vá -
sá ra gyer me kek csa pa tos tul gyûl tek kö ré je,
el sõ si ke rei után pe dig kör út ra in dult Fran -
cia or szág ban, hogy egy be hív ja a gye re ke -
ket, és ha ma ro san ál ta la meg té rí tet tek pré di -
kál tak or szág szer te. Ab ban ál la pod tak meg,
hogy egy hó nap el tel té vel Vendôme-ban ta -
lál koz nak, és on nan in dul nak ke let re.

Rö vid idõn be lül pré di ká lá sa i nak hí re el -
ju tott a Raj na-vi dék re is. Né hány hét után
egy Nikolaus (Mik lós) ne vû né met fiú
ugyan is a köl ni „Há rom ki rá lyok erek lye tar -
tó já nál” (ez utób bit Barbarossa Fri gyes sze -
rez te be ko ráb ban) lé nye gé ben ugyan azt az
üze ne tet kezd te hir det ni. An  nyi volt csu pán
a kü lönb ség, hogy míg a fran cia gyer me kek
erõ vel kí ván ták el fog lal ni a Szent föl det, a
né me tek ab ban is hit tek, hogy fegy ver te le -
nül, a „hi tet le nek” meg gyõ zé sé vel is el ér he -
tik cél ju kat. Né hány hét alatt itt is ha tal mas
gye rek se reg gyûlt ös  sze, ké szen áll va ar ra,
hogy út ra kel jen Itá li á ba a ten ger fe lé. Köz -
tük az át lag élet kor va la mi vel ma ga sabb
volt, vi szont a se reg hez le á nyok is nagy
szám ban csat la koz tak. „Nikolaus pap ve zet
min ket” kez det tel még in du ló juk is szü le tett.
Úgy tart ják, vi szony lag na gyobb volt köz tük
a nemesifjak ará nya, de sok csa var gó és
pros ti tu ált is kö zé jük állt.

Hogy a hit be li fel buz du lá son túl mi mo ti -
vál ta gye re kek tö me ge it (és per sze sok eset -
ben az õket út ra bo csá tó szü le i ket), ar ra néz -
ve leg fel jebb ta lál gat ni le het. Per sze tény,

hogy a gya ko ri há bo rús ko dá sok és a nyo -
mo rú ság mi att tö me gé vel csa tan gol hat tak
er dõk ben, me zõk ben, or szág uta kon el ha -
gyott és éhe zõ gyer me kek, akik kol du lás ból,
lo pás ból vagy épp szer ve zett rab lá sok ból
tar tot ták fenn ma gu kat. Ese tük ben az ál lan -
dó éh ség tõl va ló me ne kü lés, a tö meg hisz té -
ria, de akár egyes pa pok meg gyõ zõ ere je is
sze re pet játsz ha tott, és a had já rat si ke re ki -
utat kí nál ha tott ki lá tás ta lan nak tû nõ hely ze -
tük bõl. (A had já rat és a hos  szú út va lós ne -
héz sé ge i vel, a le küz den dõ föld raj zi tá vol sá -
gok kal, fi zi kai ne héz sé gek kel nem le het tek
tisz tá ban.) A ne me si szár ma zá sú if jak ese té -
ben a lo va gi hõs tet tek mo ti vá ló ere jé vel is
szá mol ni kell, és né há nyan ta lán a szi go rú
ne ve lés bõl is sza ba dul ni kí ván tak. Az sem
ki zárt, hogy a kon ti nens nyu ga ti fe lé nek túl -
né pe se dé se ide jén szü lõk így pró bál tak sza -
ba dul ni gyer me ke ik tõl, aki ket nem tud tak
el tar ta ni – ám mind ez nem több fel té te le zés -
nél. A me net hez kis szám ban csat la ko zó fi a -
tal pa pok pe dig ta lán a ko los to ro kon kí vü li
ér tel mes te vé keny sé get lát tak a csat la ko zás -
ban, és a ve ze tõ ol da lán nyil ván az ige hir de -
tés ben is részt vet tek. Az azon ban sejt he tõ,
hogy va la kik tu da to san szer vez ték ezt a
nyil ván va ló ször nyû sé get, hi szen egy más tól
elég tá vol esõ vi dé kek rõl szin te egy idõ ben
kel tek út ra a szá na lom ra mél tó gyer mek hor -
dák, és ma guk tól, min den faj ta ta pasz ta lat
hí ján alig ha ta lál ták vol na meg a ten ger hez
ve ze tõ utat sem.

Fran cia or szág ban a se reg kb. har minc -
ezer fõs re duz zadt, és a vá ro sok ba se reg -
lett, de ott nem fér tek el, így a kör nye zõ
me zõ kön ütöt tek ta nyát. Ezt kö ve tõ en a ve -
lük ro kon szen ve zõ pa pok meg ál dot ták
õket (az egy ház hi va ta lo san nem fog lalt ál -
lást ügyük ben), el tá vo lí tot ták ma guk tól az

utol só bá na tos szü lõt is, majd a se reg meg -
in dult dél fe lé. (A több ség gya log ha ladt,
Étienne azon ban „ve zér hez mél tón” dí szes,
pony vás sze ké ren uta zott, míg egyes neme-
sifjak lo von men tek.) Uta zá suk gyöt rel mes
volt; ab ban az év ben a nyár szo kat la nul for -
ró volt, az aszály ke vés fe les le get ha gyott a
la ko sok nak, így az a szán dék, hogy élel mi -
szer-ado má nyok ból tart sák el ma gu kat,
nem le he tett si ke res. Sok gye rek már en nek
az út nak a so rán meg halt, má sok meg szök -
tek és meg pró bál tak ha za jut ni. Csak egy
kis cso port ju tott el Mar seille -be a ten ger -
hez. (Egy má sik for rás sze rint a gye re kek
na gyobb ré sze nem is Mar seille fe lé in dult
el, ha nem a vallóniai Liège érin té sé vel ke -
let fe lé tar tott, majd csat la ko zott a né met
föl dön szer ve zõ dõ se reg hez.) To váb bi sor -
suk ról so ká ig sem mit sem le he tett tud ni.
Az 1230-as évek ben tûnt fel egy ke let rõl
ér ke zõ fér fi Fran cia or szág ban, aki azt ál lí -
tot ta ma gá ról, hogy egyi ke volt az Ètienne-
t Mar seille -be kí sé rõ fi a tal pa pok nak. El be -
szé lé se sze rint a gye re kek ott ke res ke dõk
ha jó i ra száll tak, ám ket tõ kö zü lük ha jó tö -
rést szen ve dett Szar dí nia dé li csücs ké nél,
és ezek min den uta sa víz be fúlt. Az épen
ma radt öt ha jót pe dig egy af ri kai sza ra cén
flot ta vet te kö rül, s az uta so kat – a ke res ke -
dõk tud tá val és be le egye zé sé vel – az al gé -
ri ai Bougie-ba hur col ták, ahol el ad ták õket
rab szol gá nak. A ha za té rõ sze rint azok vol -
tak a sze ren csé seb bek, akik Egyip tom ba
ke rül tek, és hely be li kor mány zó bir to ka in
dol goz tak. (Ál lí tá sa sze rint 1230-ban még
hét szá zan él tek kö zü lük.) Ar ról is be szá -
molt, hogy 18-an már tír ha lált hal tak, mert
a bag da di rab szol ga pi a con sem vol tak haj -
lan dók át tér ni az isz lám hit re. A fi a tal pap
Egyip tom ba ke rült, ahol Al-Kámil kor -
mány zó ér dek lõ dött a nyu ga ti nyel vek
iránt, így több tár sá val együtt ta ní tó ként,
for dí tó ként, tit kár ként al kal maz ta õt, és
nem kényszerítette hi te fel adá sá ra sem. Õt
ma gát hos  szabb „ké nyel mes rabság” után
el en ged te. Mi u tán be szá molt mind er rõl az
ér dek lõ dõk nek, el tûnt a vi lág sze me elõl.
(Egy ké sõb bi tör té net sze rint a sza ra cén
rab szol ga-ke res ke dõk kel együtt mû kö dõ
két go nosz marseille-i kal már azo nos azok -
kal, aki ket utóbb II. Fri gyes csá szár ki vé -
gez te tett, mert az õ el rab lá sá val is meg pró -
bál koz tak.)

A né met gye re kek se re ge két cso port ban
in dult el. Az egyik, húsz ezer fõs cso port
Nikolaus ve ze té sé vel a Raj na men tén Ba sel
fe lé in dult el, és át kelt Nyu gat-Sváj con,
majd a Mont Cenis-hágón át az Al po kon is.
Már en nek a rend kí vül meg ter he lõ út nak so -
rán sok gyer mek meg halt az éh ség tõl, szom -
jú ság tól és a ki me rült ség tõl; a Kölnt el ha gyó

Gustave Doré (1832-1883):
Gyer me kek ke resz tes had já ra ta



Bajai Honpolgár 92012. február

se reg nek alig egy har ma da je lent meg 1212
au gusz tu sá ban Ge no va fa lai alatt. Itt egy éj -
sza ká ra me ne dé ket kér tek a vá ros fa la kon
be lül, de a he lyi ha tó sá gok csak azo kat a
gye re ke ket lát ták vol na szí ve sen, akik le te -
le ped nek a vá ros ban. A gyer me kek ezt is
elé ge det ten fo gad ták, hi szen azt re mél ték,
hogy más nap úgy is meg nyí lik majd elõt tük
a ten ger. Ez azon ban nem hall ga tott imád sá -
ga ik ra, amit óri á si csa ló dás sal fo gad tak, és
so kan el fo gad ták a ge no va i ak aján la tát, he -
lyi pol gá rok let tek, za rán dok út juk ról pe dig
meg fe led kez tek. (Ké sõbb több ge no vai csa -
lád hir det te ma gá ról, hogy ezen be ván dor -
lók le szár ma zott ja.)

Nikolaus és a se reg egy ré sze azon ban to -
vább vo nult, mond ván: más hol csak meg -
nyí lik majd a ten ger. Így ju tot tak el Pi sá ba,
ahol egy Pa lesz ti ná ba tar tó ha jó ka pi tá nya
egy cso port gyer me ket a fe dél ze té re vett –
ám to váb bi sor suk ról sem mit sem tud ni.
Nikolaus – to vább ra is a cso dá ra vár va – hû
kö ve tõ i vel Ró má ba is el ju tott, ahol III. In ce
pá pa is fo gad ta õket. A pá pát buz gó val lá -
sos sá guk ugyan meg ha tot ta, de ész lel te os -
to ba na i vi tá su kat is, ezért ked ve sen, de ha tá -
ro zot tan fel szó lí tot ta õket, hogy tér je nek ha -
za. (Az zal pró bál ta csi tí ta ni õket, hogy majd
fel nõtt ként har col hat nak a ke resz tért.) Per -
sze a ha za út sem volt kön  nyebb; több sé gük
nem is volt ké pes meg bir kóz ni en nek vi -
szon tag sá ga i val, aki te het te, meg ra gadt az
olasz vá ro sok ban és fal vak ban. Csak né -
hány csa var gó tért ha za a kö vet ke zõ év ta va -
szán, de Nikolaus nem volt köz tük. A gyer -
me kü ket el vesz tõ, fel bõ szült szü lõk a fiú ap -
ján ve zet ték le ha rag ju kat: kö ve te lé sük re az
apát el fog ták, és fel akasz tot ták. (Sze rin tük
fi át csak el bi za ko dott ság ból bá to rí tot ta.)

Egy má sik cso port nyi né met za rán dok a
Szent Gott hárd-há gón ke resz tül át kel ve ju -
tott át Sváj con ke resztül Itá li á ba, és Anco-
nánál ér te el a ten gert. Ami kor a víz nem
nyílt meg elõt tük, meg in dul tak a ke le ti part
men tén Brindisi irá nyá ba. Itt né há nyan Pa -
lesz ti ná ba tar tó ha jók ra száll tak, má sok
csüg ged ten a hazautat vá lasz tot ták, ám
több sé gük so se ju tott el új ra az ott ho ná ba.

A ké te lyek
Ed dig tart az ese mé nyek ha gyo má nyos

el be szé lé se. Tör té né szek egy ré sze azon ban
ké tel ke dik ab ban, hogy mind ez egy ál ta lán
meg tör tént, és ha igen, úgy, ahogy a for rá -
sok el me sé lik. A nijmegeni egye tem egy ko -
ri kö zép kor ász pro fes  szo ra, Peter Raedts
sze rint ha volt is va la mi fé le moz ga lom
1212-ben Fran cia or szág ban és Né met or -
szág ban, an nak részt ve või sem mi képp sem
gyer me kek, ha nem nyo mor ban élõ fi a ta lok
le het tek. Azt is gya nús nak tart ja, hogy a
moz ga lom ról bõ veb ben be szá mo ló kró ni -
kák mind leg alább 40 év vel az ese mé nyek
után ke let kez tek és ezért ké tes hi te lû ek. Fur -
csáll ja azt is, hogy a Loire -tól dél re élõ 13.
szá zad ele ji kró ni ká sok nem tesz nek em lí -
tést a gyer mek ke resz te sek rõl, pe dig egy ek -
ko ra, Mar seille fe lé ha la dó se reg alig ha ma -
rad ha tott vol na ész re vét le nül. Georges
Duby és Philippe Ariès fran cia tör té né szek
sze rint kön  nyen le het, hogy a „gyer me kek
ke resz tes had já ra ta” (la ti nul: peregrinatio
puerorum) fo ga lom egy té ves for dí tás ered -
mé nye képp ke let ke zett. A la tin „puer” szó
ugyan is sze rin tük a kö zép kor ban nem csak
„gyer mek” vagy „fiú” je len tés ben volt hasz -
ná la tos, ha nem „cse léd”, „szol ga” ér te lem -
ben is. Ez alap ján vi szont el kép zel he tõ nek

tart ják, hogy a moz ga lom részt ve või el sõ -
sor ban nem is kis ko rú ak, ha nem pa raszt csa -
lád ok olyan gyer me kei vol tak, akik leg fel -
jebb pász tor ko dás ból vagy napszá-
mosmunkából tar tot ták fenn ma gu kat, és
így a pa raszt ság leg in kább ki szol gál ta tott ré -
te gét al kot ták. Egyes vé le mé nyek a gyer me -
ke ket fu ru lya já té ká val el bû vö lõ és vá ro suk -
ból örök re el csa lo ga tó hamelni pat kány fo gó
tör té ne tét is ezek kel az ese mé nyek kel hoz -
zák kap cso lat ba, de má sok sze rint az in kább
ke le ti irá nyú né met ko lo ni zá ci ónak szim bo -
li kus áb rá zo lá sa volt.

Ele ve prob lé mát je lent a té má hoz kö tõ dõ
for rá sok cse kély szá ma. Ös  sze sen kb. öt ven
13. szá za di for rás ad hírt az ese mé nyek rõl
(nagy részt ko los to ri év köny vek), de ezek
kö zül csak húsz ke let ke zett 1220 elõtt. És
már a 13. szá za di for rá sok ban is jól lát ha tó -
an meg in dult a le gen da gyár tás, a szer zõk
va lós (?) is me re te i ket cso dás ele mek kel szí -
nez ték ki. Kü lö nö sen igaz ez az ese mé nyek -
rõl leg bõ veb ben be szá mo ló Albéric de
Trois-Fontaines, Matthaeus Parisiensis és
Vincent de Beauvais mun ká i ra. Mi u tán a
fran cia gyer me kek az Île de France-ból
Mar seille -be tar tó út já ról egye dül Albéric
szá mol be, ezt so kan a cisz ter ci szer ze tes-
kró ni kás agy szü le mény ének tart ják.

A ke resz tes moz ga lom vé ge
Az ár tat la nok se re gé nek te hát épp úgy nem

si ke rült meg sze rez nie a szent föl di te rü le te -
ket, ahogy a har ci as lo va gok nak sem si ke rült
meg tar ta nia azt. A 13. szá zad ban ugyan még
sor ke rült az 5. (1228-29), a 6. (1248-54) és
a 7. (1270) ke resz tes had já rat ok ra is, nem is
be szél ve még II. And rás ma gyar ki rály sze -
rény pró bál ko zá sá ról, ám tar tós si ke re ket
egyik sem tu dott el ér ni. A 13. szá zad vé gé re
az új ra meg erõ sö dött muszlim ál la mok sor ra
vis  sza fog lal ják az eu ró pa i ak tól a még ke zü -
kön ma radt  te rü le te ket; 1291-ben a ke resz -
tény ség utol só ke le ti vé dõ bás tyá ja, Akkon
vá ro sa is el esett. Az egy kor di csõ sé ges ke -
resz tes vi lág ból csak a Cip ru si Ki rály ság ma -
radt fenn a 15. szá zad vé gé ig, hogy az tán az
is muszlim ura lom alá ke rül jön. „Eu ró pa ex -
pan zi ó ja” te hát ös  szes sé gé ben ku dar cot val -
lott, bár a Szent föl det meg járt lo va gok és za -
rán do kok nagy meg be csü lés nek ör vend tek
egész Eu ró pá ban. A gyer me kek ke resz tes
had já ra tá ban részt ve võ sze ren csét le nek nek
még en  nyi sem ju tott; ha túl is él ték hos  szú
bo lyon gá su kat, cél ja i kat el ve szít ve, ko ráb bi
hi tük ben meg ren dül ve tér tek vis  sza szü lõ -
föld jük re. A ci vi li zált vi lág pe dig év szá zad ok
múl va is ér tet len ked ve és bor zong va te kint
ar ra a fa na tiz mus ra, amely ké pes volt út ra
en ged ni õket.

Dr. Mayer Já nos

A né met gyer me kek egyik fel té te le zett út vo na la
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Az év szak ok és a vi rá gos nö vé nye ik
Tél

„Áll a mo gyo ró fa – ko rán ki vi rág zott,
...Nem fél, de hogy is fél,
se hó tól, se fagy tól.”
(Bartalis Já nos: Az a mo gyo ró fa)

A csil la gá sza ti tél a té li nap for du ló tól (de -
cem ber 22-tõl) a ta va szi nap éj egyen lõ sé gig
(már ci us 21-ig) tart, mi a latt a Nap a Bak té -
rí tõ tõl az Egyen lí tõig ván do rol, így a 16 órás
éj sza ka ez idõ alatt új ra 12 órá nyi ra csök ken.
A Nap delelésmagasságának nö ve ke dé sét
azon ban nem kö ve ti hû en a fel me le ge dés

ha zánk ban, hisz 50-100 éves át lag ban nem a
de cem be ri, ha nem a ja nu á ri kö zép hõ mér -
sék le tek mu tat ják a leg ala cso nyabb (mí nusz
1, minusz 3 Cel si us fo kos) ér té ke ket. Rit kán
– oly kor ma ga sabb (plusz 4-5), más kor ala -
cso nyabb (mí nusz 10-11) Cel si us fo kok is
elõ for dul tak már egy-egy ja nu ár ban. A leg -
na gyobb té li hi de get ép pen 70 éve mér ték
Ba ján: 1942. ja nu ár 24-én -34,1 oC-ot. A „té -
li örö mö ket” je len tõ ha va zá sok is je len tõs
szél sõ sé ge ket mu tat nak. Az Al föld ön éven -
ként 15-25, he gye ink ben 25-50 az át la gos

ha vas na pok szá ma, de volt már olyan te -
lünk is, ami kor az Al föld ön egy ál ta lán nem,
vagy csak 1-2 na pon hul lott hó. A vi rá gos
nö vé nyek leg több je le hul lat ja lomb ját, s
ilyen kor jól ér zé kel he tõk a vál to za tos ág -
rend sze rek, a kér gek el szí ne zõ dé sei. Né há -
nyuk õszi ter mé süét õr zi, má sok le ve le i ket
is meg tart ják, sõt egye sek ép pen az ala csony
hõ mér sék le ten vi rá goz nak. fa gyok elõl a la -
kás ba be vitt egyik kak tusz fa junk ép pen „bi -
o ló gi ai órá já val” jel zi a tél kez de tét

Dr. Laki Ferenc

Kanadai tiszafa

Virágzó mogyoró Hóvirág
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Az or szág zász ló tól a hármas halomig Ma da ra son
Az or szág zász ló-ál lí tás tör té ne te a tri a no -

ni bé ke szer zõ dé sig nyú lik vis  sza.
Urmánczy Nán dor er dé lyi szü le té sû or szág -
gyû lé si kép vi se lõ 1925-ben hir det te meg az
Or szág zász ló Moz gal mat, mely a Tri a non -
ban szü le tett dön té sek el len til ta koz va a ma -
gyar aka rat és küz dés jel kép évé vált szer te
az or szág ban. Az or szág zász ló a ha za sze re -
tet és a nem ze ti ös  sze tar to zás meg nyil vá nu -
lá sá nak egyik ki fe je zõ esz kö ze ként je lent
meg. A moz ga lom el ter jesz té sét az Erek lyés
Or szág zász ló Nagy bi zott ság (a to váb bi ak -
ban EONB) szer vez te meg.

Ma da ra son a Le ven te Egye sü let 1942
õszén a volt tri a no ni ha tár men tén le bon tott
szerb ka to nai õr há zak épí tõ anya gá ból és az
ot ta ni ha tár kö vek bõl kezd te meg az or szág -
zász ló fel épí té sét. A ked ve zõt len idõ já rá si
vi szo nyok mi att azon ban a mun kát szü ne -
tel tet ni kel lett, és csak 1943 ta va szán kez -
dõd he tett meg is mét. Az épí té si mun ká la to -
kat Kiss Ár pád ró mai ka to li kus kán tor, ve -
ze tõ le ven te fõ ok ta tó és Zillich Pál fes tõ -
mû vész, a mû ter ve zõ je irá nyí tot ta. Vígh
Luk ács és Mol nár Ist ván kõ mû ves mes te rek
mun ká ja és a he lyi ipa ro sok köz re mû kö dé -
se ál tal épült fel a madarasi or szág zász ló.
(Fel sõ-Bács ka, 1943. április 13.).

A köz ség há za szom széd sá gá ban lé võ
temp lom té ren az em lék mû vet ala csony
domb ra he lyez ték, mely re a négy ég táj fe lõl
lép csõ ve ze tett fel. A zász ló rúd ma gas sá ga a
te rep szint tõl – 1920-ra, a fáj dal mas tri a no ni
bé ke dik tá tum ra em lé kez ve –, ahogy or szág -
szer te, Ma da ra son is 20 mé ter lett. A 8 mé -
ter hos  szú, cí me res nem ze ti zász lót a gyász
je lé ül fél ár boc ra eresz tet ték. A mû al ko tás ta -
lap za tá ra a Papp-Váry Elemérné Sziklay

Sze ré na köl tõ nõ ál tal írt Ma gyar Hi szek egy
ere de ti leg há rom so ros ir re den ta ver sé nek
be fe je zõ gon do la tát vés ték: „Hi szek Ma -
gyar or szág fel tá ma dá sá ban! Ámen” 

Az or szág zász lót 1943. jú ni us 13-án,
pün kösd va sár nap ján dél elõtt 10 óra kor
ün ne pé lyes ke re tek kö zött szen tel ték fel a
par ko sí tott fõ té ren. A ki emel ke dõ ese mény
ter ve zett na pi rend jé rõl az aláb bi köz le -
mény je lent meg a Fel sõ-Bács ka he ti lap
1943. évi 44. szá má ban:

„Mint már je len tet te la punk, a madarasi
le ven ték a köz ség fõ te rén Or szág zász lót
emel tek a Ma da ras ha tá rá ban le bon tott
volt szerb ha tár erõ dít mé nyek anya gá ból.

Az új Or szág zász lót, pon to san pün kösd
va sár nap ján dél elõtt 10 óra kor ün ne pé lyes
ke re tek kö zött szen te lik fel. Az ün nep sé gen
részt vesz Kiszely Zol tán szá za dos, le ven te
pa rancs nok kí sé re té ben a gyors le ven te
had test pa rancs no ka, s ün ne pi be szé det
mond az Erek lyés Or szág zász ló Nagy bi -
zott ság ki kül dött je, va la mint dr. Schopper
An tal pá pai ka ma rás, es pe res, plé bá nos.

Az Or szág zász ló ava tá si ün ne pén egyúttal
já rá si le ven te-nap szín he lye is lesz Ma da ras,
el is me ré se kép pen an nak, hogy a le ven ték re
ki sza bott fel ada tok tel je sí té sé bõl a madarasi
le ven ték a leg pél dá sab ban és leg ered mé nye -
seb ben vet ték ki ré szü ket a bács al má si já rás -
ban. Ma da ras köz ség ha za fi as ün ne pé re min -
den ér dek lõ dõt szí ve sen lát a ren de zõ ség.”

Az em lé ke ze tes ava tó ün nep sé gen Far kas
End re az EONB ki kül dött je, dr. Schopper
An tal madarasi es pe res-plé bá nos és Vár al -
jai And rás, a he lyi Le ven te Egye sü let el nö -
ke mon dott ün ne pi be szé det. (Ma gyar Or -
szá gos Tu dó sí tó, 1943. június 18. )

A „Szebb jö võt” le ven te új ság 1943. évi
27. lap szá ma így em lé ke zett meg a
madarasi or szág zász ló ün ne pé lyes fel szen -
te lé sé rõl: „Szerb erõ dít mény anya gá ból Or -
szág zász ló alap kõ. A madarasi le ven ték a
köz ség fõ te rén Or szág zász lót emel tek a
Ma da ras ha tá rá ban le bon tott volt szerb ha -
tár erõ dít mé nyek anya gá ból. Az új Or szág -
zász lót pün kösd va sár nap ján ün ne pé lyes
ke re tek kö zött szen tel ték fel.”

Ha zánk ban kö zel két és fél ezer or szág -
zász ló lo bo gott a negy ve nes évek kö ze -
pén, ami kor a meg vál to zott po li ti kai vi szo -
nyok mi att el kezd ték el tá vo lí ta ni õket. En -
nek egyik mód ja a le bon tás, a má sik pe dig
szov jet ka to nai em lék mû vé tör té nõ át ala -
kí tás volt. A madarasi or szág zász ló to váb -
bi tör té ne té rõl ez idõ sze rint nin cse nek hi -
te les in for má ci ó ink.

Szent Ist ván ki rály ál lam ala pí tá sá nak ez re -
dik év for du ló já nak évé ben, 2000-ben el kez -
dõ dött a mil len ni u mi em lék he lyek ki ala kí tá -
sa Ma gyar or szá gon. Ma da ra son a Pol gár -
mes te ri Hi va tal és a temp lom szom széd sá gá -
ban, az ere de ti or szág zász ló le bon tott em lék -
mû vé tõl alig né hány mé ter re épült fel a hár -
mas ha lom. A köz sé gi ün ne pek ren de zé sé re
is ki vá ló an al kal mas tér ki ala kí tá sát Szente
Kár oly pol gár mes ter a he lyi ön kor mány za ti
kép vi se lõ tes tü let tá mo ga tá sá val kez de mé -
nyez te: „Ma da ras köz ség Kép vi se lõ tes tü le te
a mil len ni u mi em lék év kap csán mil len ni u mi
em lék mû vet ál lít a Pol gár mes te ri Hi va tal
mel let ti park ban. Az em lék mû alap ja egy
»hár mas ha lom«, amely te te jén 3 kõ tömb
ke rül el he lye zés re, mö göt tük egy or szág -
zász ló.” (31/2000. Kt. Ha tá ro zat, 2000.
május 16.)

Az avatási ünnepség, 1943. pünkösd (A korabeli képek a madarasi származású, 
jelenleg USA-ban élõ Tallér Tibor tulajdonai)

Az országzászló



Bajai Honpolgár 132012. február

Az ere de ti el kép ze lé sek sze rint az or -
szág va la men  nyi me gyé jé bõl, sõt a Vaj da -
ság ból és Er dély bõl be sze rez ni szán dé ko -
zott föld a hár mas ha lom föld jé be ke rül jön
be épí tés re, je lez ve ez zel az or szág és a
nem zet egy sé gét.

„Küld je nek anya föl det Ma da ras ra mind -
azon te rü le tek rõl, ahol ma gya rok él nek!”
End re Sán dor, a me gyei ön kor mány zat el -
nö ke és Szente Kár oly pol gár mes ter ez zel
a ké rés sel for dult a ma gyar me gyék hez és
a ha tá ron tú li ma gyar ság hoz. 

„Az or szág 19 me gyé jé bõl cse rép té ge -
lyek ben ér ke zett egy-egy ma rok nyi az
anya föld bõl. De jöt tek kül de mé nyek az or -
szág ha tá ra in túl ról is: min den hon nan,
aho vá el ju tott a madarasiak ké ré se.” (Pe tõ -
fi Né pe, 2000. szeptember 2.). A há rom
rész re osz tott ha lom te te jén ki ala kí tott tûz -
tér alat ti erek lye föld-tar tó ban he lyez ték el
az or szág me gyé i bõl és a ha tá ron túl ról ér -
ke zõ föld ado má nyo kat. A domb te te jén az
em lék kö vek és tûz tér hát te ré ben az ös  sze -
tar to zás és az ös  sze fo gás ér zé sét je len tõ új
erek lyés or szág zász lót emel ték.

„Ma gya rok föld je Ma da -
ra son. A Bács-Kis kun me -
gyei Ma da ras te le pü lé sen
nem rég dom bot ava tott a fa -
lu né pe. A föld ha lom azon -
ban va ló sá gos mû al ko tást
hor doz ma gá ban s a há tán”
– írta a Pe tõ fi Né pe 2000.
szeptember 17. va sár nap
reg ge li lap szá ma. A kul tu rá -
lis és tör té nel mi em lék hely
ter ve zé si és el ren de zé si el -
ve i nek egy ség gé for má lá sa
Merencsics Ti bor rajz és
mû vé szet tör té net sza kos ta -
nár és szob rász mû vész ne -
vé hez fû zõ dik. A hár mas
hal mon el he lye zett – hét kõ bõl ál ló – kõ -
cso port kom po zí ci ós tör vé nye a ma gyar
szent ko ro na szer ke ze ti sza bá lya i ra épült. A
szob rász az ere de ti ál la pot ban meg ha gyott,
kü lön bö zõ szí nû és fe lü le tû kö vek re a ma -
gyar nem zet ség tör té nel mé nek leg fon to -
sabb mér föld kö ve it meg örö kí tõ je le ket vés -
te. A szim bó lu mok az õs ha zá ra, a hon fog la -
lás ra, az ál lam ala pí tás ra, Ma da ras köz ség
1787. évi be te le pí té sé re, az 1848-49-es sza -
bad ság harc ra és a tri a no ni ese mé nyek re, a
20. és 21. szá zad há bo rú i nak ál do za ta i ra,
va la mint ha zánk Eu ró pai Uni ó ba tör té nõ
be lé pé sé re em lé kez tet nek ben nün ket.

A hár mas ha lom ün ne pé lyes fel ava tá sát
2000. au gusz tus 20-án es te 7 óra kor a Mil -
len ni u mi Madarasi Na pok ren dez vény so -
ro zat ke re té ben tar tot ták meg. A ró mai ka -
to li kus temp lom ban ezen a na pon vet te át
Szente Kár oly pol gár mes ter és Székely-
Becze Ilo na zász ló anya az ez red for du ló
tisz te le té re ké szült mil len ni u mi zász lót dr.
Rapcsák Já nos he lyet tes ál lam tit kár tól. 

Az ün nep ség má so dik ré szé ben, a szent -
mi sét kö ve tõ en Ke res ke dõ Zol tán ba jai es -
pe res, ér se ki ta ná csos ál dot ta meg az új
em lék he lyet. Merencsics Ti bor kép zõ mû -
vész kö szön tõ je után Dr. Feny ve si Má té

or szág gyû lé si kép vi se lõ be szé dé ben hang -
sú lyoz ta a hár mas ha lom jel ké pes sze re -
pét. A kul tu rá lis prog ram le ve ze té sé re fel -
kért Borbás Má ria ol vas ta fel az ün nep sé -
get kö szön tõ le ve le ket, „me lyek tá mo gat -
ták e ne mes célt, hogy ös  sze fo gást jel ké -
pez ve ezek a föld min ták egy kö zös ha lom -
ban el he lyez ve az utó kor szá má ra szim bo -
li kus jel kép ként a ma gyar ság-tu da tot erõ -
sít ve ös  sze fo gás ra ösz tö nöz zön”. (Fel sõ
Bács ka, 2000. augusztus 25.) A di á kok
sza va la tai, a ka ma ra kó rus éne ke és a Lám -
pás együt tes mû so ra zár ta az ün nep nap
ese mé nye it.

Az ál lam ala pí tás és Szent Ist ván ki rály
meg ko ro ná zá sá nak ezer éves év for du ló ján
Ma da ras köz ség lét re ho zott egy ün ne pi
em lé ke zõ he lyet, ahol a ma gyar nem zet és a
he lyi kö zös ség éle té nek leg fon to sabb tör té -
nel mi ese mé nye it va ló ban kõ be vés ték a
ma élõk és a jö võ nem ze dé kei szá má ra.

Ipo lyi Ar nold egy ko ri nagy vá ra di me -
gyés püs pök sza vai ma is idõ sze rû ek:
„Õriz zük, te hát gyûjt sük ös  sze em lé ke in -
ket, ne hogy vég leg el ves  sze nek, s ez ál tal
is üre sebb le gyen a múlt, sze gé nyebb a je -
len, ké te sebb a jö võ!”

Nothof Éva

A föld ado má nyok el he lye zé se
a hár mas ha lom fel ava tá si ün nep sé gén

A hármas halom az országzászlóval

A kor, amely ben (ed dig) él tem
II. (befejezõ) rész

A Ba jai Hon pol gár elõ zõ szá má ban
meg je lent írá som ban – be avat va a T. Ol va -
sót szü le té sem dá tu má ba, kö vet ke zés képp
pe dig ab ba, hogy a kor, ame lyet ed dig
meg ér tem (meg-, il let ve át él tem) hel  lyel-
köz zel „két har mad év szá zad nyi” – min de -
nek elõtt an nak a bá mu la tos fej lõ dés nek
som más be mu ta tá sá ra kí ván tam kí sér le tet
ten ni, amely világrajöttemtõl öt uno kás

nagy apa sá go mig be kö vet ke zett. Hogy
aköz ben mi ter hel te meg a mér leg má sik
ser pe nyõ jét, azon je len sé gek csu pán né -
me lyi ké nek cso kor ba gyûj té sé re és át nyúj -
tá sá ra tö rek szik e foly ta tás.

Ami kor az 1967-68-as tan év kez de tén, a
köz egész ség tan- és jár vány tan pro fes  szo -
ra, dr. Berencsi György nyi tó elõ adá sá ban
a csil lag kö zi tér bõl kö ze lí tett le fe lé a lég -

kör, azon be lül a bio szfé ra, leg vé gül a
min ket meg be te gí te ni ké pes kör nye ze ti és
bi o ló gi ai té nye zõk fe lé, nem csak hogy ér -
tet len ke dést, de még mo solyt is ki vál tott
be lõ lünk aka dé mi ai szék fog la ló nak is be il -
lõ elõ adá sá val. No ha ak kor ra majd 10 év
telt az óta, hogy a Szputnyik-2 fe dél ze tén
az el sõ lény, Lajka ku tya meg jár ta az ûrt,
aho gyan a kö zön sé ges ha lan dó nak, úgy az
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ak kor ötöd éves sé lett or vos tan hall ga tó nak
se for dult meg a fe jé ben, hogy még éle té -
ben „ûr sze mét” fe jé re pot  tya ná sa okoz hat -
ja vesz tét. És lám: no ha 2011 õszén a hír -
adás ok hal la tán mind a ba jai, mind a fel-
sõszentiváni la kos vi szony lag meg nyu -
god ha tott, hogy nem az õ ko po nyá ján
„lan dol” az irá nyít ha tat lan ná vált, Föld kö -
rü li pá lyá ján egy re lej jebb ke rin gõ, az at -
mosz fé rá ba ke rü lést kö ve tõ en da rab ja i ra
szét esõ, na gyobb da rab ja i ban a Föld re hul -
ló em ber al kot ta ob jek tum, azért na po kon
ke resz tül ag gód ha tott elõbb az Al pok dé li
lej tõ jén, utóbb a ten ge ren túl egy kö rül írt
tér ségében la kó em ber tár sa i ért. Az tán ott
van az „ózon lyuk” kér dé se, amely rõl né -
hai Berencsi pro fes  szor úr még nem te he -
tett em lí tést, mert e fo ga lom ak kor még tu -
da tunk ban nem is lé te zett. Az ózon pajzs
ká ro so dá sá ról az el sõ meg fi gye lé sek a
múlt szá zad 70-es éve i bõl szár maz nak. A
na gyobb nyil vá nos ság in kább csak ak kor
ér te sült ró la, ami kor ugyan azon év ti zed
vé gén az USA, Ka na da és a skan di náv or -
szá gok il le té kes szer vei meg til tot ták, hogy
az ae ro szo los pa lac kok ban a gyár tók haj -
tó gáz ként freonvegyületeket al kal maz za -
nak. Mi u tán az 1980-es évek kö ze pén már
az Ant ark tisz fö lött is ész lel ték az ózon -
szfé rá ban sza bá lyos idõ köz ön ként ke let -
ke zõ „lyuk” meg je le né sét, 1990-ben már
93 or szág ál la po dott meg abban, hogy a
szá zad vé gé re le ál lít ják az ózon ki ürü lé sért
fe le lõs vegy sze rek gyár tá sát. Már most
hogy lé te zett-e a ko ráb bi föld tör té ne ti ko -
rok ban is e je len ség, vagy ép pen ség gel ab -
ban a kor ban je lent ke zett el sõ íz ben,
amely ben (ed dig) ma gam is él tem, an nak
el dön té sé re kü lön tu dós tár sa da lom hi va -
tott. Mi ként an nak vég le ges meg vá la szo lá -
sá ra is, hogy a Nap ból ér ke zõ, 300 na no -
mé ter nél rö vi debb hul lám hos  szú ibo lyán -
tú li su gár zás le bon tá sá ra ké pes ózon pajzs
em be ri te vé keny ség foly tán sé rült-e, és el -
ér he tõ-e a „tel jes gyógy ulá sa” (?). Ha vég -
sõ bi zo nyí tást nyer, hogy az ózon lyuk „ko -
runk ban” ke let ke zé sé nek fõ fe le lõ se ma ga
az em ber, el sõ dle ges oki té nye zõ je pe dig
az 1930-as évek ben ki kí sér le te zett kloro-
fluorokarbon-vegyületcsoport, ak kor a vá -
lasz adott: a ter mé szet tu do mány ok múlt
szá za di bá mu la tos fej lõ dé sé nek mel lék ter -
mé kei olyan idõ zí tett bom bák is le het nek,
ame lyek ese ten ként csak év ti ze dek múl tán
rob ban nak. Hogy mi nõ fe nye ge tett sé get
je lent a Föld re, azon be lül an nak élõ lé nye -
i re néz vést az ózon lyuk, csak né hány pél -
da: azt az ész le lést, hogy Auszt rá li á ban az
utób bi év ti ze dek ben hat szo ro sá ra nõtt az
egyik leg ros  szabb in du la tú da ga nat faj ta, a
melanoma malignum elõ for du lá si gya ko -

ri sá ga, an nak tu laj do nít ják. Azt, hogy az
ar gen tin pam pá kon év szá zad okon át bé ké -
sen leg elé szõ, no mád te nyész té sû szar vas -
mar hák ir dat lan tö me ge az utób bi idõk ben
meg va kult, an nak tu laj do nít ják. Azt, hogy
a Chi le part ja i nál egy kor nap hos  szat dol -
go zó ha lá szok nak elõ ír ták, hogy 15 perc -
nyi fe dél ze ten tar tóz ko dást kö ve tõ en  vo -
nul ja nak le a ka jüt jük be, szin tén avé gett –
meg elõ zõ cél zat tal – tet ték. Az a kö zel -
múlt be li or vo si ész le lés, hogy a szürkehá-
lyog egy re fi a ta labb kor osz tá lyú a kon je -
lent ke zik (kez de ti tü ne tei nem rit kán már
gyer me ke ken meg mu tat koz nak!), azon or -
vo si aján lás meg ho za tal ára kész tet te a sze -
mé sze ket, hogy a szü lõk ga ran tál tan jó mi -
nõ sé gû nap szem üveg gel sé tál tas sák, vagy
in dít sák út ra (ki vált képp tú rá zás ra, víz -
part ra) gyer me ke i ket. Ami pe dig a hoz zám
ha son ló an több év ti ze det há tuk mö gött tu -
dot tak kö zös ész le lé se: „Más képp süt mos -
tan ság a Nap!” Egy kor nap für dõ zés re volt
csá bí tó. Most éget! A kü lönb sé get ne el sõ -
sor ban a korosztályombeliek vé nü lõ áb rá -
za tá nak és bõ ré nek tu laj do nít suk, ha nem
sok kal in kább an nak, hogy egy kor nem
volt ózon lyuk, most van!

Az élõ lé nyek egy más sal, il let ve élet te len
kör nye ze tük kel va ló köl csön ha tá sát el sõ -
ként Theophrasztosz, Arisz to te lész ba rát ja
ír ta le. Az öko ló gia, más né ven kör nye zet -
bi o ló gia még is csak a 20. szá zad vé gé re lé -
pett elõ el sõ ren dû disz cip lí ná vá, ami kor ra
„két ség beej tõ egy ér tel mû ség gel ki de rült,
hogy az em be ri ség leg ége tõbb gond jai – a
né pes ség nö ve ke dés, a táp lá lék szû kös sé ge,
a kör nye zet szen  nye zés és az ezek hez kap -
cso ló dó tár sa dal mi és po li ti kai kér dé sek –
nagy mér ték ben ös  sze füg ge nek.” Tár gya
anya gá ba, mód sze rei sok ol da lú sá gá ba rész -
le te sebb be te kin tést nyúj ta ni egy rö vid írás
ke re té ben le he tet len vál lal ko zás. Leg át fo -
góbb nak mond ha tó ága, a „rend szer öko ló -
gia fog lal ko zik a nö vény vé dõ sze rek fel hal -
mo zó dá sá nak kö vet kez mé nye i vel, mód -
szert dol go zott ki azok nak az ég haj la ti mó -
do su lá sok nak a fi gye lem mel kí sé ré sé re,
ame lye ket a fos  szi lis ener gia hor do zók (pl.
kõ szén, kõ olaj, föld gáz) el ége té sé vel a lég -
kör be ju tó por és szén di oxid idéz elõ, se gít
az egyes te rü le tek né pes ség el tar tó ké pes sé -
gé nek meg ha tá ro zá sá ban, és hoz zá já rul az
új ra hasz no sí tá si tech no ló gi ák fej lesz té sé -
hez”. (In: Britannica Hungarica, XIV. kö tet,
303-305.) Rész te rü le tei ho va to vább meg -
szám lál ha tat la nok. A károk mi ni ma li zá lá sa,
az öko szisz té ma hely re ál lí tá sa ér de ké ben
több tu do mány te rü le tet kép vi se lõ, más és
más szak em ber gár da együtt mû kö dé sét
igény lik az olyan – em be ri te vé keny ség gel
és mu lasz tás sal ös  sze füg gõ – „kör nye ze ti

ka taszt ró fák”, mint ami lye nek kel leg újabb
ko runk ban ma gunk is szem be sül het tünk
(Ti szát ért sú lyos ci án szen  nye zés, vagy leg -
utóbb a „zagy tá ro zó” gát já nak át sza ka dá sa
kö vet kez té ben lét re jött „vö rös iszap-ár”),
megint má so két ko runk em be re „öko ló gi ai
láb nyom”-ának kon ti nen sen ként és tér sé -
gen ként történõ meg ha tá ro zá sa, és is mét
má so két a „drog-öko ló gia” fo gal má nak kö -
rül írá sa, il let ve kér dé se i nek meg vá la szo lá -
sa. (Meg jegy zés: „Drog-öko ló gia” = az a fi -
zi kai, szo ci á lis, kul tu rá lis és gaz da sá gi
rendszer, amely köz ve tí ti a drog hasz ná la tot,
amely be az be ágya zó dik. L. Griffith
Edwards Az „anyag” ter mé sze te cím û ma -
gya rul is meg je lent köny vé ben.)

A kor, amely ben (ed dig) él tem, hoz ta ma -
gá val az au tók ki pu fo gógá zai okoz ta kör -
nye ze ti ólom szen  nye zõ dést (vá lasz ként ér -
ke zett az ólom men tes ben zin), a fagy ál ló val
„sely me sí tett” bo ro kat (vá lasz ként ér ke zett
a til tás), az éven te há rom mil li árd ra rú gó
lég úti utas for gal mat (ve le já ró ja ként a „mig -
rá ci ós be teg sé gek” akár föld ré szek kö zöt ti
ter je dé sé nek rop pant fel gyor su lá sát), az
étel íze sí tõk és -színezõk so ka sá gát (köz tük
nem egy ki vá lasz tá sá ra szer ve ze tünk kép te -
len, fel hal mo zó dá suk akár sejt je ink rá kos
át ala ku lá sát idéz he ti elõ), a hû tõ szek ré nyek
és lég kon di ci o ná ló be ren de zé sek tö me ges
hasz ná la tát (a mû köd te té sük köz ben be lõ -
lük ki ke rü lõ üveg ház ha tá sú gá zok a glo bá -
lis fel me le ge dés „em ber okoz ta” kom po -
nen sei). A 8. élet éve met már be töl töt tem,
ami kor – 1953. má jus 29-én, ne pá li hegyi-
vezetõjével társ ban – az új-zé lan di Edmund
Hillary el sõ ként fe lért a Hi ma lá ja, egyút tal
a Föld leg ma ga sabb hegy csúcs ára, a Cso -
mo lung má ra (an gol ne vén Mo unt Eve rest -
re). Az az óta el telt év ti ze dek ben szá mos ex -
pe dí ció – kü lön bö zõ út vo na la kon – tett kí -
sér le tet a „vi lág is ten any ja” meg hó dí tá sá ra
(so kuk si ker rel), ott hagy va szem et jü ket a
ko ráb ban érin tet len, a tro posz fé rá nak fel sõ
har ma dá ba nyú ló kör nye zet ben (aho gyan
er rõl Erõss Zsolt, a ma gyar „hópárduc” is -
mé tel ten be szá molt). A vi lág ten ge re i nek és
óce án ja i nak szen  nye zõ dé se is fel gyor sult a
II. vi lág há bo rú után. Az ek kor tól gi gá szi
mé re tû vé nõtt olajtankerek meg fe nek lé se
vagy zá tony ra fu tá sa ese tén be kö vet ke zõ
ten ge ri ka taszt ró fa meg an  nyi ese té rõl ér te -
sül het tünk az el múlt év ti ze dek ben – mi ként
ten ge ri olaj fú ró tor nyok okoz ta fé lel me tes
olaj szen  nye zõ dé sek rõl is. (Mi na pi hír
ugyan ak kor, hogy nap ja ink ban is na pon ta 3
– meg le het, egyéb ra ko mányt vagy ép pen -
ség gel uta so kat szál lí tó – ten ger já ró ha jó
sül  lyed el!) De a Föld glo bá lis el szen  nye zõ -
dé se kö ze pet te nem „fe hér folt” gló bu szunk
leg na gyobb si va ta ga, a Sza ha ra sem. E so -
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rok író ja a múlt szá zad 80-as éve i nek ele -
jén, lí bi ai kül szol gá la ta ide jén Tripoliból
Ghadamesbe, a már Kr. e. la kott oá zis-vá -
ros ba csa lád já val au tóz va sze mé lye sen ta -
pasz tal hat ta, hogy újabb ko ri „ci vi li zá ci -
ónk” egyik el ma rad ha tat lan kel lé ke, a nej -
lon be vá sár ló tás kák (ott „bor za”) és mû -
anyag pa lac kok ha tal mas tö me ge sze gé lye -
zi az egyéb ként jól ki épí tett, homokátfúvá-
soktól he lyen ként to vább ha la dá sun kat aka -
dá lyo zó utat (mely borzákat és pa lac ko kat
azu tán a fé lel me tes si va ta gi ho mok vi har, a
„ghibli” ki tud ja, mely tá vol sá gok ba jut tat).
A makrokörnyezetet ká ro sí tó ko runk be li
„sze me te ket” és szen  nye zõ dé se ket vég nél -
kül so rol hat nánk. Ugyan csak meg szám lál -
ha tat lan azon pl. ke mi ká li ák je len lé te mik -
ro kör nye ze tünk ben, ame lyek kel a meg elõ -
zõ ko rok em be re nem ta lál koz ha tott. Kö zü -
lük a mo só- és tisz tí tó sze rek hasz ná la ta pl.
ek cé mát, is mét má so ké lég úti al ler gi ás
meg be te ge dést okoz hat. Az tán ott van a
mo dern detergenseknek egy nagy csa lád ja,
a mo so ga tó sze rek, ame lyek bõl az edé nyek
és evõ esz kö zök le öb lí té sét kö ve tõ en is pa -
rá nyi men  nyi sé gek na pon ta épp úgy szer ve -
ze tünk be jut hat nak, mint a ser pe nyõk tef -
lon be vo na tá nak el hasz ná ló dá sa ál tal. Ez
utób bi kér dés kör ta nul má nyo zá sá ra sza ko -
so dott az environtológia. Aho gyan (más -
rész rõl) má ra kü lön ál ló tu do mány ke ze li a
megapoliszok – az akár 20 mil li ós lé lek szá -
mot is meg ha la dó met ro po li szok – „üze -
mel te té sé nek szer te ága zó prob le ma ti ká ját”.

„Ami kor én még kis srác vol tam…”, a
tyú kok bé ké sen ka pir gál tak a ta nya- vagy
ház kör nyé ken, a ka ka sok ku ko ré ko lá suk
he lyé ül elõ sze re tet tel vá lasz tot ták a trá -
gya domb ma gas la tát (mely trá gya domb –
jó ko ra tá vol ság ra a víz nye rõ hely tõl  –
szin te ki zá ró lag „szer ves anya gok”-ból:
alom ként hasz nált szal má ból és ál la tok
ürü lé ké bõl nõttön nõtt, míg nem „éret té”,
va gyis ar ra al kal mas sá lett, hogy a gaz da
az ar ra al kal mas idõ ben „rávellázza pa -
raszt sze ke ré re”, ki vi gye föld jé re, ott szét -
te rít se, a tõ le lel he tõ leg na gyobb gon dos -
ság gal meg ala poz za a kö vet ke zõ évi ter -
mést (hogy acé los ma gyar bú zát, ki vá ló
mi nõ sé gû ku ko ri cát te rem jen föld je). A
tyú kok tol la za ta gyö nyö rû, to já sa va ló di, a
ka ka sok ta ré ja tûz pi ros, a „rán ta ni va ló
csir ke” hú sa ínyenc ség nek szá mí tó, az ak -
kor tájt ké szült Újházy tyúk le ves még
Krúdy-ko ra be li volt. És mi vé lett e vi lág
öt uno kás nagy apa sá go mig? 2011 nya rán a
köz mé di á ból ar ról ér te sül het tünk, hogy a
kül hon ból im port ként ha zánk ba ér ke zett
több ton ná nyi öm lesz tett és fa gyasz tott to -
jás sár gá ja-szál lít mány Salmonella-fer-
tõzöttnek ta lál ta tott és meg sem mi sí tés re

ke rült. Egé szen a kö zel múlt ban egy, a je -
len „ver seny kö rül mé nyek” kö ze pet te is
áll ni ké pes „csir ke gyár-tu laj do nos”-sal ké -
szült tv-in ter jú ból meg tud hat tuk, hogy pil -
la nat nyi lag A-4-es lap ter je del mû a két lá -
bú ak ra egyen ként ju tó alap te rü let, az ön -
ita tós, ön ete tõs (tápolt), ru tin sze rû en ol tott
és an ti bio ti ku mo kat is ka pó baromfik kül -
föld ön is ka pó sak, és – hogy „gyár tá suk”
még gaz da sá go sabb le gyen – a tu laj azon
spe ku lál, ho gyan le het ne még jobb hely ki -
hasz ná lás sal fo koz ni a ter me lést. A csú -
csok csú csa pe dig most már a „mû to jás”:
egy kí nai vegy kony há ban ki kí sér le te zett, a
tyúk toj ta to jás tól szem re gya kor la ti lag
meg kü lön böz he tet len ter mék (amely, hogy
pi a cot sze rez zen, ol csób ban kap ha tó, mint
a ter mé szet al kot ta, tyúk toj ta to jás). Gyár -
tó ja nem oly tit ko ló zó, mint a Co ca-Co láé!
Míg utób bié egy és ne gyed szá zad múl tán
is õriz tit ko kat, a mû to jás koty vasz tó ja a
tech no ló gia fi no mabb rész le te it is ha mar
meg osz tot ta a vi lág köz vé le mé nyé vel az
interneten. (Egy mi na pi tv-hír sze rint a va -
ló ban ipa ri ter mék egyik ki sze melt
célországa „kis ha zánk”.) Ar ról pe dig,
hogy mi lett a mi csu ri ni le le mén  nyel új
ter més ered mé nyek re tö rek võ agrárium
„jó vol tá ból” má ra a kis srác ko rom ban acé -
los ma gyar bú zá ból, ki-ki kér dez ze meg a
ma még élet ben lé võ, va la ha ma rok nyi ré -
tes tész tá ból mé re tes asz tal lap nyi ré tes la -
pot nyúj ta ni ké pes as  szo nyo kat. Ma kép te -
le nek ugyan azt meg cse le ked ni. Ám nem
õk fe lej tet tek, ha nem nap ja ink (ré tes)liszt -
je lett „más”. Ha pe dig hi telt ér dem lõ az az
évek kel ez elõt ti saj tó hír, hogy az év ti zed -
del ez elõtt „ha gyo má nyos mó don” ter melt
ku ko ri cá ból ötöd an  nyi val le he tett el ér ni
egy híz la lás ba fo gott disz nó egy ki ló nyi
súly gya ra po dá sát, mint utóbb az IKR-
(„ipar sze rû ku ko ri ca ter mesz té si rend -
szer”)-ben ter melt tel, ak kor a fel ve tõ dõ
kér dés: meg ér te? Mert hogy utób bi ös  sze -
ha son lít ha tat la nul kör nye zet szen  nye zõbb
ter mesz té si mód, mint a ha gyo má nyos,
táp lá lék lánc ban pe dig oly meg ha tá ro zó
ter mé ke si lá nyabb, mint ama zé, ak kor
szar vas okos ko dá sunk alig ha nem jo gos. A
gén mó do sí tott nö vé nyek ter mé nye i rõl és
azok táp lá lék lánc ba be ke rü lé sé nek po ten -
ci á lis ve szé lye i rõl szó ló vi ta tá vol ról sem
le zárt, ám a lobbiérdekek ki fi no mult tech -
ni kák kal feszt azon ügy köd nek, hogy sa ját
or szág ha tá runk se je lent sen so rom pót.

A ho va to vább a ha di ipar po ten ci á ját
meg ha la dó „gyógy szer ipar” kér dés kö ré nek
toll hegy re tû zé se kor frap páns mot tó nak kí -
nál ko zik a (szü le tet ten) svéd szer zõ pá ros,
Bengt Furberg és Curt Furberg ál tal írt, ma -
gyar nyel ven az MSD jó vol tá ból ol vas ha tó

könyv cí me: Nem mind arany, ami fény lik.
A „két har mad év szá zad nyi”-val ko ráb bi
kor hoz ké pest je le nünk tü ne mé nye sek
mond ha tó szá mos, éle tet köz vet le nül ve szé -
lyez te tõ ál la pot, vagy po ten ci á li san ab ba
tor kol ló be teg ség fenn ál lá sa ese tén is a te -
kin tet ben, hogy nap ja ink or vo sa elõ de i nél
sok kal gyak rab ban meg él het te, idõ rõl-idõ re
pe dig is mé tel ten át éli a „gyó gyí tás pa no rá -
ma vál to zá sá nak” él mé nyét, De jaj! Ar ra
néz ve, hogy „nem min den arany, ami fény -
lik”, örök me men tó a múlt szá zad hat va nas
éve i nek leg ele jén ki rob bant gyógy szer bot -
rány. A Contergant sze dõ gravidák új szü -
lött jei kö zül so kan sú lyos fej lõ dé si rend el le -
nes ség gel (pl. vég tag hi á nyo san) jöt tek a vi -
lág ra. Az ún. Contergan-baby fo gal ma ak -
kor kör be jár ta a vi lá got. A köz mé di á ban jó
ide je és gyak ran el hang zó gyógy szer hir de -
té sek nek nem csu pán sab lon ból tar to zé ka a
„…kér dez ze meg ke ze lõ or vo sát, gyógy sze -
ré szét!” Kü lö nö sen ko runk ban, ami kor nota
bene enormis mé re te ket ért el a gyógy szer -
fo gyasz tás (NB. elõ for dult, hogy e so rok
író ját – köz pon ti ügye let ben – olyan 74
éves fér fi val hoz ta ös  sze a sors, aki egyi de -
jû leg 27-fé le (!) gyógy szert sze dett), 10 ez -
ret meg ha la dó szá mú a ha zánk ban is törzs -
köny ve zett és ren del he tõ, il let ve be sze rez -
he tõ pa ti ka szer, ame lyek mel lék-, il let ve
köl csön ha tá sa egyen ként nagy szá mú, azok
kom bi ná ci ói pe dig egyi de jû leg tí zet meg -
ha la dó szá mú gyógy szer sze dé se ese tén
gya kor la ti lag „kö vet he tet le nek”. (Meg jegy -
zés: az idõk fo lya mán ben nem meg fo gal -
ma zó dott „szen ten cia”: „Ami lyen mér ték -
ben agyon vegy sze re zett kör nye ze tünk, oly
mér ték ben agyon gyógy sze re zett az ún. jó -
lé ti tár sa dal mak ban élõ em be ri ség”!) Hogy
még mi min den tör tént gyógy szer fron ton
ab ban a kor ban, amely ben én (ed dig) él tem,
azt csak egy-két to váb bi pél dá val szem lél -
tet het jük. Az 1944-ben „Sir”-ré lett (az az
lo vag gá ütött), 1945-ben pe dig or vo si-élet -
ta ni No bel-dí jat ka pott skót mik ro bi o ló gus,
Ale xan der Fleming a pe ni cil lin fel fe de zé sé -
vel, majd tár sa i val – a ve le együtt meg osz -
tott No bel-díj ban ré sze sü lõ E. B. Chainnel
és . W. Florey-val – e pe nész gom ba-ki vo nat
„izo lá lá sá nak, tisz tí tá sá nak, tesz te lé sé nek
és ipa ri mé re tû ter me lé sé nek ki dol go zá sá -
val” az em be ri sé get be jut tat ta az an ti bio ti -
kum-érá ba. A pe ni cil lin iga zi hó dí tó út ját a
II. vi lág há bo rút kö ve tõ en kezd te meg. Nyo -
má ban újabb an ti bio ti kum ok, il let ve an ti -
bio ti kum-ge ne rá ci ók je len tek meg a „pi a -
con”. Az tán mind az iro da lom ban, mind az
or vo si gya kor lat ban egy re több ször ke rült
szó ba a „pe ni cil lin-, il let ve an ti bio ti kum-re -
zisz tens tör zsek” ki ala ku lá sa, meg lé te, il let -
ve sza po ro dá sa. 2010-ben, a Hel sin ki ben
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4000 ku ta tó és gya kor ló or vos rész vé te lé vel
zaj lott „An ti bio ti kum Vi lág kon fe ren ci án”
már meg le he tõ sen vészt jós ló hí rek kel tek
szárny ra a te kin tet ben, hogy a most már
jócs kán meg sza po ro dott „polyrezisztens
tör zsek” akár az an ti bio ti kum-kor szak be -
lát ha tó idõn be lü li vé gét is je lez he tik. Tény,
hogy kü lö nö sen bi zo nyos kór há zi osz tá lyo -
kon ápol tak kö ré ben egy re na gyobb gon dot
okoz nak az an ti bio ti kum ok nak el len ál ló
bak té ri um faj ták. Kü lön fe nye ge tett sé get je -
lent, hogy az egy kor „Morbus Hungari-
cus”-nak mi nõ sí tett tbc –  „a nyo mor és al -
ko ho liz mus együt te sé nek szin te sze iz mog -
ráf ja” – új ra tá mad, és a fer tõ zõ be teg ség
köz vet len ki vál tó ja, a Mycobacterium
tuberculosis (amely va la ha Koch-
bacilusként volt is mert) gyor san sza po ro dó,
antituberculoticomokkal szem ben re zisz -
tens tör zsei a túl élé si idõt gyak ran csak he -
tek re kor lá toz zak.

Újabb pél da ként jár juk kör be a mo dern
fo gam zás gát lók kér dés kö rét. Ugyan ki von -
ná két ség be, hogy új kor sza kot je len te nek
mind a nõk, mind a pá rok éle té ben. Hogy
mi kor je len tek meg? Hát ab ban a kor ban,
amely ben én (ed dig) él tem. Fog lal koz zunk
most ki ra ga dot tan – a med dõ vé  té tel mel -
lett –  a leg na gyobb biz ton ság gal já ró, szá -
jon át sze den dõ (orá lis) hor mo ná lis fo gam -
zás gát lók kal. Do bo zolt ter mék ként, Lindiol
né ven, elõ ször 1966 no vem be ré ben, or vos -
egye te mi éve im ben ke rült ke zem be. Aki
kéz bõl kéz be ad ta, a szép em lé kû Szontágh
Fe renc pro fes  szor, a sze ge di szü lé sze ti-nõ -
gyógy ásza ti kli ni ka ak ko ri ve ze tõ je kül föl -
di kong res  szu so kon meg for dul va, hol land
pro fes  szor tár sá tól min tá ul ka pott bi zo nyos
kész le tet. Né hány év múl tán, már gya kor ló
(kör ze ti) or vos ként – a ka u té lá kat be tart va,
és azok be tar ta tá sá ra tö re ked ve – ma gam ír -
tam föl re cept re az ak kor már ha zánk ban is
kap ha tó im port, il let ve ha zai gyár tá sú ké -
szít mé nyek va la me lyik ét. Az azt szed ni ké -
szü lõ vagy már sze dõ nõ nek rend re fel hív -
tam a fi gyel mét, hogy nin cse nek a szer rel
kap cso la tos ge ne rá ci ós ta pasz ta la tok. Az tán
az év ti ze dek alatt ös  sze gyûlt ta pasz ta la tok
alap ján a som má zat: „A szá jon át sze den dõ
(orá lis) fo gam zás gát lók al kal mas sá gá ról
ma is meg osz la nak a vé le mé nyek.” A Kor -
sze rû or vo si di ag nosz ti ka és te rá pia 4. ma -
gyar ki adá sa (2000-ben) meg fe le lõ fe je ze -
té ben már ez ol vas ha tó: „Az AIDS-jár vány
vi lág mé re tû vé vá lá sá nak szük ség sze rû en a
condom és a spermicid anya gok egy re gya -
ko ribb al kal ma zá sá hoz kell ve zet nie.” (És
per sze, hogy az AIDS-jár vány is ab ban a
kor ban ütöt te föl fe jét, és öl tött ki vé te les
gyor sa ság gal vi lág mé re tet, amely ben én
(ed dig) él tem.) E he lyt ígér ve, hogy a mo -

dern fo gam zás gát lás egy „más re lá ci ó ban”
és kés lel te tet ten megjelenülõ ha tá sá ra utóbb
még ki tér az írás, a gyógy szer ipar ral kap -
cso la tos gon do lat sort az zal zár hat juk, hogy
a tár gyalt idõ szak ban – az em be ri ség ja vá ra
– kor szak al ko tó ként volt je len (még ak kor
is, ha „mel lék ha tás ként” elõ idéz te a gyógy -
szer rel tö me ge sen vis  sza élés kor sza kát).
(Ar ról pe dig, hogy mi képp he lyez te új ra
ref lek tor fény be a mo dern gyógy szer ipar a
már az Ebers-pa pi rusz ál tal em lí tett nö -
vény faj, a ná lunk fûz fa né ven is mert fa kér -
gé bõl ki nyer he tõ lét fon tos sá gú ös  sze te võ,
az utóbb asz pi rin né ven gyár tott gyógy szer
ha tó anya gát, egy min den ki nek köny ves -
polc ára aján lott kü lön re gény „re gél”.
(Diarmuid Jefreys: Asz pi rin. Egy cso da -
gyógy szer fan tasz ti kus tör té ne te. Part vo nal
Könyv ki adó, Bu da pest, 2006)

„Mi kor hal ki az utol só fran cia?” – kér -
dést tet te föl jó húsz év vel ez elõtt egy ot ta -
ni gon dol ko dó. „Mi kor hal ki az utol só ma -
gyar?” – tet te föl rö vid del rá a kér dést egy
or szá gos na pi la punk ol da la in Andorka Ru -
dolf. (Zá ró jel be té ve: 2011 ka rá cso nyá ra je -
lent meg a Szentiváni Hír adó 24 ol dal nyi
ter je del mû, Felsõszentiván egész ség ügy -
ének múlt ja és je le ne cím fel ira tú kü lön szá -
ma. Az ös  sze ál lí tás a köz ség ben kör ze ti, il -
let ve há zi or vo si tény ke dé sem 25 éves ju bi -
le u ma ap ro pó ján ké szült. Be lõ le ki ra ga dott
ada tok: „1910 … A szá zad el sõ év ti zed ében
106 volt az át la gos élveszületés. A ha lá lo zá -
sé 76 – a ter mé sze tes sza po ro dás te hát 30 –
…” „2011 … a szü le tés szám – az egyet len
üdí tõ nek mond ha tó, 1992-es év le szá mí tá -
sá val … rend re alat ta (ese ten ként mé lyen
alat ta) ma rad a ha lá lo zá si szám nak.”) Az tán
mi vég re az or vos tu do mány és kli ni kai or -
vos lás bá mu la tos fej lõ dé se ab ban a kor ban,
amely ben (ed dig) él tem, ha már a múlt szá -
zad 80-as éve i nek de re kán ki mon dás ra ke -
rült, hogy „Eu ró pa be teg or szá ga let tünk”,
hogy „a pro duk tív ko rú fér fi ak ha lan dó sá ga
a 20-as évek vé gé nek szint jé re emel ke dett”,
és az óta is – má ig – év rõl év re kis vá ros nyi -
val csök ken fo lya ma to san or szá gunk né -
pes ség szá ma. És a tá gabb kör nye ze tünk, a
„vén Eu ró pa”? Nap ja ink ban, ami kor „A jó -
lé ti nyu ga ti ál la mok pol gá rai a vi lág tör té ne -
lem ben so ha nem lá tott mér té kû anya gi ja -
va kat él vez nek még ak kor is, ha ép pen
nincs mun ká juk” (Lánczi And rás), épp úgy
ko runk „be teg sé gei”: az in di vi du a liz mus
(ön meg va ló sí tás, szing li-lét, csa lá di kö te lé -
kek és gyer mek nem vál la lá sa), el hí zás, lel -
ki be teg sé gek ter hét vi se lik és nyö gik, mint
hon fi tár sa ink (akik szá má ra – ve lem együtt
– hos  szú idõ után ak kor nyíl tak meg új ra
Eu ró pa ka pui, ami kor az nem ugyan az,
mint volt a so rom pók fel nyi tá sa elõtt).

Ki vá ló or vos pro fes  szo runk, a nem is oly
rég Ba ján is elõ adást „telt ház elõtt” tar tott
Kellermayer Mik lós Ki ál tás cí mû köny vé -
ben (Kariosz Ki adó, Bu da pest, 2003) vers -
sza ko kat idéz Rad nó ti Mik lós 1944. má jus
19-ei Töredék-ébõl. Az „Oly kor ban él tem
én e föl dön…” kez de tû el sõ, má so dik és
ne gye dik vers sza kot a köl tõ tõl idéz ve,
„Oly kor ban élek én e föl dön..” for mu lát
al kal maz va paralelizál. És a pár hu zam ba
ál lí tás ered mé nye ként a 132. ol da lon le -
vont ko mor kö vet kez te té se: „Mind két kor,
az a kor is, ame lyet Rad nó ti Mik lós ír le,
és az is, amely ben ma élünk, lé nye gi leg
azo nos. Azo nos, mert azo nos gyö ke rû.”

Hát ak kor az írás tu dók ál tal ment-e
elébb a vi lág? – te het nõk fel a kér dést Vö -
rös mar ty Mi hály után!

1985-öt ír tunk, ami kor a ren de zõ szer -
vek meg hí vá sá ra és költ sé gé re – a „szo ci -
a lis ta tá bor” or szá ga i ból meg hí vott mind -
ös  sze 12 or vos egyi ke ként (el sõ al ka lom -
mal) – részt ve võ je le het tem a Lindaui
Pszi cho te rá pi ás he tek az évi ren dez vény -
so ro za tá nak. Cso dá la tos kör nye zet, cso dá -
la tos hely szín, cso dá la tos – köztük vi lág hí -
rû – elõ adók, tan fo lyam- és gya kor lat ve ze -
tõk. A két he tes prog ram so ro zat hoz kap -
cso ló dó, szá mom ra leg döb be ne te sebb él -
mény volt, ami kor a fi a tal, spor tos, nap -
bar ní tott, kül sõ sé ge i ben is la ti nos meg je le -
né sû elõ adó, Werdano e mon dat tal ve zet te
be al ko ho ló gi ai tár gyú sze mi ná ri u mát:
„Die Brutalitaet ist Realitaet!” az az „A
bru ta li tás va ló ság!” Na de ott is? Mert -
hogy ak kor tájt ide ha za már a Kos suth Rá -
dió hul lám hos  szán is hall ha tók vol tak
olyan meg nyi lat ko zá sok, hogy va la mi
nincs rend jén a kék, majd vö rös nyak ken -
dõ vi se lé sé re kö te le zet tek, utóbb „fo xi-
ma xi” tan fo lyam okon csi szo lódot tak lel -
kü le té vel (em lé ke ze tem sze rint a kar mes -
ter Le hel György tõl ak ko ri ban hang zott el
a rá di ó ban a pa nasz, va la hogy így: „Eb ben
az or szág ban nem le het él ni. Ha reg gel la -
ká som tól el in dul va sze mély gép ko csim mal
az el sõ út ke resz te zõ dés hez érek, va la ki
már is rám üvölt: „B.. a k… a…t!

Az tán a vallástalanítás-vallástalanodásról
és kö vet kez mé nye i rõl is es sék pár szó. Las -
san tíz éve an nak, hogy egy na pos lá to ga tást
tett ná lam az Egye sült Ki rály ság ból John
Wynn-Jones or vos kol lé ga. A nap fo lya mán
tõ le hal lott in for má ci ók kö zül ben nem a leg -
in kább nyo mot ha gyó volt, hogy kö ze leb bi
or szá gá ban, Wa les ben drá mai gyor sa ság gal
fo gyat ko zik a nép a temp lo mok ból, a fi a ta -
lok egye ne sen temp lomke rü lõk ké vál tak.
Azt az itt jár tát meg elõ zõ idõ szak ban fel -
gyor sult és je len ség szin tû vé vált gya kor la -
tot, hogy az akár 14 éves kor ban te her be esõ
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lá nyok (szü lõi hoz zá já ru lást is ki e rõ sza kol -
va) meg tart ják ter hes sé gü ket (mi ál tal be ke -
rül nek a szo ci á lis vé dõ há ló ba!), nem kis
részt a vallástalanodás szám lá já ra ír ha tó nak
mond ta. Már most, hogy ná lunk ugyan ez a
té nye zõ – együtt a mo dern fo gam zás gát ló és
több más ös  sze te võ ta la ján ki bon ta ko zott
„sze xu á lis for ra da lom mal” – ugyan csak je -
len tõs sze re pet ját szik a nap ja ink ban ki csú -
cso so dó „vá lá si jár vány” elõ idé zés ben, alig -
ha meg kér dõ je lez he tõ.

„Aki bír ja, mar ja, aki nem, az mar ha!”
Egy, a köz ség bõl 1956-ban „dis  szi dált”, és
éle te ja vát New York ban, azon be lül is
Man hat tan Islandon le élt fér fi tõl hal lot -
tam, hogy – aho gyan mond ta, sze ren csé jé -
re –  a ka pi ta liz mus ban élés ezen arany sza -
bá lyát már a Sza bad ság-szo bor meg pil lan -
tá sát kö ve tõ 24 órán be lül meg súg ták ne ki,
és õ „be bif láz ta” azt. Igen ám, de ho vá lett
nap ja ink ra az ak ko ri idõk ka pi ta liz mu sa?
(Kö ze lí tõ vá laszt vár jon a T. Ol va só D. C.
Korten köny vé nek, a Tõ kés tár sa sá gok
világuralma-nak ala pos át ol va sá sa ál tal.)

Hogy ab ban a kor ban, ame lyet (egy rész -
rõl) be vá sár ló-cent ru mok vá lo ga tott ku tya-
és macs ka ele de lek tõl ros ka do zó pol ca ival,
agyon ké nyez te tett „há zi ked ven cek kel” (a
hör csög gel és hi deg vé rû ek kel be zá ró lag)
jel le mez he tünk, (más rész rõl) „hörcsi-szit-
ter”-ként is Nyu ga ton meg él he tést ke re sõk -

kel, fagy ha lált ha lók kal, tö me ge sen le csú -
szók kal és mély sze gény ség ben élõk kel –
Scrutontól köl csö nöz ve a jel zõt, e „szá nal -
mas de mok rá ci á ban” – mer re tart az em be -
ri ség és mi vár rá, jós lá sok ban bo csát koz ni
a né met kan cel lár, Merkel as  szony is csak
ad dig me rész ke dik, hogy Eu ró pá ra alig ha
vár egy újabb hat év ti ze des há bo rú men tes
idõ szak… Brrr!

Be fe je zé sül egy „sa ját él mé nyem”: 2003.
no vem ber 22-én meg hí vás ra vet tem részt a
Mathias Corvinus Collegium és a Ma gyar
Egész ség ügyi Tár sa ság Né pe se dé si kor szak -
vál tás le he tõ sé gei Ma gyar or szá gon cí mû
kon fe ren ci áján. An nak ülés el nö ke is, egyik
elõ adó ja is Vizi E. Szil vesz ter, a Ma gyar Tu -
do má nyos Aka dé mia ak ko ri el nö ke volt. A
kon fe ren cia meg tar tá sá ra két hét tel azt kö -
ve tõ en ke rült sor, hogy Bu da pes ten el sõ íz -
ben meg va ló sult a World Science Fo rum
(több No bel-dí jas tu dós rész vé te lé vel is,
több száz fõ nyi rész ve võ vel, a vi lág ból ösz -
 sze gyûlt tu dó sok nak há rom na pos ta nács ko -
zá sa). Vizi E. Szil vesz ter fel idéz te az ugyan -
csak el nök le te alatt le bo nyo lí tott Fo rum leg -
drá ma ibb né hány per cét. Azt kö ve tõ en,
hogy ple ná ris ülé sü kön el hang zott, hogy a
vi lá gon leg gaz da gabb há rom em ber vál la -
lat bi ro dal mi és ma gán va gyo na egyen lõ 42
or szág (amely együt te sen 1,1  mil li árd la -
kos ság szá mú!) össznemzeti va gyo ná val, há -

romper ces döb be ne tes csend ül te meg a ter -
met, „a légy pis  sze né se sem hal lat szott vol -
na” – fo gal ma zott az el nök. A hos  szas csen -
det in di ai meg fe le lõ je, az ot ta ni tu do má nyos
aka dé mia el nö ke tör te meg az tán: „Ak kor
most mi rõl is be szé lünk? – kér dés sel. Eh hez
vi szont nem egy sze rû en csak hab a tor tán,
ami a rész vét elem mel is meg va ló sult kon fe -
ren cia rö vid re sza bott hozzászólás-vita sza-
kaszában Szutrély Pé ter tõl el hang zott.
Szutrély dr. el sõ ként azt a köl tõi kér dést in -
téz te Vizi E. Szil vesz ter hez, hogy „ugye-e,
az el sõ há rom egyi ke B. G.?” Az tán az el nök
fej bó lin tás ára mon dan dó ját igen csak rö vid -
re fog ta: a fõ ve szélyt nem is a (vir tu á lis)
pén zek ilyen arány ta lan meg osz lá sá ban, a
tõ ke kon cent rá ci ó nak ilyen el faj zá sá ban lát -
ja, ha nem a in for má ció-kon cent rá ci ó ban.
Még kö ze lebb rõl pe dig ab ban, hogy
aki(k)nek ke zé ben ös  sze fut a vi lág ból má -
sod per cen ként be ér ke zõ in for má ció, mi cso -
da dezinformációs ké pes ség nek van(nak)
bir to ká ban!

Zár szó ként: a kor, amely ben (ed dig) él -
tem, a bá mu la tos tech ni kai fej lõ dés nek is
kon tó já ra, olyan sza ka szá ba ért, mint a pi -
ra mis já ték kri ti kus sza ka szá ba jut va –
ami kor a hely zet fel mé rés és ki út ke re sés
mind nyá junk nak kö zös fe le lõs sé ge és kö -
te les sé ge.

Pé ter Ár pád dr.

Ma gya rul min táz za üd vöz le tét
Be szél ge tés Harmath Ist ván szob rász mû vés  szel

A szob rá szat ne héz mes ter ség. So kat kell
dol goz ni, s köz ben las san, sok ne héz ség,
nagy tü re lem árán le het csak elõ re ha lad ni.
S míg a gra fi kus akár tíz per cen ként is el -
dob hat ja a raj zát, s uj ja új gon do lat ba kezd -
het, a szob rász egé szen más ként dol go zik:
hos  szú he tek, hó na pok alatt meg for mált
gon do la tok erõ fe szí té se it nem le het csak
úgy egy sze rû en el dob ni, meg sem mi sí te ni.
Az eset le ges sé get is csak úgy le het ki küsz -
öböl ni, ha az em ber pon to san tud ja, mit
akar. Gon do lat nél kül ugyan is nincs mû vé -
szet, nincs szo bor – gon do lat azon ban nem
szü le tik csak úgy, a sem mi bõl. 

Ho gyan szü le tett a gon do lat, hogy szob -
rász le szel?

Te het sé ge met nagy apám tól örö köl tem,
aki ez irá nyú ké pes sé ge it nem fej lesz tet te
to vább. Édes anyám azon ban rajz ta nár nõ
lett – tõ le örö köl tem a rajz, a mû vé szet
irán ti tisz te le tem.  Ami ó ta az esze met tu -
dom, raj zo lok. Gim ná zi u mi éve im alatt
fõ ként ka ri ka tú rá kat, po li ti kai ka ri ka tú rá -

kat ké szí tet tem, mely nek nem min den ki
örült: több szö ri ta ná ri fi gyel mez te tés után
az 1980-as évek Ro má ni á já ban ab ba kel -
lett hagy nom.

A nagy vá ra di kép zõ mû vé sze ti egye te mi
évek alatt a ka ri ka tú rá hoz szük sé ges na iv,
spon tán vi zu á lis nyel ve ze tet saj nos el fe lej -
tet tem – s mi u tán ön ma gam szá má ra nem
tud tam töb bé meg fe le lõ szin tû ka ri ka tú rát
ké szí te ni, vég leg ab ba hagy tam.

13 éves le het tem, ami kor édes anyám mal
el lá to gat tunk kol lé gá ja, Bocs kai Vin ce
szovátai szob rász mû vész mû ter mé be, ahol
rend kí vül mély ha tást tet tek rám a mû vész
al ko tá sai. A szob rász fel fi gyelt lep le zet len,
mély von zó dá som ra, ke zem be adott egy
da rab agya got – én ha za vit tem, s né hány
óra alatt meg min táz tam a mû vészt. Na i -
van, de ka rak te re sen. Et tõl a nap tól fog va
(kez det ben ugyan csak au to di dak ta mó -
don), Korondról agya got hoz va, meg min -
táz va az em be ri test rész le te it, fo lya ma to -
san agya goz tam.

Ka to na ság után a székelyudvarhelyi mû -
vé sze ti is ko lá ba je lent kez tem, majd meg -
kér tem Bocs kai Vin cét, se gít sen fel ké szül -
ni a Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko lá ra. Bocs kai
Vin ce tá mo ga tott, min den nap kor ri gált, én
pe dig ta ní tás után át jár tam mû ter mé be,
ahol a pol con so ra ko zó ta nul mány fe je ket,
port ré kat, kis plasz ti ká kat sor ra le raj zol tam,
meg min táz tam. Az volt a lé nyeg, hogy
meg ért sem a for ma tör vény sze rû sé ge it. 

Az ala pos tu dást ter mé sze te sen az egye -
te men sa já tí tot tam el. Bone Ru dolf volt a
mes te rem, aki tõl nem csak szak mai, de vi -
lág né ze ti út mu ta tást is kap tam. Tõ le ta nul -
tam a kom po zí ció biz ton sá gá nak fon tos sá -
gát, s hogy min dig nyi tott szem mel jár jak
a vi lág ban.

Me lyik volt az el sõ, szak mai szem pont -
ból is je len tõs for du ló pont az éle ted ben?

Az egye tem utol só évé ben meg nyer tem
egy sep si szent györ gyi köz té ri szo bor pá -
lyá za tot. A pá lyá zat si ke re, a köz té ri em -
lék mû re tör té nõ meg bí zás na gyon vá rat la -
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nul ért. A ma ket tet is egy na gyon egy sze rû
anyag ból: pa pír ból ké szí tet tem el. Há rom
hó na pom volt, hogy egy 6x2 m nagy sá gú
Sár kány ölõ Szent György- plasz ti kát el ké -
szít sek. A mû al ko tás egy he gesz tett csõ vá -
zú szo bor lett, me lyet min den irány ból réz -
le mez bõl von tunk be. Csak a váz el ké szí -
té se más fél hó na pot vett igény be.

A szo bor fel ál lí tá sa kor ve gyes ér zel me -
ket kel tett. A re ne szánsz óta az egyik leg -
kon zer va tí vab ban fel fo gott és meg je le ní tett
szent ugyan is ép pen az a Sár kány ölõ Szent
György volt, aki nek alak ját én ma gam
rend kí vül mo dern fel fo gás ban, a „tra di ci o -
ná lis” ló nél kül, le csu pa szí tott, szim bo li kus
kom po zí ci ó ban, egy új mû vé szi ér tel me -
zés ben fo gal maz tam meg. A szo bor a klasz -
 szi kus fel dol go zá sok kal el len tét ben nem jó
és rossz har cát mu tat ja fel, ha nem a ka ri ka -
tú ra tö mör sé gé vel és bölcs hu mo rá val át -
itat va az ös  sze tar to zás, a jó és rossz egy -
mást fel té te le zõ együtt lét ének szük sé ges sé -
gét, kör for gá sát eme li ki. A mû fel ál lí tá sa -
kor kel tett vi har el csen de se dé sé vel a szo bor
ma már a vá ros szim bó lu ma ként, emblema-
tikus alak ja ként  je le nik meg Sep si szent -
györgy hon lap ján, hi va ta los meg je le né si
for má i ban, s er re büsz ke va gyok.

Ba ján is so kan vár juk ars poetikus, emb-
lematikus köz té ri meg je le né sed…

Egy év ti zed del ez elõtt te le ped tünk le fe -
le sé gem mel Ba ján. Ma már el mond ha tó: a
leg több köz té ri al ko tá som Ba ján van. Is -
mert sé gem még sem en nek a tu cat nyi köz -
té ri plasz ti ká nak, kis plasz ti ká nak kö szön -
he tem – nem várt mó don egy in nen tá vo li,
a fõ vá ros ba ke rült al ko tá som, Ti sza Ist ván
szob ra hoz ta. 

Ho gyan nyer ted el gróf Ti sza Ist ván köz -
té ri szob ra el ké szí té sé nek le he tõ sé gét?

A Ti sza Ist ván Ba rá ti Tár sa ság és a
Nagy ko vá csi „gr. Ti sza Ist ván” Nem ze ti
Kör a né hai mi nisz ter el nök em lé két ápo ló
más szer ve ze tek kel ös  sze fog va a 2011-es
Ti sza Ist ván Em lék év ke re té ben köz té ri
szo bor fel ál lí tá sát kez de mé nyez te Bu da -
pes ten. A tár sa ság kez de mé nye zé sé rõl tá -
jé koz tat ta a ma gyar kor mányt is, majd pá -
lyá za tot írt ki a köz té ri szo bor meg va ló sí -
tá sá ra. A pá lya mû el he lye zé sé re, a szo bor
fel ál lí tá sá ra és a szak mai zsû ri zés re is fel -
kért Bu da pest Ga lé ri á val és Bel vá ros-Li -
pót vá ros fõ épí té szi iro dá já val egyet ér tés -
ben a meg fe le lõ hely színt a Já szai Ma ri té -
ren, a Mar git-híd és a kép vi se lõi iro da ház
kö zöt ti par ko sí tott te rü le ten je löl te ki.

A Ti sza Ist ván Ba rá ti Tár sa ság egy szo -
bor bi zott sá got ala pí tott és kért fel a be ér ke -
zõ pá lya mû vek ér té ke lé sé re. A szo bor bi zott -
ság tag jai: Tõkéczki Lász ló (tör té nész), a
szo bor bi zott ság el nö ke, Ba log Zol tán (ál -

lam tit kár, a Szö vet ség a Pol -
gá ri Ma gyar or szág ért Ala -
pít vány ku ra tó ri u má nak el -
nö ke), Cso mós Mik lós (Bu -
da pest fõ pol gár mes ter-he -
lyet te se), Makovecz Im re
(épí tész), Papcsák Fe renc
(Bu da pest-Zug ló pol gár -
mes te re), Pá lin kás Jó zsef (a
Ma gyar Tu do má nyos Aka -
dé mia el nö ke), Rét vá ri Ben -
ce (ál lam tit kár), Tar lós Ist -
ván (Bu da pest fõ pol gár mes -
te re), Patay Bé la (a Ti sza-
csa lád kép vi se le té ben), Jan-
its Bé la (a Nagy ko vá csi „gr.
Ti sza Ist ván” Nem ze ti Kör
el nö ke), Maruzsa Zol tán (a
Ti sza Ist ván Ba rá ti Tár sa ság
el nö ke) vol tak. 

Az el sõ kör ben ered -
mény te len pá lyá za tot az
egye sü let új ra meg hir det te,
mely nek a szo bor bi zott ság
ál tal ki vá lasz tott gyõz te se let tem. A szo -
bor bi zott ság dön té sét üd vö zöl te a Ti sza
Ist ván Ba rá ti Tár sa ság, majd 2011. áp ri lis
22-én – né hai gróf Ti sza Ist ván szü le tés -
nek 150. év for du ló ján – meg tör tént a szo -
bor alap kõ-le té te le a Já szai Ma ri té ren. 

Mi köz ben én Ba ján 2011 nya rán el ké szí -
tet tem az egész ala kos Ti sza-szob rot, a Ti -
sza Ist ván Ba rá ti Tár sa sá got fel ke res te a
kor mány kép vi se lõ je, és ar ról tá jé koz tat ta
õket, hogy az Or szág gyû lés 2011. jú li us 11-
én ha tá ro za tot fo ga dott el, mely nek ér tel -
mé ben a Kos suth tér tel jes te rü le te ál la mi
tu laj don ba és az Or szág gyû lés Hi va ta lá nak

va gyon ke ze lé sé be ke rül, majd ezt kö ve tõ en
2014. má jus 31-ig meg tör té nik a tér ere de -
ti, 1944 elõt ti ál la po tá nak re konst ruk ci ó ja,
ami egy ben azt je len ti, hogy az ere de ti Ti -
sza Ist ván szo bor cso port pon tos má sa új ra
fel ál lí tás ra ke rül az ere de ti hely szí nén. Mi -
vel ez eset ben két Ti sza Ist ván szo bor áll na
egy más tól né hány száz mé ter re, ar ra kér ték
az egye sü le tet, hogy a szo bor bi zott ság ke -
res sen új hely színt a mû nek. 

A szo bor 2011. ok tó ber 31-re ter ve zett
fel ál lí tá sa te hát el ma radt, de ezen a na pon
a Róheim vil lá ban ren de zett meg em lé ke -
zé sen a szo bor át adás ra, a kö zön ség szá -
má ra be mu ta tás ra ke rült. Je len leg tár gya -
lá sok foly nak a Zug lói Ön kor mány zat tal a
szo bor vég le ges el he lye zé sé rõl.

A Ti sza-szo bor fel ál lí tá sá nak kés le ke dé -
se, a szo bor kö rü li té to vá zás úgy, tu dom
még sem szeg te ked ved … 

Így van. A kö zel múlt ban egy újabb köz -
té ri szo bor pá lyá za tot nyer tem. Bu da pest
XV. ke rü let Rá kos pa lo ta-Pest új hely Ön kor -
mány za ta 2011-ben az 1956-os for ra da lom
tisz te le té re köz té ri szo bor pá lyá za tot írt ki. A
pá lyá za tot egy farkaslaki ba rá tom mal, Ja -
kab Csa ba DLA épí tész-ipar mû vésszel
együtt ké szí tet tük el, me lyet – leg na gyobb
meg le pe té sünk re – meg nyer tünk. A mû vet
2012. ok tó ber 31-re kell el ké szí te nünk.

Mû ve i det is mer ve tu dom, bronz ban sze -
retsz gon dol kod ni, a „ci vi li zál tabb” fém
mû vé sze vagy. Ho gyan szü le tik gon do lat,
kom po zí ció és anyag konst ruk ci ó ja egy
mû ben? 

Az al ko tás meg for má lá sa kor, az anyag -
vá lasz tás kor min dig a gon do lat, az üze net

Az ‘56-os emlékmû makettje

Tisza István bronzszobra
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sti li zált meg for má lá sa és an nak szug gesz -
tív meg ol dá sa ér de kel. Az 56’-os em lék mû
ese té ben pl. a lá za dó for ra dal mi tö meg tár -
gyi a sí tá sá nak, egy sze rû, még is egy ér tel -
mû, rög tön ért he tõ for má ba ön té sé nek kér -
dé se iz ga tott. Hogy ne le gyen erõl te tett,
köz he lyes, ha nem ere de ti, de ért he tõ és ak -
tu á lis is le gyen egy ben. Vé gül meg szü le -
tett a gon do lat: a lyu kas zász ló és az em be -
ri tö meg „egye sí té se”. Egy kö rül jár ha tó,
meg fog ha tó, még is szim bo li kus hel  lyé vá -
ló em lék mû, ame lyet a le ve gõ, a fény, az
ár nyék, a tér, az at mosz fé ra át szõ het, át -

ölel het, a kör nye zet be, a tér be he lyez het.
Vé gül a „plasz ti kus gon do lat” az épí tész,
Ja kab Csa ba ke zé ben fe je zõ dött be - vált
köz té ri vé. A Szé che nyi té ren ál ló ko ráb bi
56’-os em lék mû (mely a ba ja i hoz ha son ló -
kép pen egy kõ-obe liszk) a pá lyá zat meg -
hir de tõi szán dé ka sze rint be épít he tõ az új
mû be, ezért a bronz plasz ti ka alatt az obe -
lisz ket kb. 6 m ma gas sá gig meg emel jük
majd, mely ál tal a bronz szo bor, a Lo bo gó
fel emel ked het az ég be.

2012 ok tó be ré ben el ké szül az 56’-os em -
lék mû. Mer re to vább?

Ré gi vá gyam, hogy he gesz tett vas szob -
ro kat ké szít hes sek, me lyek ben a gra fi ka
sza bad sá ga és a for ma ki bon tá sá nak tömb -
ben meg nem va ló sít ha tó le he tõ sé gei iz -
gat nak. Ha egy má sik ré gi vá gyam is va ló -
ra vá lik, s vég re egy tá gas, le he tõ sé ge ket
ígé rõ mû te rem be köl töz he tek, ta lán a kö -
zel jö võ ben új ins pi rá ci ók, új gon do la tok
ko pog nak be hoz zám új for mát igé nyel ve
ma guk nak...

A foly ta tás, re mél jük, ha ma ro san kö vet -
ke zik.

Ko vács Zi ta

A Tisza István-szobor alkotásának
három pillanata

Vé den dõ véd te le nek: az ibo lyák
„Ki meg nyi tod kely hed mosolygva, ké ken:
Légy üd vöz, üd vöz, ked ves ibo lya!
A szép ta vasz nak el sõ mo so lya,
Oh légy, a hû em lé ke zet ne vé ben!” 

– ír ta Tom pa Mi hály Az el sõ ibo lyá hoz cí -
mû, 1846-ban írt ver sé ben. A ki ke let egyik
el sõ ként elõ bú jó nö vé nyé nek ma gá nyo san
nyí ló vi rá gai elõ ször fel fe lé emel ked nek,
majd hir te len for du lat tal le fe lé haj la nak: a
szen de ség ki fe je zé sé vel vál tak a sze rény ség
jel kép évé. Tom pa 1853-ban ké szült vi rág re -
gé i ben Az ibo lya ál mai cím mel fog lal ta ösz -
 sze az ibo lya tör té ne tét. A ki csiny nö vény
bol dog ta lan ság ban élt: a lep kék át re pül ték, a
sö tét gal  lyak és az irigy, rút fü vek el ta kar ták
elõ le a kék eget va la mint a vi lá got. Egy szép
ta va szi es tén bá na tá ban ke se reg ve el aludt.
Ál má ban lágy szél ben rin ga tó zó, pil lan gók
lá to gat ta vad ró zsá vá vál to zott, ame lyet tüs -

ke vé dett, vi rág és lomb éke sí tett. A ha ma ro -
san meg eredt se bes zá por le ver te szir ma it és
le ve le it, így pusz ta kó ró vá lett, és az un dok
pók járt rá há lót köt ni. Fel éb redt, majd egy
újabb csen des es tén el aludt: ál má ban ez út tal
haj nal ka lett. A su dár szil ága it át ölel ve fenn
a ma gas ban pom pá zott. Itt sem volt sze ren -
csé je, mert a meg dör dült ég vil lá ma láng ba
bo rí tot ta és le dön töt te a fát. Leg kö ze lebb
kar csú, fe hér li li om nak ál mod ta ma gát,
ame lyet a kert be be lép ve egy gyá szo ló nõ
le tört, és egy ha lott kis lány ke zé be he lyez ve
ko por só ba zár tak. A haj nal hûs har ma ta éb -
resz tet te a resz ke tõ kis ibo lyát, aki bol do gan
ki ál tott fel:

„Fe dezz el, lágy fû s le ve les bo kor!
Foly jon kis él tem, amikép folya:
Ne le gyek én ró zsa, vagy li li om;
Le gyek il la tos sze rény ibo lya!”

Elõ zõ ek nek meg fe le lõ en tart ja a szó lás -
mon dás: „Sze rény [rit káb ban ár tat lan], mint
az ibo lya”. De mond ják tré fá san ar ra is, aki
már nincs az élõk so rá ban: „Alul ról sza gol -
ja az ibo lyát”. Emel lett a nö vény megje-
lenik még a köz is mert Zöld er dõ ben jár -
tam… kez de tû, hús vé ti lo cso ló vers ben is.

Az ibo lya fé lék (Violaceae) csa lád já ba
tar to zó Vi o la nem zet ség mint egy 450 fa já -
ból ha zánk ban a 17 ibo lya- és az 5 ár vács -
ka faj mel lett több keverékfaj is elõ for dul.
Egy fa jon be lü li el té ré se ket az al faj (sub-
species), a vál to zat (varietas), va la mint a
for ma egy sé gek je len tik. Az al fa jo kat föld -
raj zi lag, öko ló gi a i lag (tár su lás és ter mõ -
hely sze rint), va la mint idõ be li ség sze rint
el kü lö nült alak so ro za tok al kot ják, ame -
lyek mi nõ sé gi el té ré se ket mu tat nak gya ko -
ri át me ne tek kel. A vál to za tok is el tér nek



mi nõ sé gi tu laj don sá gok ban, de nem kü lö -
nül nek el föld raj zi lag, mint az al faj ok. A
for mák csu pán men  nyi sé gi, il let ve mé ret -
be li kü lönb sé ge ket je len te nek. Az egyes
fa jo kat te hát az al faj ok, vál to za tok és for -
mák ös  szes sé ge al kot ja. A nem zet ség tag -
jai kö zül töb bet dísz nö vény ként is ter -
mesz te nek. Az ár vács kák kö zül a há rom -
szí nû ár vács ka (Vi o la tricolor) és a ker ti
ár vács ka (V. Wittrockiana) a leg vál to zé ko -
nyabb. Az egyes fa jok el kü lö ní té sé ben
sok fé le bé lyeg gel ta lál koz ha tunk:

– a vi rág szí nek a lát ha tó fényt (fe hé ret),
il let ve en nek kom po nen se it (vö rös, sár ga,
kék, ibo lya és ezek szín ár nya la ta it) egy -
aránt meg je le ní tik,

– a vál to za tos vi rág il lat ok vagy ép pen az
il lat hi á nya, a vi rá gon kép zõ dõ jel leg ze tes
„sar kan tyúk” ugyan csak mi nõ sé gi bé lye -
ge ket je len te nek,

– a le vél ala kok vál to za tos sá ga (szí ve -
sek, to jás da dok, ve se- vagy há rom szög
ala kú ak) vagy a le vél le me zek ta golt sá ga, a
le ve lek idõ be li meg je le né se, a le vél nye lek
mi lyen sé ge is fon to sak le het nek,

– a pál ha le ve lek szín- és alak be li vál to za -
tai, a fel ál ló vagy kú szó (in dás) szár for mák
stb. szin tén di ag nosz ti kai bé lye gek le het nek,

– sok eset ben már ter mõ he lyek (ho mo -
kos, ned ves, nyir kos ta laj, mo csár rét, er dõ,
hegy vi dék) is árul kod hat nak a faj ról, il let -
ve an nak vál to za ta i ról.

A fa jok el ter je dé sé ben az in dás (kú szó)
szár, va la mint a mag va i kat elõ sze re tet tel
ci pe lõ han gyák egy aránt sze re pel het nek.

Prodan Gyu la Bács-Bodrog vár me gyé -
ben a 20. szá zad ele jén az il la tos ibo lyát
(Vi o la odorata), a kék ibo lyát (V. cyanea),
a fe hér ibo lyát (V. alba), a csuk lyás ibo lyát
(V. ambigua), a bor zas ibo lyát (V. hirta), a

cso dás ibo lyát (V. mirabilis), a ré ti ibo lyát
(V. pumila), a lá pi ibo lyát (V. stagnina), a
ho mo ki ibo lyát (V. arenaria), az er dei ibo -
lyát (V. silvestris), a so vány ibo lyát (V.
canina), a me zei ár vács kát (V. arvensis),
va la mint ezek vál to za tit és hib rid je it ta lál -
ta (Bács-Bodrog vár me gye fló rá ja. In: Ma -
gyar bo ta ni kai la pok. XIV. kö tet, Bu da -
pest, 1915. 241-242. ol dal). Ba ján és kör -
nyé kén dr. Balanyi Lász ló a csuk lyás ibo -
lyát, a me zei ár vács kát, a kék ibo lyát, a
ma gas ibo lyát (V. elatior), a tör pe ár vács -
kát (V. kitaibeliana), a cso dás ibo lyát, az il -
la tos ibo lyát és az er dei ibo lyát em lí ti (Bo -
ta ni kai gyûj tõ út ja im. Bé kés, 1987. 155. ol -
dal). A fel so rol ta kon túl az Al só-Du na ár -
tér re új fló ra elem ként em lí ti a nagy vi rá gú
ibo lyát (V. riviniana) Kevey Ba lázs és
Tóth Im re (Ada tok a ha zai Alsó-Duna-
ártér fló rá já hoz. In: Kitaibelia V. évf. 1.
fü zet, 2000. 137. ol dal).

Az ibo lyák né pi el ne ve zé se it köny vé ben
Csapody Ve ra és Priszter Szaniszló gyûj töt te
ös  sze: fáncsika, gyön ge vi rág, kék ibo lya,
kékicske, kék vi o la, már ci u si ibo lya, pap sza -
káll, szaszuka (Ma gyar nö vény ne vek szó tá -
ra. Bu da pest, 1966. 83. ol dal). Ezek egy részt
társ ne vek, más részt a vi rág szí né re és nyí lá -
sá nak ide jé re utal nak. Bár me lyik ibo lya faj ta
le ve le i bõl és vi rá ga i ból fõ zött tea ideg nyug -
ta tó és vér nyo más csök ken tõ ha tá sú. A meg -
szá rí tott le ve les-gyö ke res nö vény fõ ze te
hasz nál ha tó vér tisz tí tás ra, va la mint nyál ka -
ol dást és iz zasz tást ki vál tó tu laj don sá gai
okán to rok gyul la dás ke ze lé sé re is. Az il la tos
ibo lya Fran cia or szág dé li ré szén és Olasz or -
szág egyes vi dé ke in ipa ri mé re tek ben ter -
mesz tett pél dá nya i ból ola jat saj tol nak.

A vi dé kün kön élõ ibo lya fa jok hely ze te
meg fe le lõ, vé det té nyil vá ní tá suk ez idõ
sze rint még nem szük sé ges. 

Dr. La ki Fe renc – Dr. Nebojszki Lász ló
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