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100 éves a Ma da rak és Fák Nap ja
Száz esz ten dõ Föl dünk tör té ne té ben

csu pán vil la nás nyi idõ, ám em be ri lép ték -
kel néz ve más a hely zet: a meg szü le tõ
gyer mek – ha meg éri – ma tu zsá lem mé vá -
lik. Va la hogy így van ez a gróf Apponyi
Al bert kul tusz mi nisz ter 1906-ban ki adott
ren de le té vel lét re ho zott Ma da rak és Fák
Nap já val is. Ugyan ak kor a cen te ná ri um az
ün nep lés mel lett ki tû nõ al ka lom egy kis
ter mé szet vé del mi szem pon tú vis  sza te kin -

tés re és an nak vizs gá la tá ra: mit je lent a
XXI. szá zad em be re szá má ra a kap cso lat a
ter mé szet tel.

A tör té nel münk haj na lán élt em ber min -
den nap ja it a ter mé szet tel ví vott sza ka dat -
lan harc jel le mez te. A ter mé szet ja va i nak a
túl élés ér de ké ben foly ta tott fel hasz ná lá sa
mel lett már a kez de tek tõl fog va meg fi gyel -
he tõ azok nak a fa ma tu zsá le mek nek, kü lön -
le ges for má jú szik lák nak, il let ve gyó gyí tó

ha tás sal bí ró for rá sok nak és nö vé nyek nek
gyak ran ta bu ként tör té nõ tisz te le te vagy
ösz tö nös vé del me, ame lyek nek va rázs erõt
tu laj do ní tot tak. A ké sõb bi ko rok ban az em -
be ri ség lét szá má nak és igé nye i nek nö ve ke -
dé se mi at ti egy re fo ko zó dó ter mé szet hasz -
ná lat szük sé ges sé tet te kor lá to zá sok és til -
tá sok el ren de lé sét. Ide tar toz nak a kö zép -
kor vé gé nek kí mé le tes er dõ hasz ná lat tal
kap cso la tos, illetve a va dá szat, ha lá szat és
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a ma da rá szat sza bá lya i ra vo nat ko zó ren de -
le tei. Ad dig ra azon ban már több ál lat faj ki -
pusz tult vagy egyed szá ma vé sze sen le -
csök kent. Amíg a XIII. szá zad ban Albertus
Magnus le írá sa sze rint a já vor szar vas még
gya ko ri Ma gyar or szág er de i ben, ad dig a
tör té ne ti ada tok sze rint az új kor ele jén el -
tûnt a ha zai fa u ná ból. A já vor szar vas ma
rit kán meg je le nõ ha zai ven dé günk: a fel -
buk ka nó egye dek a tõ lünk észa kabb ra élõ
po pu lá ci ók tól kó bo rol nak hoz zánk. A Kár -
pát-me den cé ben Árpádházi ki rá lya ink ide -
jén még szép szám ban élt az õs tu lok, amely
a ko ra be li le írá sok sze rint nagy ter me tû, fe -
ke te szí nû ál lat, csak a há tán hú zó dott egy
hos  szá ban fu tó fe hér sáv. Leg to vább tõ lünk
észa kabb ra, Len gyel or szág ban élt: az utol -
só 1627-ben pusz tult el. A kö zép kor ban
egész Kö zép-Eu ró pá ban el ter jedt nek szá -
mí tott a bö lény, amely nek va dá sza ta Hu -
nya di Má tyás ide jé ben él te ha zánk ban vi -
rág ko rát. Elõ for du lá sá ról a moh ácsi csa ta -
vesz tést kö ve tõ en Er dély bõl ma rad tak fenn
ada tok. Az utol só sza ba don élõ pél dányt
Pe té nyi Já nos Sa la mon sze rint 1814-ben
ej tet ték el Udvarhelyszéken, míg Szalai
Bé la sze rint egy orv va dász 1790 kö rül lõt -
te le a Ke le men-ha vas dé li ol da lán; egy
szin tén in nen szár ma zó bö lény 1809-ben
pusz tult el a schönbrunni csá szá ri ál lat kert -
ben. Több ször uta zott Len gyel or szág ba bá -

ró Heberstain Zsig mond né met csá szá ri kö -
vet, aki 1571-ben meg je lent mun ká já ban
kö zöl te az õs tu lok és a bö lény fa met sze tû
raj zát. A kép alá írá sok ból ki tû nik, hogy a
két ál la tot ab ban a kor ban gyak ran ös  sze té -
vesz tet ték.

Az utób bi évek ben lett új ból a ha zai fa -
u na ré sze a re pat ri ált hód. Ko ráb ban az
utol só pél dányt 1854 feb ru ár já ban Wachs-
mann Fe renc Ács kö ze lé ben, a be fa gyott
Concó pa tak egyik lé ké nél lõt te. Ez után a
Kár pát-me den cé ben már csak lát tak hó do -
kat: 1856-ban Po zsony mel lett a Du nán,
1858-ban Ács tér sé gé ben, vé gül 1865-ben
Zimony tá ján a Du na és a Szá va szi ge te i -
nél. A ma da rak kö zül a tör té nel mi Ma gyar -
or szág te rü le tén a XIX. szá zad vé gén a
Retyezáton még élt a sas ke se lyû, né hány
év vel ké sõb bi el tû né sé hez je len tõ sen hoz -
zá já rult a dú vad ir tás cél já ból ki tett mér ge -
zett csa li. Jó hír a Kár pát-me den cé ben,
hogy a kö zel múlt ban a Há rom szé ki ha va -
sok ban tûnt fel új ra Eu ró pa leg na gyobb
ma da ra.

Ang li á ból a XVIII. szá zad má so dik fe lé -
ben in dult Eu ró pát meg hó dí tó út já ra az a
táj kert, amely nek han gu la tos meg je le né sû
li ge tes fa cso port jai, rét sze rû zöld pá zsit jai
és ka nyar gós par tú vi zei a sza bad ter mé -
sze tet utá noz ták. Azon ban a XIX. szá zad -
ban ki tel je se dõ ipa ri for ra da lom egy re je -
len tõ sebb környezetátalakítással járt: fo -
ko zó dó bá nyá szat, el tû nõ er dõk és át for -
má ló dó táj jel le mez ték az ak ko ri ál la po to -
kat. Ezt lát va több nagy bir tok ura is mer te
fel, hogy ura dal má nak õs er dõ rész le te csak
vé de lem mel õriz he ti meg ere de ti ké pét:
kö zü lük el sõ ként Buquoy György gróf
1838-ban Dél-Cseh or szág ban, gratzeni
bir to kán. A ké sõb bi ek ben pél dá ját több
nagy bir to kos kö vet te, ám a ter mé szet ha té -
kony vé del mét az Egye sült Ál la mok tör -
vény ho zá sá nak 1872-ben meg ho zott dön -
té se fõ úri kedv te lés bõl ál la mi fel adat tá
vál toz tat ta. A kong res  szu si ha tá ro zat tal
ala pí tott 8671 km2 – ki csit ke ve sebb, mint
1/10 Ma gyar or szág – te rü le tû Yel low stone
Nem ze ti Park a ter mé szet vé de lem in téz -
mé nyes lét re jöt tét jel zi. Elõ zõ ek mel lett
min den kép pen meg em lí ten dõk azok, a
XIX. szá zad má so dik fe lé ben elõ ször az
eu ró pai or szá gok ban meg in du ló moz gal -
mak és egye sü le tek, ame lyek a ter mé sze ti
em lé kek (bar lang, víz esés stb.) fenn tar tá -
sá ra, illetve ál lat faj ok és nö vé nyek vé del -
mé re ala kul tak. Pél dá ul Ang li á ban a
National Trust for places of historic in te -
rest and natural beauty (Nem ze ti ös  sze fo -
gás a tör té nel mi jelentõségû he lye kért és
ter mé sze ti szép sé ge kért) vagy Fran cia or -
szág ban a Société pour la protection des

paysages (Táj vé del mi Egye sü let). Eze ket
az ál lam pol gá ri ak ti vi tás mel lett az egyes
or szá gok ha tó sá gai is se gí tet ték in téz ke dé -
se ik kel. Ma gyar or szá gon a ter mé sze ti ér té -
kek vé del mét elõ se gí tõ el sõ tör vé nyes ren -
del ke zés nek az a 1879. évi XXXI. szá mú –
az er dõk kel kap cso la tos – tör vény cikk te -
kint he tõ, amely az er dei élet kö zös ség fás
szá rú nö vény ze té re néz ve már meg fo gal -
maz ta a fenn tart ha tó ság el vét. Elõ ír ta a
ma gas he gyek me re dek vagy kõ gör ge te ges
ré sze in te nyé szõ er dõk fo ko zott vé del mét,
mi vel ezek pót lá sa, új ra te le pí té se gya kor -
la ti lag ki vi he tet len volt. A tör vény vo nat -
ko zó rész le te: „2. § Azon er dõk ben vagy
er dõ ré szek ben, me lyek ma ga sabb he lyek
kõgörgetegjein, ha va sok fensikjain vagy
hegy te tõ kön és gerinczeken, me re dek
hegyoldalokon és ezek lej tõ in, hegy om lá-
s ok, kõ- vagy hó-gör ge te gek és vizmosá-
sok tá ma dá sá nak és ter je dé sé nek meg aka -
dá lyo zá sá ra szol gál nak, vagy a me lyek el -
pusz tu lá sa foly tán, alan tabb fek võ te rü le -
tek ter mõ ké pes sé ge vagy köz le ke dé si utak
biz ton sá ga ve szé lyez tet nék, vagy szél vé -
szek rom bo lá sá nak út nyit tat nék – az ir tás
és tar vá gat tiltatik”. Foly ta tást az 1883. évi
XX. szá mú tör vény cikk a va dá szat ról je -
len tett, amely az éne kes ma da rak ál ta lá nos
vé del mén túl – „ti los a va dá szat … ének lõ
ma dár ra min den idõ ben” – egyes ma dár fa -
jok ra idõ sza kos, a köl té si idõ szak ra vo nat -
ko zó elõ írá so kat tar tal ma zott. Az 1888. évi
XIX. szá mú tör vény cikk a ha lá szat ról kor -
lá toz ta a ká ros nak vélt ha lá sza ti for má kat:
töb bek kö zött „ti los … min den oly fo gó
esz köz, pl. há lók, ko sa rak, var sák, to váb bá
min den oly ké szü lék hasz ná la ta, a mely -
nek nyilásai (sze mei) ned ves ál la pot ban
mér ve 4 cen ti mé ter nél szû keb bek vagy
ala cso nyab bak”. Elõ zõ e ken túl meg szab ta
a ha lak vé del mi ide jét és leg ki sebb ki fog -
ha tó mé re te it.

Herman Ot tó kez de mé nye zé sé re ala kult
meg 1894-ben a Ma gyar Or ni to ló gi ai Köz -
pont, a ké sõb bi és ma is mû kö dõ Ma dár ta -
ni In té zet. A kor mo csár le csa po ló és fo lyó -
sza bá lyo zó mun ká la tai nyo mán a Kár pát-
me den ce ma dár vi lá gá nak élõ he lyei je len -
tõs vál to zá so kon men tek ke resz tül. A
szük sé ges sé és in téz mé nyes sé vá ló ma dár -
vé de lem si ke re Da rá nyi Ig nác föld-
mûvelõdésügyi miniszter 1901-ben ki adott
ren de le te, amely sze rint 132 ma dár- és va -
la men  nyi de ne vér faj vált vé det té. Herman
Ot tó ugyan eb ben az év ben ki adott A ma -
da rak hasz ná ról és ká rá ról cí mû könyve
jó ös  sze fog la lá sa az idõ szak köz gon dol ko -
dá sá nak, ma da rak ról va ló vé le ke dé sé nek.
Nem zet kö zi szin ten fon tos az 1902. már ci -
us 19-én kö tött, a me zõ gaz da ság ra hasz nos

Az õs tu lok. A la tin nyel vû fel irat ma gya -
rul a kö vet ke zõ: Én va gyok az Urus, a
len gye lek nél Tur, a né me tek nél Aurox:
a tu dat la nok a Bisont név vel jelölének.

A bölény. A latin nyelvû felirat magyarul
a következõ: Én vagyok a Bisons, a

lengyeleknél Suber, a németeknél Bisont,
a tudatlanok az Urus névvel jelölének.
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ma da rak vé del mé rõl szó ló egyez mény,
ame lyet Ma gyar or szág az 1906. évi I. tör -
vény cik kel ik ta tott a ha za i ak so rá ba.

Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok is ko lá i -
ban 1894-tõl ve zet ték be a Ma da rak Nap -
ját (Birds day) és a Fák Nap ját (Arbor
day), ame lye ket ott kü lön ün ne pel tek. Ez a
kez de mé nye zés Ma gyar or szá gon ter mé -
keny ta laj ra hul lott: Herman Ot tó már
1900 feb ru ár já ban, az Or szá gos Ál lat vé dõ
Egye sü let köz gyû lé sén szor gal maz ta egy
ha son ló, de egy nap ban ös  sze vo nan dó ün -
nep lét re ho zá sát. Az egy ön te tû tá mo ga tás
és lel ke se dés el le né re még is éve ket kel lett
vár ni a Ma da rak és Fák Nap já nak ha zai
be ve ze té sé re. Vé gül gróf Apponyi Al bert
val lás- és köz ok ta tá si mi nisz ter 1906. áp ri -
lis 27-én ho zott ren de le te mond ta ki hi va -
ta lo san, hogy min den nép is ko lá ban ün ne -
pélyt kell tar ta ni a Ma da rak és Fák Nap ján.
A esz me i sé gé ben nap ja ink ban is ér vé nyes
in dok lás a kö vet ke zõ volt: 

„A hasz nos ma da rak ter mé sze té vel, je -
len tõ sé gük kel, e ma da rak vé del mé nek és
sza po rí tá sá nak szük sé ges vol tá val, az er re
szol gá ló mó dok kal és esz kö zök kel az is -
ko lai if jú sá got meg is mer tes se, s ugyan -
csak ezen a na pon a fák nak, cser jék nek a
hasz nos ma da rak nak fész ke lés re és sza po -
ro dás ra va ló be fo lyá sát meg vi lá gít sa, a fák
és be fá sí tás nagy je len tõ sé gét is meg ma -
gya ráz za. … Has son oda, hogy a gyer me -
kek a vi dé ki vi szo nyok hoz ké pest leg több
elõnyt szol gál ta tó fák és cse me ték ül te té -
sé vel te gyék em lé ke ze tes sé és ál lan dó an
hasz nos sá e na pot.”

Az 1900-as szor gal ma zás után már két
év vel Kõ sze gen Herman Ot tó ba rát ja,
Chernel Ist ván or ni to ló gus – az or szág ban
el sõ ként – he lyi gim na zis ták kal meg ren -
dez te a Ma da rak és Fák Nap ját. A hi va ta los
be ve ze tést kö ve tõ en fõ leg az Ál lat vé dõ
Egye sü let és a Ma gyar Or ni to ló gi ai Köz -

pont tá mo gat ta a nap hoz kap cso ló dó ren -
dez vé nye ket és kez de mé nye zé se ket, amely
így je len tõs moz ga lom má fej lõ dött és a
szá zad kö ze pé ig min den má jus ban meg is
tar tot ták. Ezen a na pon a gyer me kek ma -
dár odú kat és ete tõ ket ké szí tet tek, rak tak ki
és tisz tí tot tak, fa cse me té ket ül tet tek, fá kat
gon doz tak, ve tél ke dõ kön, ki rán du lá so kon
vet tek részt, il let ve új ság cik kek, köny vek
és pla ká tok em lé kez tet ték õket a ter mé szet
vé del mé nek fon tos sá gá ra. Al kal man ként
rajz pá lyá za to kat hir det tek, és a be ér ke zõ
mun kák leg si ke rül tebb je i bõl nap tá ra kat
ké szí tet tek, ki ál lí tá so kat ren dez tek.

A Ma da rak és Fák Nap ja be ve ze té sé nek
ide jén, a XX. szá zad ele jén élõ hon fi tár sa -
ink szán dé ka it és el kö te le zett sé gét jól tük -
rö zi Kaán Kár oly A ter mé sze ti em lé kek
fenn tar tá sa cí mû 1909-ben meg je lent és
Da rá nyi Ig nác meg bí zá sá ból ké szí tett ki -
ad vá nya. Az ös  sze gyûj tött ada tok kör vo -
na laz ták a vé de lem re ér de mes ér té ke ket és
te rü le te ket, ám az el sõ vi lág há bo rú, majd
az azt kö ve tõ je len tõs po li ti kai vál to zá sok
a to váb bi elõ re lé pést egy elõ re meg hi ú sí -
tot ták. A ter mé szet vé de lem kér dé se it Kaán
Kár oly 1931-ben meg je le nõ Ter mé szet vé -
de lem és ter mé sze ti ér té kek cí mû köny vé -
ben fej tet te ki is mét, amely meg ala poz ta
az er dõk rõl és a ter mé szet vé de lem rõl né -
hány év múl va al ko tott tör vényt (1935. évi

IV. tör vény cikk). A meg fo gal ma zott cé lok
most is ér vé nye sek: „A ter mé szet vé de lem
cél ja egy fe lõl min den olyan be ha tást el há -
rí ta ni, amely a vé de lem tár gyá nak ere de ti
ép sé gé ben va ló fenn ma ra dá sát, il le tõ leg
táj ké pi szép sé gét vagy egyéb sa já tos ter -
mé sze ti tu laj don sá ga it sér te né vagy ve szé -
lyez tet né; más fe lõl le he tõ vé ten ni a vé de -
lem alá vont ál lat- és nö vény faj za var ta lan
te nyé sze tét; meg óv ni a vé dett for rás és pa -
tak vi zé nek tisz ta sá gát és biz to sí ta ni a for -
rá so kat a va don te nyé szõ ál la tok szá má -
ra”. A Föld mû ve lés ügyi Mi nisz té ri um ter -
mé szet vé del mi ha tó sá gi jog kört ka pott és
ta nács adó, ja vas lat te võ tes tü let ként lét re -
jött az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta -
nács. Utób bi el sõ ter mé szet vé del mi te rü le -
tünk ként a deb re ce ni Nagy er dõt je löl te ki.
Az 1949-ben dön té si jog kört ka pó Ter mé -
szet vé del mi Ta nács 1950 és 1961 kö zött
135 ter mé sze ti ér té ket nyil vá ní tott vé det té
ha zánk ban. El sõ táj vé del mi kör ze tünk a
Ti ha nyi-fél szi get lett 1952-ben. Az er dõk -
rõl 1961-ben újabb tör vény ren del ke zett,
majd 1962-ben tör vény ere jû ren de let tel
lét re hoz ták az Or szá gos Ter mé szet vé del mi
Hi va talt. A ha za i ak kö zül el sõ ként, 1973-
ban meg ala kí tott Hor to bá gyi Nem ze ti Par -
kot nap ja ink ra még ki lenc újabb kö vet te.
Kö zü lük ne künk, ba ja i ak nak min den bi -
zon  nyal leg ked ve sebb a vá ro sunk mel lett

Nász re pü lõ ré ti sas ok a Pörbölyi-erdõ
fe lett; a hat ha tós ma dár vé de lem nek

kö szön he tõ en a ma dár sze ren cse csil la ga
új ból fel ra gyo gott: a ha zai költõpárok
szá ma az 1975-80 kö zöt ti mély pont ról
(10-12 pár) má ra 100 fö lé emel ke dett.

A Ba ja mel let ti er dõk to vább ra is a fe ke te gó lyák köl tõ he lyei



2006. május4 Ba jai Hon pol gár

el te rü lõ és a kö zel múlt ban fenn ál lá sá nak
tízéves év for du ló ját ün nep lõ Du na-Drá va
Nem ze ti Park. A szer ve ze ti vál to zá sok
nyo mán 1977-ben lét re jött az Or szá gos
Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal,

amely az 1980-as évek vé gén mi -
nisz té ri um má szer ve zõ dött.

Er re az idõ szak ra már (tu laj don -
kép pen az 1950-es évek tõl kez dõ -
dõ en) a Ma da rak és Fák Nap ja so -
kat vesz tett ré gi fé nyé bõl és nép -
sze rû sé gé bõl, sõt nagy részt el is fe -
lej tet ték, ám az ün nep az 1980-es
évek má so dik fe lé tõl új len dü le tet
ka pott. Ma ha tá lyos tör vé nye ink
kö zül a ter mé szet vé del mé rõl ren -
del ke zõ 1996. évi LIII. szá mú a 64.
§ (3) be kez dé sé ben szól a Ma da rak
és Fák Nap já ról, egy ben ki je löl ve a
meg ün nep lés pon tos idõ pont ját:
„Min den év má jus 10-e a Ma da rak
és Fák Nap ja. E nap meg em lé ke zé -
se i nek, ren dez vé nye i nek a la kos -
ság – kü lö nö sen az if jú ság – ter mé -
szet vé del me irán ti el kö te le zett sé -
gét kell szol gál nia.”

Az év szá za dos ha gyo mány fel -
ele ve ní té sé nek cél ja, hogy egy re
több hely szí nen ren dez ze nek olyan
ma dár vé del mi prog ra mo kat, já té -
kos ve tél ke dõ ket, fa ül te té se ket és

fa örök be fo ga dá so kat, ame lyek a mai
gyer me kek fi gyel mét fel hív ják a ter mé szet
meg úju ló szép sé ge i re. Az 1900-as évek
ele jén élõk hoz zánk ké pest sok te kin tet ben
még egy természetközelibb vi lág ban él tek.

Ám a XX. szá zad utol só ne gye dé re Föl -
dünk ere de ti ar cu la ta oly mér ték ben meg -
vál to zott, hogy fel ér té ke lõ dött az, ami a
múlt ból fenn ma radt. Kü lö nö sen igaz ez az
Eu ró pai Uni ó ra, amely nek szin te min den
szeg le te az em be ri ha szon vé telt szol gál ja.
A ter mé szet ér té kei iránt ta pasz tal ha tó
megnövekedett ér dek lõ dés oka egy sze rû:
amíg tör té nel münk haj na lán a ter mé szet -
ben az em be rek te le pü lé sei vol tak a szi ge -
tek, ad dig ma már kultúrtájba ágya zó dik
szi get ként az a ke vés ter mé szet sze rû te rü -
let, ami õr zi a múlt vál to za tos vi lá gát. És
ez az, ami vonz za a XXI. szá zad em be rét:
az érin tet len ter mé szet han gu la ta – va rá -
zsa. Ma már be lát tuk, hogy gyõ zel münk a
ter mé szet fe lett va ló já ban csak pirruszi le -
het. Ezért óv juk kör nye ze tünk meg lé võ ér -
té ke it és igye kez zünk job bá ten ni mind azt,
ami a múlt ból fenn ma radt: az eh hez szük -
sé ges ne ve lés ben, tu dat for má lás ban ill.
tár sa dal mi ak ti vi tás ban kell to vább ra is
fon tos sze re pet kap nia a Ma da rak és Fák
Nap já hoz kap cso ló dó kez de mé nye zé sek -
nek. Ajánl juk ezt a na pot a hang ját hal la tó
és fi ó ká it ne ve lõ ma dár vi lág nak, illetve a
vi rág özön be és friss zöld be öl tö zött fák -
nak. Hi szen: „Em be ri kul tú ránk az er dõ ir -
tá sá val kez dõ dött és csak az er dõ meg vé -
dé sé vel ma rad hat fenn.” (H. Leibundgut)

Dr. Nebojszki Lász ló

Régmúlt idõk ta nú ja:
idõs ko csá nyos tölgy Ge men cen

A va don hí vó sza va
Meg je lent dr. Már ton Im re új köny ve. A

vi lág já ró, ba jai szü le té sû, Svéd or szág ban
élõ hír ne ves va dásszal és ter mé szet já róval
az él mé nye it tar tal ma zó  elõ zõ köny vé nek
(Ki a Du na vi zét it ta) meg je le né se kor in -
ter jút szer kesz tet tem la punk ban. Ép pen öt
év vel ez elõtt.

Az idei év ben föl jegy zé se i nek so ro za tá -
ból nap vi lá got lá tott A va don hí vó sza va
cí mû új köny vé ben is mét fõ leg a tá vo li tá -
ja kon, egyes al kal mak kor va dász tár sa i val
együtt megélt úti és va dász ka land ja it ír ta
meg élet sze rû en és iz gal ma san.

Már ton Im re nyug dí jas ál lat or vos. If jú -
ko rá ban Ba ja kör nyé kén kezd te er dõ já rá -
sa it. Mû vé ben fel ele ve ní ti af ri kai, alasz -
kai, finn or szá gi, lapp föl di, spa nyol or szá gi,
svéd or szá gi, dél-szer bi ai, vö rös-ten ge ri,
kü lön bö zõ si va ta gi, meg a kár pá to ki er -
dõk ben és más tá ja kon szer zett él mé nye it.

Az em ber egyik õsi te vé keny sé gét ûzi,
köz ben gyö nyör kö dik a ter mé szet ben, és
le írá sa i ban meg ka pó ké pet fest szép sé -
gé rõl. Egész sé ges nosz tal gi á val több he -
lyen íze sí ti köny vét óha zai va dász él mé -

nye i vel is. Meg fo gal maz za, mit je lent
szá má ra a va don:

„A va don a Ter mé szet nek az em be ri ség
ál tal el nem pusz tí tott, mér ge zet len ré sze,
ahol csend ho nol, ahol za va ró zaj nél kül le -
het hal la ni a ma dár dalt, az er dõ zú gá sát. A
va don az, ahol in ni le het a csör ge de zõ pa tak
vi zé bõl, ahol a le ve gõ szen  nye zet len, és a hó
va ló ban fe hér. A va don le het õs er dõ, szik lás
he gyek, pusz ta ság, si va tag, vég te len sar ki
hó me zõ vagy ko rall zá tony. Taj té ko zó he gyi
fo lyó, de tü kör si ma ta vacs ka is. Ha még ke -
re sed, még meg ta lá lod! Én ke res tem és
gyak ran meg ta lál tam. Va dász tam ben ne, de
sok szor csak cso dál tam. Adott ka lan do kat és
fe led he tet len él mé nye ket. Sok szor el gon -
dol kod ta tott, va jon meg ma rad-e a kö vet ke -
zõ ge ne rá ci ók szá má ra. Az em be ri ség nem
mér ge zi-e meg, nem pusz tít ja-e el, vagy a
nö vek võ né pe se dés nem söp ri-e el örök re?
Na gyon re mé lem, hogy nem így tör té nik.”

(A szer zõ  fo tó i val il luszt rált köny v ki -
adó ja a Nim ród Ala pít vány, a Nim ród Va -
dász tár sa ság és a Dé nes Na túr Mû hely
Kft. Ára 3 900 Ft. Kap ha tó a Lord Köny -
ves bolt ban, Tóth Kál mán tér 1.)

Bá ná ti Ti bor

Már ton Im re a So mogy me gyei Lábodon
el ej tett dám bi ká já val
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Gör gey Artúr
(1818-1916)

„No ha az ural ko dó osz tá lyok Gör geyt re ál po li ti kus nak igye kez tek fel tün tet ni Kos suth tal szemben,
a ha la dó ma gyar köz vé le mény min dig áru ló nak tar tot ta.” (Új ma gyar le xi kon, 1962)

A nagy vis  sza vo nu lás
1849. jú li us 11-én Klap ka tá bor nok

meg kí sér li, hogy a fõ se reg gel és Ko má -
rom vár õr sé gé vel ki ves se ál lá sa i ból Hay-
naut. A vár pa rancs nok jó stra té ga, azon ban
had ve zé ri eré lye nem ér fel Gör gey vas -
aka ra tá val. Lét szám fö lény ben van nak az
oszt rá kok is. A tá ma dás ös  sze om lik.

Mi vel Kos suth ko ráb ban em lí tett ha di -
ter ve az erõ ket Sze ged tér sé gé ben kí ván ta
össz pon to sí ta ni, a négy had test nek in dul -
nia kell. Ám ve zér nincs. A kor mány ál tal
még jú ni us ban ki ne ve zett fõ pa rancs nok,
Mé szá ros Láz ár ha jón in dult Ko má rom ba,
azon ban hall ván az ágyú dör gést, vis  sza -
for dí tot ta a gõ zöst. Klap ka nem hagy hat ta
el az õr zé sé re bí zott erõ dít ményt. A had -
tes tek tisz ti ka ra pe dig egy han gú lag je len -
tet te i, hogy bi zal muk csak Gör gey Ar túr -
ban van. Nincs más meg ol dás: egy pa -
raszt sze kér re nya láb nyi szé nát vet nek, és e
de rék al jon ágyaz nak meg a be pó lyált fe jû
ve zér nek. A zász ló al jak tól köz re fog va,
rek ke nõ jú li u si hõ ség ben és por ban dö cög
a szá nal mas al kot mány. A tá bor nok tu da tát
idõn ként seb láz ro ha mai ho má lyo sít ják el.
Tisz ta órá i ban azon ban ítélõereje ki éle se -
dik, had ve zé ri ta len tu ma ré gi fé nyé ben ra -
gyog, és ta lá lé kony el mé vel ke re si a re -
mény te len hely zet bõl ki ve ze tõ utat. A
csüg gedt lel kek be pe dig hi tet önt a meg -
gyõ zõ dés: a ve zér pa ran csai ka to ná i ért ér -
zett mély fe le lõs ség tu dat ból táp lál koz nak.

A Du na észa ki part ján kell ma rad ni uk, hi -
szen a jobb par ton kö ve tik vo nu lá su kat
Haynau elõ õr sei. A tá bor szer nagy hat van -
ezer fõs ha da két szer te erõ sebb a hon véd se -
reg nél. Bár a ka to nai hír szer zés csak hé za -
go san mû kö dik, Gör gey sej ti, hogy a Vác-
Mis kolc vo nal tól dél re már je len tõs orosz
had erõ te vé keny ke dik. Jú li us 15-én el éri
Vá cot, és on nan ki ve ri az oro szo kat. A
Gom bás-pa tak észa ki part ján fog lal had ál -
lást. Ló hát ra ül, és a had szín té ren szem lét
tart va úgy vé li, hogy két sze res orosz túl erõ -
vel áll szem ben, ezért az át tö rést nem koc -
káz tat ja meg. Ala po san té ved, mert már
száz húsz ezer fõ nyi orosz ke rült elé be
harmincezres lét szá mú se re gé nek. Mi vel
egye nes irány ban nem me het le Sze ged re,
el ké pesz tõ en me rész ha di ter vet eszel ki.
Had tes te it egy ha tal mas ív men tén ha lad va,
az oro szok há ta mö gött vo nul tat ja dél re. A
Ba las sa gyar mat, Lo sonc, To kaj, Nyíradony,

Nagy vá rad, Arad pon to kon át ha la dó út vo -
nal mint egy nyolc száz ki lo mé tert tesz ki.
Ve szé lyes is, hi szen a fõ erõk höz még fel
nem zár kó zott nyolc van ezer orosz észak ról
ol dal ba tá mad hat ja az elõt tük el sur ran ni kí -
vá nó négy had tes tet. Dél rõl négy sze res,
észak ról há rom szo ros túl erõ tõl fe nye get ve
kell vé gig ha lad ni a ha lá los ve sze del met rej -
tõ kor ri do ron. Rá adá sul se be is el gen  nye se -
dik. Vá cott a had se reg fõ ki rur gu sa, Marku-
sovszky La jos (a ké sõb bi nagy ne vû se bész -
pro fes  szor) új ra fel nyit ja és ki tisz tít ja a se -
bet. Jel lem zõ Gör gey re, hogy sú lyos ál la po -
tá ról ko no kul hall gat va, em lék ira ta i ban
mind ös  sze en  nyit je gyez fel: „Két na pig
szol gá lat kép te len vol tam.”

Bár a hos  szabb ív men tén és rossz he gyi
uta kon vo nu ló ma gyar had tes tek negy ven
ki lo mé ter rel több utat tesz nek meg, mint
orosz ül dö zõ ik, a ma gyar se reg ha ma rabb
ér ke zik, és el fog lal ja Mis kol cot. Szem lé le -
ti hi ba len ne egy vis  sza vo nu lást – bár mi -
lyen si ke res le gyen is – di a dal me net nek
fel tün tet ni. A koc ká za tos had mû ve let pon -
tos, az el len fél re ak ci ó it szá mí tás ba ve võ
vég re haj tá sa azon ban épp úgy szem lél te ti
Gör gey had ve zé ri zse ni a li tá sát, mint a ta -
va szi had já rat gyõ zel mei. Mi köz ben a ma -
gyar fõ se reg át vág ja ma gát a több mint
hat szo ros túl erõ ál tal meg szállt Fel vi dé -
ken, szét zi lál ja Paszkevics után pót lá si vo -
na la it és meg szag gat ja hír lán cát. Be kö vet -
ke zik az a fur csa hely zet, hogy Sass orosz
tá bor nok negy ven nyolc órás fegy ver szü -
ne tet kér Gör gey tõl. A tényt azért ne be -
csül jük túl: mind ös  sze ar ról van szó, hogy
a lom ha orosz med ve sze ret ne kö ze lebb
fér kõz ni ál do za tá hoz. A vis  sza vo nu lás
nem me ne kü lés jel le gû.

A ma gyar had tes tek fe gyel me zet ten,
ren de zett har ci alak zat ban me ne tel nek. A
ve zér mes te ri en hasz nál ja ki ide ig le nes vé -
de lem re a Her nád és Bod rog part vo na la it.
A harc edzett zász ló al jak (köz tük a hí res
„vörössipkások” és Földváry Kár oly 9.
zász ló al ja) ke mé nyen vis  sza csap nak min -
den adan dó al ka lom mal, és ér zé keny vesz -
te sé ge ket okoz nak a cá ri had nak. Az
egyet len ku darc Nagy Sán dor had test ének
deb re ce ni ve re sé ge. A csa ta vesz tés nem
Gör gey tak ti kai hi bá ja, ha nem a szép baj -
szú, hety ke tá bor nok fe le lõt len sé ge mi att
kö vet ke zik be. Nem küld ki hu szár por tyá -
kat, nem ál lít elõ õr sö ket, ezért a ko zá kok

ten ger sík vi dé ken, fé nyes dél ben, lak má -
ro zás köz ben üt nek raj ta.

Gör gey arc kép ének leg hi te le sebb vo ná -
sa it egy el len ér de kelt fél tol la raj zol ja meg.
Mi vel a fõ ve zér a Ko má rom kö rü li har cok
mi att csak kés le ked ve tel je sí ti a kor mány
Sze ged mel let ti össz pon to sí tá sá ra vo nat ko -
zó pa ran csát, új kor mány biz tost kül de nek
ki mel lé. Ne szé pít sük a dol got, a bi zal mi
em ber, Bónis Sá mu el, Kos suth ké me. A ko -
mis  szár azon ban tár gyi la gos, nyi tott sze mû
meg fi gye lõ. A kö vet ke zõ meg jegy zé sek ar -
ra az idõ szak ra vo nat koz nak, mi kor a ve zér,
fe jén az élet ve szé lyes seb bel, had tes te i tõl
köz re fog va, a vis  sza vo nu lás íve men tén dö -
cög ek hós sze ke rén. „Gör gey a had se reg re
electrikus ha tás sal van… Gör gey a had se -
reg lel ke” – ír ja Kos suth nak.

A ma gyar fõ se reg tel je sít mé nye a ka to na -
i lag kép zett I. Mik lós cár meg hök ke né sét is
ki vált ja. Paszkevics her ceg hez in té zett le ve -
lé ben a szem re há nyás cso dá lat tal ke ve re -
dik. Nem ér ti, ho gyan le het sé ges, hogy azt
a te rü le tet, me lyet a ki tû nõ en fel sze relt,
harc edzett, több mint hat szo ros túl erõ ben
lé võ se re ge szállt meg, Gör gey négy had tes -
te úgy vág ja át, mint kés a va jat.

A vi lá go si már tír had se reg tel je sít mé nyét
jól ér zé kel te tik a nyers szám adat ok. A ko -
má ro mi in du lás tól az Arad ra va ló ér ke zé sig
hu szon ki lenc nap te lik el. A meg tett út kb.
nyolc száz ki lo mé ter. Az idõ bõl le kell von -
nunk négy-öt üt kö zet na pot, me lye ken az
ener gi ku san vis  sza csa pó Gör gey meg tor pa -
nás ra kény sze rí ti ül dö zõ it. Ve gyük még fi -
gye lem be azt, hogy a se reg jó ré sze gya log -
ság ból áll. Az utó véd harc ok vesz te sé gei és
Nagy Sán dor deb re ce ni ve re sé ge el le né re a
har minc ezer fõs se reg mi ni má lis lét szám -
csök ke nés sel ér a vi lá go si me zõ re.

Mi kor a nagy vis  sza vo nu lás ide jén Gör -
gey törzs ka ra meg ál la po dik Nyíradony-
ban, olyan ese mény kö vet ke zik be, mely -
rõl a tör té net írók nagy ré sze sze mér me sen
hall gat. A fõ ha di szál lás ra Szemere mi nisz -
ter el nök és gróf Bat thyá ny Káz mér kül -
ügy mi nisz ter tit kos meg bí za tás sal ér ke zik.
A kor mány – ter mé sze te sen Kos suth tud tá -
val – úgy dön tött, hogy a ma gyar ko ro nát
a Romanov-háznak ajánl ja fel. Azt tud ják,
hogy Gör gey (egyéb ként a kor mány elõ ze -
tes bíz ta tá sá ra és idõ nye rés cél já ból) már
tár gyalt Rüdiger ge ne rá lis sal. A ma gyar
ha di kö ve te ket a lo vas sá gi tá bor nok – a ka -
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to nai dip lo má cia sza bá lya it tisz te let ben
tart va – bán tat la nul, sõt dí szes fegy ve rek -
kel meg aján dé koz va küld te vis  sza. Sze-
mere és Bat thyá ny óva kod tak at tól, hogy
be cses sze mé lyü kön pró bál ják ki: az oro -
szok a po li ti ku sok ra is ki ter jesz tik-e to le -
ran ci á ju kat. Ezért Gör gey a mi nisz ter el nök
kí ván sá gá ra a fran ci á ul jól be szé lõ Pöl-
tenberg ve zér õr na gyot és Beniczky al ez re -
des je lö li ki a mis  szi ó ra.

A Paszkevics fõ pa rancs nok nak cím zett
irat az elõ re sejt he tõ szó be li vá las  szal ér ke -
zik vis  sza. Õ ka to na, har col ni és nem
egyez ked ni jött. A po li ti kai kér dé se ket az
oszt rá kok kal tár gyal ják meg, õk az il le té ke -
sek. Szent Ist ván ko ro ná ját te hát a tá bor na -
gyi csiz ma egy kön  nyed moz du lat tal gu rí -
tot ta vis  sza. Az eu ró pai po li ti kai re a li tá sok
te rü le tén tá jé ko zat lan kor mány azon ban ko -
no kul ró ja mo no má ni ás kö re it. Au gusz tus
10-én – ez út tal Kos suth köz re mû kö dé sé vel
– újabb, még ön fel adóbb aján la tot fo gal -
maz nak. Ezt azon ban a ha di ese mé nyek
gyors for du la tai mi att már nem küld he tik el.

A tör té ne lem jö võ be ve ze tõ híd ja ter mé -
sze te sen nem füg geszt he tõ fel a „mi lett vol -
na, ha” fel té te le zé sek tar tó ká be le i re. Nyil -
ván va ló, hogy 1849-ben még sen ki sem jó -
sol hat ta meg, hogy a Solferinónál és König-
grätznél ala po san meg fe nyí tett Fe renc Jó -
zsef 1867 után al kot má nyos ki rály ként fog
ural kod ni. I. Mik lós ról azon ban már tud ni
le he tett, hogy a Bécsi Kong res  szu son pro -
tek to rá tu sa alá he lye zett Len gyel or szá got
meg fosz tot ta al kot má nyos jo ga i tól. A po li ti -
ku sok nak ismerniök kel lett a len gyel sza -
bad ság harc 1831-es vér be foj tá sá nak tör té -
ne tét is. Hogy az ál ta lá nos tá jé ko zott ság,
meg fon tolt ság és jó zan ítélõerõ mi lyen fo -
kán áll tak azok, akik Ma gyar or szá got egy
hír he dett ke le ti des po ta kan csu ká ja alá kí -
ván ták haj ta ni, meg ítél he ti az ol va só.

A vá dat, hogy Gör gey áru lást kö ve tett el,
szem be sít sük a szám adat ok ba fog lalt té -
nyek kel. 1849 jú ni u sá ban a szem ben ál ló
had se re gek lét szám és fegy ver zet ada tai a
kö vet ke zõk vol tak: Az oszt rák se reg lét szá -
ma 177 340 fõ, 629 lö veg, az orosz csa pa -
tok lét szá ma 203 324 fõ, 635 lö veg, ösz -
 sze sen 380 664 fõ, 1264 lö veg. A hon véd -
se reg lét szá ma 172 540 fõ, 510 lö veg.

Az utób bi adat ma gá ba fog lal ja a szer -
ve zés alatt ál ló, tí zez res lét szá mú tar ta lék
had tes tet is. Az újon co kat azon ban még
ké zi lõ fegy ve rek kel sem tud ták fel sze rel -
ni. Amen  nyi ben a moz gó harc ba be vet he -
tõ lét szá mot akar juk meg ál la pí ta ni, le kell
von nunk a vár õr sé gek ál lo má nyát. Így a
ma gyar tá bo ri had se reg már a dön tõ ös  sze -
csa pá sok elõtt is csak har ma da az el len sé -
ges ár má di á nak.

Au gusz tus ele jén – most már a vi lá go -
si fegy ver le té tel elõt ti na pok ban já runk –
a hely zet még ked ve zõt le nebb. A te mes -
vá ri csa tát Dembinszki és Bem el vesz ti,
az er dé lyi se reg már ko ráb ban szét hul -
lott. Az egyet len, fe gyel mét és harc kész -
ség ét meg õr zõ egy ség Gör gey har minc -
két ezer fõs had se re ge. Ám Sze ge den már
ko ráb ban fel rob ban a nagy lõ por rak tár, és
az oro szok el fog lal ták a nagy vá ra di fegy -
ver gyá rat. A had tes tek mu ní ci ó val va ló
el lá tott sá gá nak ér zé kel te té sé re pe dig
emel jük ki a vi lá go si jegy zõ könyv két
ada tát. Az oro szok nak át ad nak 20 395
pus kát és 34 500 töl tényt. Amen  nyi ben
üt kö zet re ke rült vol na sor, a gya log ság
pat ron kész le te két sor tûz le adá sá ra sem
lett vol na ele gen dõ.

A vi lá go si fegy ver le té tel
Gör gey ilyen fel té te lek mel lett nem vál -

lal ta a to váb bi har cot. Mi nõ sí té se te hát a
kön  nyû tol lú tör té né szek sze rint: áru ló. For -
dít suk meg azon ban a kér dést. Mi lyen ki -
tün te tõ cím il let né meg ak kor, ha a gyõ ze -
lem vagy me ne kü lés min den re mé nye nél -
kül a biz tos ha lál ba haj szol ja har minc ezer
em be rét?

Mint em lí tet tem, a vád mér ge zett nyi lát
el sõ ként Kos suth röp pen ti ki. A kor mány -
zó-el nök bib li kus menny dör gé sû át kai mö -
gött ne héz a lo gi kát és kö vet ke ze tes sé get
fel fe dez ni. A tá bor nok pusz tán an  nyit tett,
hogy a kö rül mé nyek kény sze ré nek en ged -
ve le rak ta a fegy vert. Té ve dés ne es sék: bi -
zo nyos volt ab ban, hogy a meg adá sért fe je
Salome-tálcára fog ke rül ni. Am nesz ti át a
ma ga szá má ra nem al ku dott ki. Ol vas sunk
be le Rüdiger tá bor nok hoz a ka pi tu lá ció
elõtt kül dött le ve lé be:

„…ma fel szó lí tot tam az ide ig le nes kor -
mányt, hogy föl tét le nül kö szön jön le, mint -
hogy to váb bi fenn ál lá sa a ha za jö võ jét nap -
ról-nap ra csak mind gyá szo sab bá te he ti.
Át lát ta ezt és ön ként le kö szönt; letevén az
én ke zem be a leg fõbb ha tal mat. Ezt a kö -
rül ményt én leg jobb meg gyõ zõ dé sem sze -
rint ar ra hasz ná lom fel, hogy em ber vért kí -
mél jek, hogy bé kés pol gár tár sa i mat, ki ket
to vább is meg vé del mez ni gyön ge va gyok,
leg alább a há bo rú  iszo nya ta i tól meg sza ba -
dít sam az ál tal, hogy föl tét le nül le te szem a
fegy vert… ez most a legczélszerûbb ha -
zánk ra néz ve…

Õ fel sé ge a czár nagy lel kû sé gé be ve -
tem bi zo dal ma mat, hogy õ an  nyi de rék
baj tár sa mat …nem fog ja egy bi zony ta lan
sors nak és nem fog ja el len sé gei szi laj
bos  szú vá gyá nak véd te le nül ki szol gál tat -
ni. Ta lán elég lesz, ha egy ma ga le szek an -
nak ál do zat ja.”

Gör gey mind ezek el le né re a több ször
idé zett som más mi nõ sí tés sze rint áru ló. A
kor mány vi szont, mely a nem zet leg fõbb
kin csét, az ál la mi szu ve re ni tást fel té tel
nél kül ki szol gál tat ta vol na a Romanovok-
nak, még fed dést sem kap.

A had ve zért a gya nú sí tás nyál ká já val be -
fe nõ in du lat fel kel té sé ben nagy sze re pe van
azok nak a tör té né szek nek, akik vo nat koz ta -
tá si rend sze rük ori gó já ba Kos suth po li ti kai
csal ha tat lan sá gát he lyez ték. Ez a tör té ne -
lem szem lé let asze rint oszt ja a pi ros vagy fe -
ke te pon to kat a sza bad ság harc fõ sze rep lõ i -
nek, mi ként ré sze sül tek a kor mány zó el nök
be csü lé sé ben vagy el len szen vé ben.

Két ség te len, hogy nagy hõ si epo szunk
idõ sza ka olyan kor szak ma rad, mely a ma -
gyar szí vet min den kor a vér me leg fel buz -
gá sá val fog ja he ví te ni. Tény, hogy a nem -
ze tet a le he tõ sé ge it szin te meg ha la dó he ro -
i kus erõ fe szí tés re Kos suth lel ké nek szár -
nya lá sa kész te ti. Vi tat ha tat lan azon ban az
is, hogy az eu ró pai ha tal mi egyen súlyt
fenn tar tó erõk mû kö dé sét nem is mer te.
Azok az ál lam fér fi ak, akik 1849-ben a
kon ti nens nagy po li ti ká ját irá nyít ják, a ma -
gyar füg get len sé gi harc kér dé sét oszt rák
bel ügy nek te kin tik, mely be nem óhaj ta nak
be avat koz ni. Kos suth Pá rizs ba és Lon don -
ba kül dött kö ve tei még kö ze lé be sem jut -
nak a tény le ges po li ti ka-csi ná lás kö re i nek.

1848 jú li u sá ban a Szem ere-kor mány
hely ze te is tart ha tat lan ná vá lik. Az ön vé -
del mi harc erõ for rá sai ro ha mo san apad -
nak, az el szi ge tel ten küz dõ hon véd se re gek
har ci szel le me mély pont ra sül  lyed, az
oszt rák és orosz csa pa tok meg száll ták az
or szág há rom ne gyed ét. A kor mány in téz -
ke dé se it már sa ját kre a tú rá ja, Dembinszki
al tá bor nagy sem ve szi fi gye lem be. Az
egyet len te kin tély, me lyet az orosz el len fél
tár gya ló part ner nek el fo gad, Gör gey tá bor -
nok. A ka taszt ró fa be kö vet ke zé se elõt ti na -
pok ban nem mor bid ha ta lom vágy fel lob -
ba ná sa, ha nem tör té nel mi szük ség sze rû ség
a dik tá to ri fel ha tal ma zás ki kö ve te lé se.

A mind ös  sze negy ven nyolc órás telj ha -
tal mat ar ra hasz nál ja fel, hogy a gyá szos ak -
tust a nem zet mél tó sá gá nak meg õr zé sé vel
bo nyo lít sa le. A meg adás fel té tel nél kü li, hi -
szen az ab szo lút erõ fö lén  nyel szem ben en -
ged ményt ki csi kar ni nem le het. Egy fel té te -
le van Gör gey nek: a vi lá go si me zõn oszt rák
ka to na nem le het je len. Ha ugyan is a hon -
véd zász ló kat oszt rák tisz tek elõtt haj ta nák
meg, ez a füg get len ség harc jo gos sá gá nak
meg ta ga dá sát je len te né. A ki kö tés el fo ga dá -
sá hoz Gör gey ren dít he tet le nül ra gasz ko dik.
Amen  nyi ben el uta sít ják, had se reg ét ha bo -
zás nél kül ve ti be egy gyil kos, vég sõ küz de -
lem be. Rüdigerben és Paszkevicsben van
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an  nyi böl cses ség, hogy a vé res csa tát – az
oszt rák fegy ver társ ön ér ze té nek ká rá ra tett
en ged mény árán – el ke rül jék.

A fõ ve zér tõl az am nesz ti át Fe renc Jó zsef
nem ta gad hat ja meg. Az en ged mény nem
csu pán a szö vet sé ges nek ki já ró gesz tus, hi -
szen a csá szár há lá ja – ezt a kri mi há bo rú
rö vi de sen bi zo nyí ta ni fog ja – igen rö vid ha -
tó tá vol sá gú. Fenn állt a ve szély, hogy a ke -
gye lem meg ta ga dá sa ese tén Paszkevics a
fog lyot Orosz or szág ba kí sér te ti. Így Bécs a
ki sebb presz tízs vesz te ség vál la lá sá ra kény -
sze rül, és Gör geyt Kla gen furt ba in ter nál tat -
ja. Bár az oszt rák tisz tek a vi téz el len fe let il -

ló res pek tus sal fo gad ják, a rend õri ha tó sá -
gok min dent meg tesz nek, hogy a szám ûzött
éle tét meg ke se rít sék. Meg tilt ják, hogy bár-
minémû pol gá ri pénz ke re sõ fog lal ko zást
vál lal jon. Va gyo na nincs, így csa lád ját az
éhe zés tõl csak az ment he ti meg, ha el fo gad -
ja a csá szár szûk mar kú an meg sza bott kegy -
dí ját. Ha zá já ba csak 1867 után tér het vis  sza.
Csa lá di éle te sze ren csét len. Há zas sá ga fel -
bom lik, lé ha, kön  nyel mû fia vi selt dol ga i ról
a le járt és fe de zet len vál tók be ér ke zé se tu -
dó sít ja a Vi seg rá don meg hú zó dó apát. A fi -
a tal em ber el zül löt ten, ko rán ki ég ve, té boly -
dá ban vég zi éle tét.

A fér fi, akit a ke gyet len sors har minc egy
éves ko rá ban fosz tott meg at tól a le he tõ -
ség tõl, hogy ha tal mas te het sé gét nem ze te
szol gá la tá ba ál lít has sa, hat van hét év vel él -
te túl tör té ne lem for má ló sze re pé nek nagy
kor sza kát. A Pár kák élet fo na la hos  szát kü -
lö nös, szim bo li kus mó don mé rik ki. A szí -
vós, acél ke mény test tõl má jus 21-én vá lik
el e da cos, büsz ke lé lek. An nak a nap nak
az év for du ló ján, mely nek haj na lán Bu da
bás tya or mán ki bom lott a tri ko lor és a Fe -
hér vá ri ka pu fe lett meg len ge tik a meg -
adást jel zõ fe hér zász lót.

Dr. Dá ni el Jó zsef

„Bol dogság látni a csil lo gást a sze mek ben…”
In ter jú a fris sen ki tün te tett Pethõné Kõ vá ri And re á val

Ma gas ál la mi ki tün te tés ben ré sze sült a
kö zel múlt ban Pethõné Kõ vá ri And rea, a
ba jai III. Bé la Gim ná zi um ta ná ra. A ki vá ló
ze ne pe da gó gus 2006. már ci us 13-án a Ma -
gyar Köz tár sa ság Ezüst Ér dem ke reszt jét
ve het te át Ma gyar Bá lint ok ta tá si mi nisz -
ter tõl. Eb bõl az al ka lom ból ké szült az itt
ol vas ha tó in ter jú, amely ben a most ju tal -
ma zott élet pá lya né hány fon tos mo men tu -
má ra de rül fény. And rea kez det ben ne he -
zen állt kö tél nek („In kább tar tok há rom
kó rus pró bát, mint hogy in ter jút ad jak!”),
ám vé gül a be szél ge tés meg szü le tett, és a
sza bad ko zás el le né re ki vá ló me sé lõ ként
elé gí tet te ki a kér de zõ és raj ta ke resz tül az
ol va sók kí ván csi sá gát.

Me sélj elõ ször a ki tün te té sed rõl, mely -
hez szer kesz tõ bi zott sá gunk és ol va só ink
ne vé ben is sok sze re tet tel gra tu lá lunk! Ki -
ket ju tal maz nak ez zel az el is me rés sel, kik
kap ták raj tad kí vül?

En gem is meg le pe tés ként ért a ju ta lom,
so ká ig azt sem tud tam, mi lyen el is me rést
ka pok. Az át adás ra a Nép raj zi Mú ze um -
ban ke rült sor; fõ ként az ok ta tás ügy ben
dol go zó kat tün tet tek ki: egye te mi ok ta tó -
kat, is ko la igaz ga tó kat, kol lé gi u mi ne ve lõ -
ket – mint egy két szá zan kap tak ilyen el is -
me rést. Igaz, úgy ér zé kel tem, hogy fõ képp
idõ sebb, pá lyá juk vé gé hez ért vagy ah hoz
kö ze lí tõ pe da gó gu sok tár sa sá gá ba ke rül -
tem, akik mel lett én még fi a tal nak érez tem
ma gam. Ugyan ak kor na gyon örü lök, hogy
meg be csü lik a mun ká mat, hi szen „ak tív
kor ban” ta lán len dü le tet ad hat an nak foly -
ta tá sá hoz. Per sze nyil ván a nyug dí ja sok -
nak is na gyon jó le sett az el is me rés.

Te kint sük most vis  sza élet pá lyád ko ráb -
bi sza ka sza i ra! Men  nyi re ve ze tett szá mod -
ra „egye nes út” a ze né hez? Volt-e ná la tok

csa lá di ha gyo má nya a ze né lés nek? Mi in -
dí tott el eb be az irány ba?

Csa lá dunk ban nem volt hi va tá sos ze -
nész, bár a ze né hez szü le im mind ket ten
kö zel áll tak. Édes apám ki vá ló an kla ri né to -
zott, és je lent ke zett is a Ze ne aka dé mi á ra,
de ak kor úgy mond „in kább mér nö kök re
volt szük ség”, így vé gül a Mû egye tem re
ke rült, bár a ze né lést nem hagy ta ab ba.
Édes anyám pe dig a Liszt-kó rus ban éne -
kelt. Még is úgy ér zem, hogy ze nei in dít ta -
tá som nem an  nyi ra ott hon ról, mint in kább
az ének-ze nei ál ta lá nos is ko lá ból szár ma -
zik. Al só ta go za tos, ének ta nár nõm, Petz
Esz ter né ni bíz ta rám har ma di kos ként az
el sõ ko moly fel ada tot: ne kem kel lett ve zé -
nyel nem a két szó lam ban ének lõ kis al sós
kó rust. Ezt ta lán nem csi nál hat tam ros  szul,
mert egy re több ha son ló meg bí zást kap -
tam, és én is él vez tem. Az tán gyak ran jár -

tam nép dal ver se nyek re, me gyei, or szá gos
for du ló ra, és ma gán ének re is jár tam a ze -
ne is ko lá ba. Utó lag vis  sza te kint ve szép
han gom volt, de ar ra azért nem volt al kal -
mas, hogy ope ra- vagy ma gán éne ke si pá -
lyá ra me hes sek. Fel vet tek ugyan a Ze ne -
mû vé sze ti Fõ is ko la ma gán ének sza ká ra,
de én érez tem, hogy ez nem ne kem va ló,
és el dön töt tem, hogy a jö võ ben in kább a
„tö me gek kel” sze ret nék fog lal koz ni. A fõ -
is ko lán kar ve ze tést is ta nul tunk, és én eb -
ben ta lál tam meg az iga zi örö mö met. Ez
dön töt te el a sor so mat, s vé gül Bá lint
Lász ló igaz ga tó úr hí vá sá ra ke rül tem a III.
Bé la Gim ná zi um ba.

Ma már szin te in téz mény nek szá mí tasz a
gim ná zi um ban, az ének ta ní tás tel je sen ösz -
 sze fo nó dott a ne ved del. De mi lyen ala pok -
ra épít kez het tél pá lya kez dõ pe da gó gus -
ként, és mit kel lett ne ked meg te rem te ned?

Elég zi lált ala po kat örö köl tem. En gem
még bé lás di ák ko rom ban Schwalm Pálné
ta ní tott, azt kö ve tõ en egy ide ig Pa jor Már -
ta volt az ének ta nár, aki jól kéz ben is tar -
tot ta a kó rust. Az õ tá vo zá sa után egy ide -
ig óra adók kal ol dot ták meg az ének ta ní -
tást, és – bár ki vá ló em be rek ta ní tot ták a
tár gyat – ez alig ha vált a kép zés ja vá ra.
1979-ben ke rül tem az is ko lá ba, ek kor sem
a tan tárgy, sem a kó rus nem volt biz tos ke -
zek ben. A le ány kart tel je sen új ra kel lett
épí te ni.

Az ének ta ní tás sa já tos hely zet ben van és
volt; bi zo nyos te kin tet ben kész ség tárgy nak
szá mít, ala csony az óra szá ma, idõn ként
még osz tá lyoz ni sem kel lett. Mi a ta ní tá si
fi lo zó fi ád, mi ben ha tá roz tad a cé lo dat az
ének-ze ne ta ní tá sá ban?

Elég ne héz do log ez. Pá lyám kez de tén
is mos to hán ke zelt tárgy volt az ének, de
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ak kor leg alább mind egyik év fo lyam ban
volt ének óra. Az ala csony óra szám meg -
ha tá roz za, mit te he tünk az órán. A tan terv
elõ írá sa i nak vég re haj tá sá hoz na gyon ke -
vés az idõ, és a ze ne el mé le ti ol da lá nak
ok ta tá sá nak sem sok ér tel me vol na a fenn -
ál ló ke re tek kö zött. Sok kal in kább fon tos
len ne egy bi zo nyos szin tû ál ta lá nos ze nei
mû velt ség meg te rem té se. Má ra már ez is
na gyon ne héz: a gye re kek szin te a klas  szi -
kus ze ne min den faj ta is me re te nél kül ke -
rül nek gim ná zi um ba. En nek pót lá sá ra a
kö zép is ko lá ban sincs már mó dunk. Én azt
is nagy fel adat nak tar tom, hogy egy ál ta lán
el fo gad tas suk a ko moly ze nét di ák ja ink -
kal, hogy az tán meg sze ret hes sék. Ez leg -
in kább per sze a ze ne mû ve lé se ál tal le het -
sé ges. Ezért tar tom kü lö nö sen fon tos nak a
le he tõ leg mi nél na gyobb lét szá mú ének -
kart, mert a ze nét mû ve lõ di á kok sok kal
kön  nyeb ben el fo gad ják ezt a ze nei stí lust,
mint ha he ti egy órá ban oda áll nék bi zony -
gat ni, mek ko ra kom po nis ta is volt Bach
vagy ép pen Bar tók. A mu zsi ká val több
órá ban fog lal ko zó di ák ta lán kön  nyeb ben
be fo gad ja a ko moly ze nét is. Per sze ele in -
te az ének ka ro sok kal sem volt kön  nyû; fõ -
leg, hogy elég ne héz, 20. szá za di kó rus -
mû ve ket is rend sze re sen elõ a dunk, ame -
lye ket nem min dig sze ret nek meg azon -
nal. Ilyen kor gyak ran egy kis csa li be ve té -
sé re ke rül sor: egy-egy hoz zá juk kö ze lebb
ál ló mû vet (pl. kön  nyû ze nei fel dol go zást)
is meg ta nu lunk, és eze ken ke resz tül köny -
 nyebb az út a na gyobb szak mai ki hí vást
je len tõ mû vek fe lé is. Emi att egyéb ként
sok tá ma dást is kap tam szak mai kö rök bõl,
hi szen a kön  nyû ze nei és musicalfeldolgo-
zásokat kó rus ta lál ko zó kon, mi nõ sí tõ ver -
se nye ken is rend sze re sen elõ ad tuk. A Ko -
dály-mód szer ki zá ró la gos sá gá ban hí võ
ze ne pe da gó gus-nem ze dék sze mé ben
szent ség tö ré sek szá mí tott ez a nyi tás a
kön  nyebb mû faj ok fe lé, de má ra úgy tû -
nik, si ke rült az át tö rés, hi szen az or szág
leg jobb kó ru sai is kí sér le tez nek a mû faj ok
ös  sze há za sí tá sá val. Sõt a tan anyag ba is
be épül a jazz- vagy ép pen a rock ze ne bi -
zo nyos fo kú is me re te. Be val lom, eb ben
szá mom ra is van nak fe ke te fol tok, mert a
mi kép zé sünk nek ez a ze nei vi lág egy ál ta -
lán nem volt ré sze. Egy faj ta komp ro misz -
 szum kell a gye re kek kel az órán is, hogy
az „õ ze né jük” is meg je len jen, de be ve zet -
hes sük õket a ko mo lyabb ze ne vi lá gá ba is.

A mai vi lág ban már az sem szá mít tel je -
sen ma gá tól ér te tõ dõ nek, hogy egy nor mál
tan ter vû gim ná zi um nak mû kö dõ kó ru sa,
le ány ka ra le gyen. Te vé keny sé ged nek azon -
ban ez csak egy ré szét je len ti, hi szen szel le -
mi ve ze tõ je vagy a vá ros ban és an nak ha -

tá ra in túl is is mert sé get szer zett Ad Libitum
kó rus nak, a Vad vi rág nép dal kör nek, a Bé -
lás Singers ének együt tes nek, hogy al kal mi
pro duk ci ók fel ké szí té sé rõl ne is be szél jünk.
Me lyik kö zös ség ho gyan szü le tett, me lyik
áll leg kö ze lebb a szí ved hez?

Ze nei ér te lem ben hoz zám a le ány ka ri
hang zás áll a leg kö ze lebb, és ele in te tar tot -
tam is egy ki csit a vegyeskar ve ze té sé tõl.
Más szem pont ból per sze mind egyik kó rus
na gyon ked ves ne kem, és egy for ma in ten -
zi tás sal fog lal ko zom ve lük. Az Ad Libi-
tum kó rust a III. Bé la Gim ná zi um ból ki ke -
rült, majd egye te mi-fõ is ko lai ta nul má nyai
be fe jez té vel a vá ros ba vis  sza tért fi a ta lok
szán dé ka hív ta élet re, akik to vább ra is sze -
ret tek vol na kö zö sen éne kel ni. Ma már
nem csak bé lá sok al kot ják a vegyeskart, a
ka pu min de nek szá má ra nyit va áll, de a
mag ját to vább ra is egy ko ri ta nít vá nya ink
je len tik. Eb ben a kó rus ban ta ná rok, di á -
kok, egye te mis ták éne kel nek együtt, és a
már szá mos si ke res ha zai és kül föl di fel lé -
pé sen va gyunk túl. A né hány év óta is ko -
lánk ban mû kö dõ Vad vi rág nép dal kör meg -
ala kí tá sát va ló já ban nem én kez de mé nyez -
tem. Nép da lo kat már rég óta éne kel tünk, és
a nép dal ének lé si ver se nye ken is rend sze -
re sen in dul tak di ák ja ink, de önál ló nép dal -
kör ala kí tá sá ra én so ká ig nem gon dol tam.
En nek lét re ho zá sa ko ráb bi di á kunk, Si -
mon Bog lár ka ja vas la tá ra tör tént, aki
Bácsborsódon már éne kelt nép dal kör ben,
és igen meg gyõ zõ en tud ta elõ ad ni ezt a ze -
nei vi lá got. Ele in te õ ve zet te a nép dal kört,
én csak a hát tér bõl igaz gat tam õket, fi no -
mí tot tam a hang zá su kat. Csak Bog lár ka
érett sé gi je után vet tem in kább kéz be a kó -
rus irá nyí tá sát, amely nek je len leg Dor ka
lá nyom a di ák ve ze tõ je. A nép dal egé szen
más faj ta ének lést, más faj ta hang kép zést
kí ván, mint a kó rus ének, amit kü lön meg
kell ta nul ni, így ez is ko moly szak mai ki -
hí vás nak szá mít.

Mi re, ki re vagy a leg büsz kébb ed di gi ta -
ná ri, kó rus ve ze tõi pá lya fu tá sod ból?

In kább azok ra a pil la na tok ra va gyok
büsz ke, ami kor be érik egy éves mun ka
gyü möl cse, és elõ ad hat juk azt egy-egy ta -
lál ko zón. És na gyon bol dog va gyok, ami -
kor a szín pa don szem be néz ve lem öt ven
lány, és lá tom a csil lo gást a sze mük ben. És
ha vé gül nem is lesz tö ké le tes a pro duk ció,
az együtt mun kál ko dás örö me kár pó tol az
eset le ges hi bá kért is. Ez fon to sabb ne kem
az ered mé nyek nél, a szak mai el is me ré sek -
nél, dí jak nál is. Nagy ne vû ta nít vá nyom ta -
lán nincs, de mi nem is va gyunk ze ne ta go -
za tos is ko la. Ugyan ak kor sok ének ta nár
ke rült ki egy ko ri ta nít vá nya im kö zül, ami -
re ter mé sze te sen szin tén büsz ke va gyok.

(So kan kö zü lük ma az Ad Libitum tag jai.)
Mind a bé lás le ány kar ral, mind az Ad Libi-
tumal sok dí jat nyer tünk már, de az el nyert
dí jak in kább nyo masz ta nak, hogy meg tart -
juk vagy túl lép jük-e az el ért szín vo na lat.
Ne kem sok kal töb bet je lent, ha ré gi ta nít -
vá nya im mal ta lál koz va ar ról me sél nek,
hogy bé lás éve ik leg szebb pil la na tai kö zé
so rol ják a kö zös ének lé se ket, ének ka ri
pró bá kat és a fel lé pé se ket.

Csa lá dod ban bi zo nyos szin ten min den -
ki fog lal ko zik ze né vel. Men  nyi re té ma ná -
la tok ott hon a ze ne, és men  nyi re volt egy -
ér tel mû, hogy gyer me ke id is mu zsi kál ni
fog nak?

Tu da to san rit kán be szé lünk ott hon ze né -
rõl, de mi u tán ez a mun kánk, ál lan dó an a
kö zép pont ban van. Ének lünk, gya ko ro -
lunk, mû ve ket vá lasz tunk, vi tat ko zunk is
ze nei kér dé sek rõl a fér jem mel, és a gye re -
ke ink már eb be a hely zet be szü let tek be le.
Nem erõ sza kol tuk õket sem mi fé le ze ne
irá nyá ba, de mint hogy sze ret ték, vé gül
még is be le sod ród tak. Mind ket ten ze ne is -
ko lá ban mu zsi kál tak, szin te ma gá tól ér te -
tõ dõ volt, hogy a kó ru sok ban is éne kel nek,
re mé lem, hogy szí ve sen te szik. Na gyon
büsz ke va gyok ar ra, hogy ma már a gye re -
kek kel és a fér jem mel egy pó di u mon tu -
dunk mu zsi kál ni. Dá vid fi unk sok hang -
szert ki pró bált, míg vé gül az ütõ hang sze -
rek nél kö tött ki, és a jö võ jét is dzsessz-
zenészként kép ze li el. Eb ben igyek szünk
is min den se gít sé get meg ad ni ne ki. Dor ka
lá nyunk ból ta lán nem lesz hi va tá sos ze -
nész (bár õ is több hang sze ren ját szik), ám
õ in kább az ide gen nyel vek mû ve lé sé ben
ta lál ta meg a cél ját, és en nek ugyan úgy
örü lünk. A fér jem, Pethõ At ti la is ze ne pe -
da gó gus; ko ráb ban zon go ra ta nár ként és a
ze ne is ko la igaz ga tó ja ként te vé keny ke dett,
mos tan ság pe dig a ta ní tó kép zõ ben ta nít,
„mel les leg” pe dig õ az Ad Libitum kó rus
el nö ke, me ne dzse re és min de ne se, aki
min den olyan hát tér mun kát el vé gez, ami re
én sok kal ke vés bé va gyok al kal mas. Ez
leg alább an  nyi ra fon tos ré sze a mû kö dé -
sünk nek, mint a re per to ár ös  sze ál lí tá sa és
be ta ní tá sa.

Egy ze ne ta nár mi lyen szem mel fi gye li
nap ja ink ze nei pro duk ci ó it, mi a vé le mé -
nyed ko runk di va tos ze né i rõl?

Elég szi go rú va gyok ve lük szem ben. Az
em ber haj la mos azt hin ni, hogy min den ki
tud éne kel ni. Pe dig ez is szak ma, amit sok
év ta nu lás és gya kor lás után le het ma gas
szin ten el sa já tí ta ni. Ma nap ság gyak ran lát -
juk azt, hogy ke vés mun ká val is le het si ke -
re ket arat ni a szó ra koz ta tó ipar ban is. A
gye re kek nek ne héz el ma gya ráz ni, hogy
cél sze rû a ze ne el mé le ti, hang sze re lé si
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alap ja it is meg ta nul ni ah hoz, hogy ér té kes
pro duk ció szü les sen. Na gyon ke vés igé -
nyes hang sze re lé sû együt test is me rek, per -
sze nem is cso da ez egy olyan vi lág ban,
ahol ze nét szá mí tó gé pen, hang sze res tu dás
nél kül is elõ le het ál lí ta ni. Min den eset re
szá mom ra az az ér té kes ze ne, ahol a pro -

duk ció mö gött ko moly hang sze res kép -
zett ség van.

Mi lyen ter ve id van nak pá lyád to váb bi
pá lyá don, il let ve van-e hi ány ér ze ted az ed -
di gi vel kap cso lat ban?

Ál lan dó hi ány ér zet tek küsz kö döm. Sok
dol got sze ret nék ki pró bál ni, ami nek sem mi

kö ze sincs a ze né hez (szö vés, agya go zás,
kert ásás), de ami re nincs idõm. Ze ne pe da -
gó gus ként pe dig na gyon sze ret nék meg ta -
nul ni né hány hang sze ren, pl. sza xo fo noz ni
– leg alább is a teg nap lá tott dzsessz kon cert
ha tá sá ra most így ér zem.

M. J.

Az elsõ úszóiskola Baján
„Egy úszó is ko lá nak felálítása szük sé ges nek javaltatván...”

Az élõ víz kö ze lé ben élõ em be rek kö ré -
ben a „ví zen já rás”, il let ve az úszás tu do má -
nya ré gen apá ról fi ú ra, nagy apá ról uno ká ra
szállt. Az in téz mé nye sí tett úszás ok ta tás
gon do la ta Ma gyar or szá gon a re form kor ban
bon ta ko zott ki, és az egész 19. szá zad ban
fo lya ma to san nyíl tak a Du na part ján a kü -
lön fé le ka to nai és pol gá ri úszó is ko lák. Az
úszás ok ta tás pu ha fa ru dak ból ös  sze ácsolt,
ke ret sze rû „me den cé ben” folyt, me lyet a
fo lyó par ton le hor go nyoz tak. A szer ke ze tet
min den õs  szel el bon tot ták, majd a kö vet ke -
zõ ta vasszal új ra é pí tet ték. 

Ba ján elõ ször 1843. máj. 20-án rög zí tet -
ték a ta ná csi jegy zõ könyv ben, hogy: „A
ví zen va ló já rat lan ság – gyá szos kö vet kez -
mé nyei – több ször, s’ szá mos al ka lom mal
– nem egy sze ren csét le nen tel je sül tek –
ezért is, de gyen gébb ideg ze tû gyer me kek
egész sé ge – s’ erõs bí té se te kin te té bõl, –
egy úszó is ko lá nak felálítása szük sé ges nek
javaltatván. E va ló ban hasz nos in té zet fel
álítása ked ve sen vé tet nék ré szint a’ köz élet -
ben szük sé ges uszási tu do mány megbecsül-
hetlen hasz na, – ré szint egész sé gi szempont-
bol – ré szint pe dig szám ta lan gyá szos ese -
mé nyek el mel lõ zé se te kin te té bõl (…)” A
ter vek el ké szí té sé vel Novák Jó zsef és Eder
Já nos ács mes te re ket bíz ták meg.

A vá ros hon atyái 1843. jú ni us 25-én már
ar ról ér te kez tek, hogy az úszó is ko la fel ál lí -
tá sá nak költ sé ge it ki fe dez ze. Ez zel kap cso -
lat ban az aláb bi a kat ol vas hat juk: „némel-
lyek ma gán vál lal ko zók ra rész vé nyek mel -
lett bizattni in dít vá nyoz zák, má sok el len ben
ezt roszalván, a Vá ros kö zös költ sé gén fel
ál lí ta ni javallák.” A kö vet ke zõ hó nap ban, jú -
li us 7-én vé gül úgy ha tá roz tak, hogy „a na -
gyobb költ sé gek kí mé lé se, s’ az úszó os ko la
jö ve del mé nek ki tu dá sa tekéntetébõl” elõ -
ször ide ig le nes úszó is ko lát kell fel ál lí ta ni.

Az 1844. év ele jén Athanaczkovits Gá bor
és Kõ mû ves Mi hály kül sõ ta nács tag ok elõ -
ad ták „az úszó os ko lai in té zet” jö ve del mé -
nek ke ze lé sé rõl szó ló hi va ta los tu dó sí tá su -
kat, amely sze rint: „a le vo nan dók le vo ná sa
után mint fö lös leg ma rad a honni pénz tár ba

bé he lye zen dõ 11 pen gõ fo rint 33 xr.” Az
áp ri lis 26-i ta nács gyû lé sen „Szó ba
hozattván az úszó os ko lá nak ez év ben
milly terv szerénti fel ál lí tá sa, ar ra valo
néz ve határozatá lõn: hogy elõbb az an nak
fel ál lí tá sá ra meg kívántato költ sé gek szá -
mí tas sa nak fel.”

Má jus 11-én már „Elõmutattván az úszó
os ko la fel ál lí tá sá ra ké szí tett ter vek, mellyek
kö zül Frei épí tõ mes ter ál tal ké szí tett terv
leg czélszerûbbnek találtattván, a szerént
leend ez év ben az úszó os ko la fel ál lí tan dó.
Egyébb eránt az e munkárai fel ügyellet, va -
la mint az egész hez meg kí ván ta tó fá nak vé -
te le …” – né hány ta nács tag ra há rult.

A fa szer ke zet ös  sze ál lí tá sá hoz szük sé -
ges nyers anyag ok be szer zé se mel lett az
épít mény ki kö té sé re szol gá ló lánc meg vá -
sár lá sa is a ta nács tag ok fel ada ta volt. Az
1844. au gusz tus 22-i be jegy zés nél azt ol -
vas hat juk, hogy „Az úszó os ko lá hoz egy
lántznak – melly ki kö té sé re szolgáland –
vé te le szük sé ges nek találtattván (…)”.
1844. szep tem ber 9-én a ta nács tag ok már
je len tet ték is, hogy: „meg bí za tá suk hoz
kép pest az úszó os ko la ki kö té sé re al kal -
ma tos lántzot pen gõ 53 fo rint 49 3/5 xron
vet tek lé gyen; mellynek árát a honni
pénztárbol ki rendeltettni ké rik”. 

Az in téz mény a be fek te tett költ sé gek
mel lett meg hoz ta gyü möl csét. Az 1844-es
év ben az úszás ta ní tás ból be folyt tisz ta jö -
ve de lem 116 pen gõ 19 kraj cár volt, 1846-
ban pe dig már 152 fo rint 2 ½ kraj cár. 

A for rá sok se gít sé gé vel né hány ér de kes
do log ra is fényt de rít he tünk. Pél dá ul, hogy
a ko ra be li vá ros ve ze tés min den ér ték te len -
nek tû nõ tárgy ból pénz ma got ko vá csolt.
Kõmíves Mi hály ta nács nok úr 1847. okt.
30-i je len té se sze rint az „Úszó is ko lai al -
kot mányt tar tó – al só fe nyõ fák” el rot had -
tak, ezért nyil vá nos ár ve ré sen kell túl ad ni
raj tuk. A fa szer ke zet bõl „a’ vas sze gek ki -
vé tet vén – jö võ re is hasz ná lan dók…” –
tud tuk meg a nó tá ri us fel jegy zé sé bõl. 

Szól junk né hány szót a Ba ján ok ta tó
úszó mes te rek rõl. Mun ká ju kat min den ta -

vas  szal, má jus 15-én kezd ték és a nyár el -
mú lá sá val a „ko mo rabb idõk” el jö ve te lé ig
vé gez ték. Az 1844. áp ri li si ta nács gyû lé sen
Kratzl Jó zse fet vá lasz tot ták úszó mes ter nek.
„Fel ol vas tat tak Kratzl Jósef úszó mes ter nek
ed di gi vi se le té rõl, s’ úszásbani ügyes sé gé rõl
szóllo bi zo nyít vá nyai.

Mellyekkel betsületes s’ jó ma ga vi se le -
tét, ugy az úszásbani jár tas sá gát s’ ügyes -
sé gét ki tüntettvén, úszó mes ter nek bé vé -
te tett olly meg jegy zés sel: hogy fi ze té se e
fo lyó év majus hó nap 15én kezd ve, az
egész nyár ál tal hó na pon ként 16 pen gõ fo -
rint leend.”. A kö vet ke zõ év ben (1845. ápr.
17.) az úszó mes te ri szol gá lat el nye ré sé ért
fo lya mo dók kö zül „Kis Já nos úszó mes ter
hó na pon ként nye ren dõ 16 pen gõ fo rin ti fi -
ze tés mel lett meg választattván, ebeli fi ze -
té se, va la mint az úszásbani ta ní tá sok e fo -
lyó évi majus hó 15étõl kez de tét veendik,
s’ tartand a ko mo rabb idõk be kö vet kez té -
ig; mi a fo lya mo dó val hoz zá le en dõ al kal -
ma zás vé gett tudattni ren del te tett.”. 

Mel lé ke sen jegy zem meg, hogy ilyen
víz par ti úszó is ko lá ban ta nult Ha jós Alfréd
is, az új ko ri olim pi ai já té kok el sõ ma gyar
gyõz te se, aki gye rek ko ra el sõ „szárny pró -
bál ga tá sa i ra” így em lé ke zett vissza: „Még
négy éves sem vol tam, igen, 1882 nya rán
apám le vitt az ak kor épü lõ új Or szág ház
elõtt hor gony zó du nai uszo dá ba és rá bí zott
Ruzich Já nos úszó mes ter re. Nagy sza kál lú
és olasz-szlo vén szár ma zá sú volt, még er -
re is em lék szem. Nem le he tett rossz az ok -
ta tá si mód sze re, meg ta lán én sem vol tam
na gyon ügyet len, mert más fél hó na pi ki -
tar tó gya kor lás után már sza ba don tem -
póz tam.” (Ha jós Alfréd: Így let tem olim pi -
ai baj nok. Bp., 1956.)

Egy fon tos do log ról egy eset ben sem
szól nak a for rá sok. Ne ve ze te sen ar ról,
hogy a szó be széd tár gyát ké pe zõ ba jai
úszó is ko la me lyik fo lyón, a Du nán, avagy
a Sugovicán mû kö dött-e. Csak fel té te lez -
het jük, hogy a vá ro son át fo lyó Sugovicán
folyt a ta ní tás. 

Kothencz Ke le men



A pol gá ri kez de mé nye zé sek fel erõ sö dé se
az el múlt más fél-két év ti zed ben jó té kony
ha tás sal volt vá ro sunk kul tu rá lis éle té re. A
ba rá ti szá la kon szer ve zõ dõ ki ál lí tá sok, kon -
cer tek, is me ret ter jesz tõ elõ adá sok fel tét le -
nül szí ne seb bé tet ték a prog ram kí ná la tot.
Szá mos ér té kes al ko tás sal is mer ked he tett
meg ez ál tal a ba jai kö zön ség.

Er re egy újabb jó pél da Szaj kó Ist ván vaj -
da sá gi szár ma zá sú fes tõ mû vész szín vo na -
las be mu tat ko zó ki ál lí tá sa volt feb ru ár ban a
Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont és If jú sá -
gi Ház ban. A nagy ér dek lõ dést ki vál tó ren -
dez vény egy mû vé szet pár to ló ba jai or vos
há zas pár, dr. Csupity Mag dol na és dr. Ju -
hász Gá bor se gít sé gé vel, ha té kony köz re -
mû kö dé sé vel va ló sult meg. Ter mé sze te sen
ba rá ti szá la kon…

A ki ál lí tás fõ he lyé re ke rült Há rom te nor
cí mû fest mény nek ez volt az õs be mu ta tó ja.
A mû vé sze tek tör té ne té ben rit ka ság nak szá -
mí tó hár mas port ré sze rep lõ i rõl és a mû
meg szü le té sé nek kö rül mé nye i rõl kér dez -
tem ba jai lá to ga tá sa kor Szaj kó Ist vánt.

„A kép nek ere de ti leg a Lókúti ének cí met
ad tam, amit Árok szál lá si Kár oly ba rá tom
meg nyi tó be szé dé ben – elég ta lá ló an –
egy sze rû en át ke resz telt és Há rom te nor -
ként aján lott a meg je len tek fi gyel mé be.
Ne kem tet szik, és most már le het, hogy így
is ma rad… Per sze hoz zá kép zel ve a vas tag
idé zõ je le ket.

A port ré, mint mû faj, je len tõs ré szét ké -
pe zi mun kás sá gom nak, de még sem ké szül
min dennap. Ilyen hár mas port ré pe dig csak
egé szen ki vé te les al ka lom ból. Ami kor Pen-
ovác End re ba rá tom – szin tén fes tõ mû vész
– Lókúton (Veszp rém mel let ti kis sváb fa lu
– a szerk.) be jött a mû ter mem be, meg lát ta,
döb ben ten kér dez te: hát ez meg mi cso da?
Va ló ban lát szott ar cán a rá cso dál ko zás, mi -
köz ben meg je gyez te, hogy le het ne ez egy
so ro zat nyi tó da rab ja is.

Ma ga a mû kön  nyen meg szü le tett, hi -
szen sok port rét fes tet tem már elõt te, de a
vég ered mény en ge met is kel le me sen meg -
le pett. Mi ért? Azért, mert a fi gu rák éne kel -
nek a ké pen, és ez nem várt össz ha tást
ered mé nye zett.

Ál ma im ban ál ta lá ban jó ké pe ket lá tok,
de ezek mind mû vész tár sa im al ko tá sai.
Két ség beesés sel, irigy ség gel pá ro sul
álom be li te he tet len sé gem, hogy eze ket a
jó ké pe ket mi ért nem én csi nál tam? Úgy
ér zem ilyen kor min dig, hogy le ma ra dás -
ban va gyok sa ját mû ve im mel… An nál
jobb ér zés azon ban reg gel tett re kész fe -
szült ség gel fel éb red ni, és rög tön mun ká -

hoz lát ni. Így fes tet tem meg pél dá ul ke rék -
pá ros so ro za to mat.

A Há rom te nor is álom ból szü le tett.
Csak hogy most moz gó ké pet ál mod tam,
ami azon ban még sem film volt. És per sze
jöt tek a szo ká sos ké te lyek, hogy ho gyan
moz dul meg a kép. Vé gül még is min den
kön  nyen meg va ló sult az ál tal, hogy éne kel -
nek az ala kok. Sõt, a kép kö ze pén lát ha tó
tan gó har mo ni ka – mely nek fúj ta tó ja csu pa
rit mus, di na mi ka – még to vább fo koz za a
fest mény moz gal mas sá gát.

A kép alap él mé nyét egyéb ként az ad ta,
hogy meg lá to gat tak Lókúton a ba rá ta im.
Jól érez tük ma gun kat, éne kel tünk, elõ ke rült
a har mo ni ka, és köz ben va la ki min dig fény -
ké pe zett is. Gáborék (dr. Ju hász Gá bor ba -
jai or vos – a szerk.) ké sõbb el küld ték ne -
kem eze ket a fo tó kat. Na gyon tet szet tek, és
ahogy né ze get tem a ké pe ket, már el kezd -
tem kom po nál ni. Olyan, mint ami lyen a
fest mény lett, ter mé sze te sen egy sem volt
kö zöt tük. A fes tés azért ment kön  nyen, mert
ez a port ré ké szí tés leg há lá sabb for má ja,
ugyan is nincs sem mi fé le kö tött ség vagy el -
vá rás. Nem meg ren de lés re ké szül, ha nem
az em ber sa ját örö mé re, és mer tem re mél ni,
hogy ba rá ta im örö mé re is.

A fest mé nyen sze rep lõ ala kok: Kar csi
(Árok szál lá si Kár oly, Sza bad ka – a szerk.),
Gá bor és jó ma gam. Kar csi ba rá tom ról már
ké szí te tem egy port rét húsz-egynéhány év -
vel ez elõtt, Gá bor ról min dig is sze ret tem
vol na. Úgy gon do lom, hogy ez a hár mas
port ré most el sõ sor ban az õ port ré ja, mert
raj ta van a hang súly. De ezt én is csak ak -

kor vet tem ész re, ami kor be fe jez tem a fes -
tést, és meg te kin tet tem a mû vet. Nem szán -
dé ko san, de ve le, úgy lát szik, még is töb bet
fog lal koz tam. Az õ alak ja mint ha el len pon -
toz ná a má sik két fi gu rát, ame lyek ki csit el -
mo só dot tak.

Ez a ta lál ko zás meg a fényképezkedés
2004-ben tör tént, a fest mény vi szont csak
2005 vé gé re ké szült el. Ami kor el ter vez tük
a ba jai ki ál lí tást, ak kor szin te kí nál ta ma gát,
hogy a be mu ta tás ra ke rü lõ anyag nak ré sze
le gyen. Sõt, a fõ ké pe le gyen! Ezért ke rült a
meg hí vó ra is. Még a fest mény sze rep lõ i nek
is meg le pe tést oko zott, mert nem tud tak a
ké szü lõ mû rõl sem mit.

Azt már em lí tet tem, hogy rit kán fest az
em ber port rét. Az vi szont egé szen ki vé te les
pil la nat, hogy mind a há rom mo dell együtt
van je len a ró luk ké szült kép be mu ta tó ján.
Itt, Ba ján ez meg tör tént: így a meg nyi tó ün -
nep ség szép szá mú kö zön sé ge ös  sze ha son -
lít hat ta a mo del le ket az õket áb rá zo ló fest -
mén  nyel…”

Schmidt An tal
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Egy kép, egy történet

Tá jé koz tat juk Ol va só in kat,
hogy Vinkovics An tal em lék ira -
tá nak és Fel sõ Bar na bás A ma -
gyar mint ha lász nem zet cí mû
írá sá nak hely szû ke mi att most
ki ma radt foly ta tá sát kö vet ke zõ
szá munk ban kö zöl jük.
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Tízéves a Du na-Drá va Nem ze ti Park
1996 áp ri li sá ban, 49473 ha te rü le ten

meg ala kult ha zánk ha to dik nem ze ti park -
ja. Az ala pí tó ün nep sé get Szentborbás ha -
tá rá ban ren dez ték meg. Ér de kes egy be -
esés, hogy a Du na-Drá va Nem ze ti Park
nem csak ko rát, ha nem te rü let nagy sá gát
te kint ve is ha to dik: eb bõl a szem pont ból a
Hor to bá gyi, a Du na-Ipoly, a Ba la ton-fel vi -
dé ki, a Kis kun sá gi, és a Kö rös-Ma ros
Nem ze ti Park elõ zi meg  Az el múlt év ti zed
ter mé szet vé del mi erõ fe szí té se i nek fi gye -
lem re mél tó ered mé nye, hogy ma már tíz
nem ze ti par kunk van.

So kan fel te szik a kér dést: mi ért fon tos
mind ez? A nem ze ti park a vé dett ter mé sze -
ti te rü le tek leg ran go sabb ka te gó ri á ja. Vé -
det té nyil vá ní tás ra csak ab ban az eset ben
ke rül sor, ha egy kü lö nö sen je len tõs és ve -
szé lyez te tett ter mé sze ti te rü let meg õr zé se
ki emelt vé del met igé nyel. A Nem zet kö zi
Ter mé szet vé del mi Unió (IUCN) aján lá sa
sze rint a vé det té nyil vá ní tott te rü let ak kor
nem ze ti park, ha meg fe lel bi zo nyos kri té -
ri u mok nak. Pél dá ul a vé de lem cél ja az
öko ló gi ai rend sze rek meg óvá sa és a ki kap -
cso ló dás le he tõ sé gé nek biz to sí tá sa. 

A Du na-Drá va Nem ze ti Park leg ér té ke -
sebb te rü le tei ko ráb ban is vé dett sé get él -
vez tek: Ge menc, Béda-Karapancsa, a
Szaporcai Ó-Drá va me der, Bar csi Bo ró -
kás, Zákány-Õrtilos fon tos sze re pet töl -
tött be a táj vé del mi kör ze tek, il let ve ter -
mé szet vé del mi te rü le tek há ló za tá ban. A
vé de lem ki ter jesz té se az ös  sze kö tõ sá -
vok ra ké zen fek võ volt. A nem ze ti park lé -
nye gé ben a két fo lyó ra épü lõ öko ló gi ai
rend szert vé di. Köz is mert azon ban, hogy
a Drá va rész ben Hor vát or szág te rü le tén
ka nya rog, sõt ott ta lál ko zik a Du ná val,
ezért ha tá ron túl nyú ló nem ze ti park len ne
ter mé sze tes. Ezt a célt, amely a Fer tõ-
Han ság Nem ze ti Park ese té ben meg va ló -
sult, itt nem si ke rült el ér ni.

A Du na-Drá va Nem ze ti Park egyik sa já -
tos sá ga, hogy igaz ga tá si köz pont ja meg le -
he tõ sen tá vol, a Me csek dé li lej tõ jén, a pé -
csi Tettyén ta lál ha tó. Ez a kö rül mény a ter -
mé szet vé del mi ha tó sá gok ko ráb bi szer ve -
ze ti rend jé nek örök sé ge, ugyan is a jog elõd
Dél-Du nán tú li Ter mé szet vé del mi Igaz ga -
tó ság nem csak (és ta lán nem is el sõ sor -
ban) a le en dõ nem ze ti par ki te rü le tek, ha -
nem lé nye gé ben Ba ra nya, So mogy és Tol -
na me gye fel ügye le ti és ke ze lé si fel ada ta it
is el lát ta.

Az év for du lót leg mél tób ban úgy ün ne -
pel het jük, ha át te kint jük a vé dett te rü let
ter mé sze ti ér té ke it.

A Nem ze ti Park ban a hõ mér sék let és
csa pa dék ked ve zõ men  nyi sé ge és el osz lá -
sa, a ta laj- és víz vi szo nyok a nö vény zet
gaz dag ki fej lõ dé sét te szi le he tõ vé. A bõ sé -
ges táp lá lék kí ná lat, a sok szí nû ve ge tá ció
ál tal ta golt élõ hely-rend szer vál to za tos ál -
lat vi lág élet fel tét ele it biz to sít ja.

A Du na és Drá va, va la mint a ter mé sze -
tes úton le fû zõ dött, vagy a fo lyó sza bá lyo -
zá sok so rán ke let ke zett holt ágak, mo rot -
vák és ki sebb ár té ri ta vak jel leg ze tes, víz -
hez kö tött élõ vi lág gal ren del kez nek. A
Drá va vi szony lag tisz ta, oxigéndús vi zé -
ben szá mos teg zes-faj lár vái tud nak ki fej -
lõd ni. Kü lö nö sen ne ve ze tes a Platyphylax
frauenfeldi, mely nek vi lág ál lo má nya ke -
rül het ne ve szély be, ha a fo lyó vi zé nek ter -
mé sze ti ál la po tát nem tud nánk meg õriz ni.
Ugyan itt él a víz szen  nye zõ dés re ér zé keny
sár gás szi ta kö tõ (Gomphus flavipes) és
(ha zánk ban csak itt) az Amphimelania
holandi csi ga. A fo ko zot tan vé dett hal fa jok
kö zül mind két fo lyó nem ze ti par ki sza ka -
szán elõ for dul a du nai ingola (Eudontomy-
zon mariae), ma gyar bu có (Zingel zingel),
né met bu có (Zingel streber), csak a Drá vá -
ban, il let ve holt ága i ban a lá pi póc (Umbra
krameri) és a ga ló ca (Hucho hucho). A hal -
ál lo mány fenn tar tá sá hoz fon tos több fé le
ví zi élet tér, az ik rá zó he lyek, a táp lá lék bá -
zis (plank ton-rá kok, ár va szú nyog-lár vák,
stb.) je len lé te. Ér de mes meg em lí te ni, hogy
a víz a nö vé nyek mag ját, ter mé sét, to váb -
bá egyéb ter jesz tõ szer ve it ma gá val so dor -
ja, és így nagy tá vol ság ban tör té nõ meg te -
le pe dé sü ket is le he tõ vé te szi. Így jut ha tott
el a csip ke ha raszt (Selaginella helvetica)
az Al pok ból a Drá va-men ti üle dé kek re.
Fo lyó ink a fló ra és fa u na szem pont já ból
egy aránt „fo lyo só ként” mû köd nek.

A fo lyó ví zi ol da la zó eró zió ál tal kép zõ -
dött part fa lak ban költ a par ti fecs ke és a
gyur gya lag.

A magaspart al ján fa ka dó for rá sok kör -
nyé kén, több he lyen ke se rû ka kukk tor más
for rás gyep (Cardaminetum amarae) ala -
kult ki, ér de kes tegzesfaunával: Plectroc-
nemia conspersa, Lype reducta, Crunoecia
irrorata, Beraea pullata, Ernodes articu-
laris, Helicopsyche bacescui, utób bi nak ez
az egyet len ma gyar or szá gi elõ for du lá si
he lye. Az el ve ze tõ csa tor nák ban he lyen -
ként a ha zánk ban meg rit kult vízitorma
(Nasturtium officinale) ál lo má nyai ta nul -
má nyoz ha tók.

A holt ágak vi ze nyu god tabb ké pet mu -
tat. A le be gõ hí nár al ko tó ja a se ké lyebb ré -
sze ken a ru ca öröm (Salvinia natans) és a

bé ka tu taj (Hydrocharis morsus-ranae). A
kö zön sé ges rence (Utricularia vulgaris)
sal lan gos le ve le in ta lál ha tó töm lõcs kék se -
gít sé gé vel ap ró ál la to kat ejt csap dá ba.
Táp anyag ban fel dú sult vi zek ben ál lo -
mány al ko tó a kolokán (Stratiotes aloides).
Kez det ben gyö ke re zõ le vél ró zsái ké sõbb
el sza ba dul nak.

A gyö ke re zõ hí nár ban ha tal mas, ke rek, a
víz szí nén úszó le ve le i vel társulásalkotó a
fe hér tün dér ró zsa (Nymphaea alba), gyak -
ran a sár ga szir mú ta vi ró zsá val (Nuphar
lutea) együtt. Ugyan csak sár ga vi rág szõ nye -
get ké pez nyá ron a tün dér fá tyol (Nympho-
ides peltata). Me leg ko ri ma rad vány nö vé -
nyünk, a su lyom (Trapa natans) he lyen ként
ál lo má nyo kat al kot. Sa já tos, rom busz ala kú
le ve lei egy mást mo za ik sze rû en ki egé szít ve
bo rít ják a víz fel színt, így ha té ko nyan gyûj -
tik ös  sze a fo to szin té zis hez nél kü löz he tet len
nap fényt. Se kély vízû, isza pos he lyek la kói
a víziboglárkák (Batrachium spp.), a ví zi ló -
fark (Hippuris vulgaris), va la mint a mé tely -
fû (Marsilea quadrifolia), ez a kü lön le ges,
sporokarpiumos ví zi páf rány.

A holt ágak ki vá ló élõ he lyet nyúj ta nak a
gém fé lék nek (kis- és nagy kó csag, vö rös
gém, bak csó, rit kán ka na las gém, gya ko -
ribb a szür ke gém) és si rá lyok nak.

Ér té kes, tisz ta vízû élõ he lyek a Drá va-
men ti ka vics bá nya-ta vak, ame lyek nél
egye bek kö zött a Holocentropus dubius
teg zes moly, füs tös szi ta kö tõ (Leucorr-
hinia caudalis), és nagy acsa (Aeschna
grandis) is meg ta lál ha tó.

A ta vak, holt ágak fel töl tõ dé se so rán mo -
csá ri-lá pi nö vény zet, ná da sok és magassá-
sosok fej lõd nek. Gya ko ri ál lo mány al ko tó
(Ge men cen is) a par ti sás (Carex riparia)
és az éles sás (Carex gra ci lis). Ke vés bé
áram ló vi zet je lez a mo csá ri sás (Carex
acutiformis). A zsom bék sás (Carex  elata)
ál tal al ko tott nö vény tár su lás kü lö nös han -
gu la tú, a ma gyar táj ra egy kor igen jel lem -
zõ, zsom bé kok ra és sem lyé kek re ta golt
ter mé sze ti kép zõd ményt hoz lét re. Ez már
ki fe je zet ten pan gó víz ben fej lõ dik. Egyik
ál lo má nyá ban meg ta lál ha tó a Ma gyar or -
szá gon csak né hány he lyen elõ for du ló, vé -
dett gyapjasmagvú sás (Carex lasiocarpa).
Gya ko ribb és né hol önál ló an is ál lo mány -
al ko tó a hó lya gos sás (Carex vesicaria).
Ki sebb fol tok ban akad ha tunk rá egy
Berzence kör nyé ki ré ten a hû vö sebb klí -
má jú, észa ki és hegy vi dé ki tá ja kon el ter -
jedt csõ rös sás ra (Carex rostrata).

Rit kább zsom bék kép zõ faj a nagy  ter me -
tû bu gás sás (Carex paniculata) és a jó val
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ki sebb, kar csúbb, már láp ré tek hez kö ze lí tõ
rostostövû sás (Carex appropinquata). 

Egyes he lye ken, a Drá va men tén tö me -
ge sen él a me leg ko ri ma rad vány bördös
bor gyö kér (Oenanthe fistulosa). A vil lás
sás (Carex pseudocyperus) a ná da sok ra
jel lem zõ nö vé nyek kel, így he lyen ként a
vé dett ná di bog lár ká val (Ranunculus lin-
gua) együtt nõ. Leg gyak rab ban vi rág ká -
kán (Butomus umbellatus) táp lál ko zik a
nagy tûz lep ke (Thersamonia dispar). Lá pi
jel le gû ná da sok ban meg je le nik a tõ zeg páf -
rány (Thelypteris palustris, a bédai ré szen
úszó szi ge te ket al kot) és a lá pi csa lán
(Urtica kioviensis).

A ná da sok fész ke lõ ma da ra egye bek kö -
zött a bar na ré ti hé ja (Circus aeruginosus)
és a nagy kó csag (Egretta alba), va la mint
ha zánk egyet len köl tõ vad lúd fa ja, a nyá ri
lúd (Anser anser). Ezek a fa jok el sõ sor ban
az elõ zõ évi, avas nád fol to kat ré sze sí tik
elõny ben.

A Drá va jel leg ze tes kép zõd mé nyei a zá -
tony szi ge tek. A fo lyó ren ge teg hor da lé kot
hoz ma gá val az Al pok ból, ame lyet gyors
sod rá sa el le né re sem tud ma ra dék ta la nul
el szál lí ta ni. Az így kép zõ dött zá to nyok
azon ban nem vég le ge sek, fo lya ma to san
épül nek és pusz tul nak, ez ál tal he lyü ket is
vál toz tat ják. Jel leg ze tes élõ he lyei a pi o nír
nö vény zet nek: az ál lan dó át ala ku lás mi att
a szuk ces  szió nem tud na gyobb mér ték ben
elõ re ha lad ni. A csi go lya fûz (Salix pur-
purea) cser jés-bo zó tos ál lo má nya ala kul
ki, de he lyen ként a par ti fûz (Salix eleag-
nos) tár sa sá gá ban meg ta lál ha tó itt a ha -
zánk ból né ha már ki halt nak vélt cser mely -
cip rus (Myricaria germanica) is. A hor da -
lék ak ku mu lá ci ó já ból szár ma zó ka vics pa -
dok a par ti ma da rak (bil le ge tõ cankó, kis
li le, kis csér) élõ he lyei.

A fo lyók út ját a me der sze gé lyén li get er -
dõk (ga lé ria er dõk) kí sé rik. A víz bo rí tás tar -
ta má nak, az el ön té sek gya ko ri sá gá nak meg -
fe le lõ en egy mást kö ve tõ zó nák ban bo kor fü -
ze sek, fûz-, nyár li ge tek, majd ke mény fa li -
ge tek, va gyis tölgy-kõris-szil li get er dõk kö -
vet kez nek. Ezek a tár su lá sok né mi leg mó -
do sult for má ban fel is mer he tõk még a le fû -
zõ dött holt ágak men tén is. A leg na gyobb ki -
ter je dé sû hul lám té ri er dõ ség Ge men cen ma -
radt fenn, bár en nek nagy ré szét az er dé sze -
ti mû ve lés szár ma zék er dõk ké ala kí tot ta át.
Víz par ti bo kor fü ze sek ben él az Eu ró pá ban
is erõ sen ve szé lyez te tett, vé dett ma gyar
szín ját szó lep ke (Apatura metis). Fûzhöz kö -
tõ dik a gya ko ribb atalanta lep ke (Vanessa
atalanta) és a kis szín ját szó lep ke (Apatura
ilia) is. A fo lyó par ti fü ze sek (fûz- és nyár li -
ge tek) la kó ja leg na gyobb övesbaglyunk, a
kék öves ba goly (Catocala fraxini).

A fûz li ge tek, me lyek a fe hér fûz (Salix
alba) ezüs tös lom bo za tá ról mes  szi rõl fel is -
mer he tõk, ta vas  szal rend sze rint víz alá ke -
rül nek. Jel lem zõ nö vé nyük a nyá ri tõ zi ke
(Leucojum aestivum), amely tö me ges vi -
rág zás kor fes tõi lát ványt nyújt. Akár csak
ro ko na, a ta va szi tõ zi ke (Leucojum ver-
num), de utób bi el sõ sor ban a ke mény fa li -
ge tek ékes sé ge. Ez utób bi ak már bo nyo -
lul tabb, több szin tes er dõk, me lye ket rit -
káb ban önt el az ár víz. Lomb ko ro na szint -
jü ket ko csá nyos tölgy, ma gyar kõ ris,
vénicszil, me zei szil, stb. al kot ja (he lyen -
ként gyer tyá nos-ko csá nyos töl gye sek csat -
la koz nak hoz zá juk). A ko ra ta va szi ked ve -
zõ fény vi szo nyo kat gaz dag geofiton
aszpektus hasz nál ja ki. Itt nõ a du nai és
nyu ga ti csil lag vi rág (Scilla vindobonensis,
S. drunensis), a ber ki szel lõ ró zsa
(Anemone nemorosa, csak a Drá vá nál),
va la mint a koc kás li li om (Fritillaria melea-
gris). Jel leg ze tes li án a li ge ti szõ lõ (Vitis
sylvestris). Több or chi dea faj közt ta lán
leg jel lem zõbb a bé ka konty (Listera ovata)
elõ for du lá sa. Vé dett sás faj rit kás
füzérkéivel, érés kor föld re te rü lõ vi rág za -
tá val a bo ros tás sás (Carex strigosa). A
kányabangita (Viburnum opulus) nyár vé -
ge fe lé pi ros bo gyó i val tû nik fel. A Du na-
men ti li get er dõk en de mi kus fa ja a fe ke te
ga la go nya (Crataegus nigra). Az egy bi bés
ga la go nyá val al ko tott hib rid je is elõ for dul.
A hib ri di zá ló dás ve szé lyez tet he ti is a faj
fenn ma ra dá sát. Ugyan csak a du nai ke -
mény fa li ge tek ben gya ko ri a zöl des sark vi -
rág (Platanthera clorantha), to váb bá nyíl -
tabb ré sze ken, er dõ szé le ken a für tös gyû -
rû vi rág (Carpesium abrotanoides). Sa já tos,
õsi tu laj don sá go kat mu ta tó páf rány a kí -
gyó nyelv (Ophioglossum vulgatum),
mely nek le ve le med dõ, zöld és fü zér sze rû,
spó ra ter mõ, bar nás rész re kü lö nül.  Kü lön -
le ges ér té ket kép vi sel nek az ár té ren itt-ott
fel buk ka nó, fes tõi lát ványt nyúj tó (fõ leg
ko csá nyos tölgy) fa ma tu zsá le mek. Ala cso -
nyabb szin ten he lyen ként nyár li ge tek ala -
kul tak ki, a vé dett fa jok kö zül ezek ben is
elõ for dul a nyá ri tõ zi ke és a li ge ti szõ lõ,
he lyen ként tö me ges a té li zsur ló (Equise-
tum hyemale).

A ke mény fa li ge tek lep kéi kö zött fon tos,
vé dett faj a diszes tar ka lep ke (Euphydrias
maturna), va la mint a kis Apol ló-lep ke
(Parnassius mnemosyne). Éger li ge tek fa ja
a nyír fa pú pos szö võ (Pheosia gnoma) és a
tar ka szö võ (Endromys versicolora). Éger -
li ge tek ben, gyer tyá nos-töl gye sek ben él a
Coenotephria sagittata (ara szo ló), gyer tyá -
nos-töl gye sek vé dett fa ja a sá padt
szemeslepke (Lopinga achine) és a kis
fehérsávoslepke (Neptis sappho).

Za var ta lan, idõs töl gye sek ben rak ja
fész két a fe ke te gó lya (Ciconia nigra). El -
sõ sor ban itt fész kel egye bek kö zött a ré ti -
sas (Haliaeetus albicilla, leg sû rûbb ha zai
ál lo má nya a Nem ze ti Park te rü le tén él), a
bar na ká nya (Milvus migrans) és a hol ló
(Corvus corax). 

Ezek az er dõk ki vá ló élõ he lyet nyúj ta -
nak a nagy vad ál lo mány, így a gím szar vas
szá má ra is.

Az egy ko ri li get er dõk ir tá sa nyo mán
(ecset pá zsi tos, ré ti csen ke szes, séd bú zás,
fran cia per jés, vö rös csen ke szes, stb.) mo -
csár- és ka szá ló ré tek jöt tek lét re, me lye ket
ka szá lás sal vagy le gel te tés sel tar tot tak fenn.
A koc kás li li om (Fritillaria meleagris), ere -
de ti leg a ke mény fa li ge tek jel lem zõ fa ja, de
ma leg szebb ál lo má nya it a he lyü kön ki ala -
kult mo csár ré te ken ta lál juk. Ugyan így a
nyá ri tõ zi ke (Leucojum aestivum) is át ter jed
a fûz li ge tek bõl a kör nye zõ ned ves ré tek re.
Ha son ló élõ he lye ken for dul elõ dí szes vi rá -
ga i val a ré ti isza lag (Clematis integrifolia)
El sõ sor ban a fo lyó tól tá vo labb esõ ál lo má -
nya ik ban akad ha tunk rá a ta vasz vé gén vi -
rág zó szi bé ri ai nõ szi rom ra (Iris sibirica),
ame lyet újab ban a kölkedi Nagy-ré ten is si -
ke rült fel fe dez ni. Ha son ló he lye ken gya ko ri
az õszi vér fû (Sanguisorba officinalis). Né -
hol ös  sze füg gõ ál lo má nyo kat al kot a cser -
mely aszat (Cirsium rivulare). Jel lem zõ or -
chi de a fé lék a mo csá ri kos bor (Orchis laxi-
flora, en nek al fa ja, a pom pás kos bor, ssp.
elegans is), va la mint a hús szí nû ujjaskosbor
(Dactylorhiza incarnata). Gyé ké nyes nél nõ
a nyú lánk ma dár tej (Ornitho-galum pyrami-
dale). A ned ves ré te ken több rit ka, vagy vé -
dett lep ke faj él, így a vér fû bog lár ka (Macu-
linea teleius), za nót bog lár ka (M. nausi-
thous), ha va si tûz lep ke (Palae-ochryso-
phanus hippothoë), nagy tûz lep ke (Thersa-
monia dispar), va la mint a ha zai nap pa li lep -
ke-fa u na új tag ja ként nem rég fel fe de zett
Leptidea reali (a mus tár lep ké hez ha son ló,
1988-ban el kü lö ní tett faj). Mezofil (fõ ként
vöröscsenkeszes) ka szá ló ré tek re jel lem zõ a
nagy mály va ara szo ló (Larentia clavaria).

A ned ves ré tek rit ka, fo ko zot tan vé dett,
köl tõ ma dár fa ja a ha ris (Crex crex).

A mo csár ré tek, mi vel po ten ci á li san er -
dõ ve ge tá ció he lyén ta lál ha tók, csak em be -
ri be avat ko zás sal tart ha tók fenn. En nek
cél sze rû mód ja el sõ sor ban a meg fe le lõ
idõ pont ban el vég zett ka szá lás.

A fo lyó tól tá vo labb el he lyez ke dõ mé -
lyebb fek vé sû te rü le te ken pangóvizes, oxi -
gén ben sze gény, de ugyan ak kor táp anyag -
ban gaz dag kö rül mé nyek láp er dõk ki ala ku -
lá sá nak ked vez tek. A fûz lá pok a ham vas
fûz (Salix cinerea) göm bö lyû cso port ja i val
egy ko rai, az éger lá pok az eny ves éger
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(Alnus glutinosa) és né ha a ma gyar kõ ris
(Fraxinus angustifolia ssp. hungarica) rész -
vé te lé vel egy ké sõb bi, faj gaz da gabb szuk -
ces  szi ós stá di u mot kép vi sel nek. Jel lem zõ
fa ja ik közt több vé dett páf rány faj mel lett
meg ta lál juk a rit ka ta ra jos paj zsi kát (Dry-
opteris cristata), a kú szó csa lánt (Urtica
kioviensis), va la mint a bé ka li li o mot (Hotto-
nia palustris). Jel leg ze tes, rit ka cser je a ró -
zsa fé lék csa lád já ba tar to zó, vi rág zás kor fel -
tû nõ fûz le ve lû gyöngy ves  szõ (Spiraea sali-
cifolia). A Kár pát-me den cé ben csak a nem -
ze ti park te rü le tén, Darány kör nyé kén for -
dul elõ egy õsi tí pu sú páf rány, a ki rály ha -
raszt (Osmunda regalis). A jel leg ze tes éger -
lá ba kon, szél vé dett, pá rás he lye ken né ha tõ -
zeg mo ha fa jok (fõ ként Sphagnum palustre)
is meg te lep sze nek, ha az alj zat mész ben
sze gény, sa va nyú kém ha tá sú. Va ló di tõ zeg -
mo ha lá pok azon ban a Nem ze ti Park te rü le -
tén nin cse nek. Ahol a fel szí ni víz bo rí tás a
nyár má so dik fe lé ben vis  sza hú zó dik, a ha -
zánk ban csak né hány he lyen elõ for du ló
gáz ló (Hydrocotyle vulgaris), va la mint tó -
al ma (Ludwigia palustris) is meg ta lál ja
élet fel tét ele it. Láp er dõk jel lem zõ holyvája
az Oxytelus fulvipes. Éger li ge tek-éger lá -
pok szá mos nagy lep ke fa ja kö zül rit kább a
vé dett apá ca pú pos szö võ (Furcula bicus-
pis), láp er dei kar csú ba goly (Polypogon
gryphalis) és er dei nádibagoly (Phrag-
matiphila nexa). Fûz le ve lû gyöngy ves  szõn
fej lõ dik a nagy fehérsávoslepke (Neptis
rivularis). Sa va nyú lá po kon él több rit ka,
jég ko ri re lik tum nak te kin tett csík bo gár faj:
Hydroporus umbrosus, H. melanocephalus,
H. melanarius, H. notatus, Agabus subtilis
Na gyon jel leg ze tes teg zes fa jok is meg ta lál -
ha tók itt (Trichostegia minor, Limnephilus
stig ma, Anabolia brevipennis, Rhadicolep-
tus alpestris). Lá pok la kó ja az igen rit ka
Hygrolycosa rubrofasciata farkaspók.

Bel sõ-So mogy sa va nyú ho mok ján mész -
ke rü lõ ve ge tá ció fej lõ dött ki. A szá raz buc -
ka há ta kon ki ala kult ezüst per jés-ma gyar
csen ke szes ho mo ki gye pek nek ma már a
Nem ze ti Park te rü le tén is csak tö re dé ke it
ta lál juk, mert nagy ré szü ket erõl te tett és
sok szor hi á ba va ló er dõ sí té sek kel tönk re tet -
ték. Itt for dul elõ a vé dett fe ke te kö kör csin
(Pulsatilla pratensis ssp. nigricans) is. Meg -
ta lál ha tó e gye pek ben egy kes keny, tom pás
sal lan gok ra osz tott le ve lû er nyõs, a ho mo -
ki kocsord (Peucedanum arenarium), va la -
mint a mész ke rü lõ gye pek re jel lem zõ kék -
csil lag (Jasione montana), szõr fû (Nardus
stricta), ho mo ki vé res la pu (Hypochoeris
radicata), stb. Egy ke resz tes vi rá gú, ka nál -
sze rû be cõ ké jû nö vény, a rejtõke (Teesdalia
nudicaulis) csak Bel sõ-So mogy dé li ré szén
for dul elõ Ma gyar or szá gon. A ho mo ki gye -

pek ben élõ több han gya le sõ faj kö zött kü -
lö nö sen je len tõs a Myrmeleon bore. A
boly ga tás ha tá sá ra lét re jött nyílt ho mok fel -
szí nek szá mos rit ka ful lán kos hár tyás szár -
nyú nak ad nak ott hont. Itt él a vé dett pom -
pás fém da rázs (Parnopes grandior), to váb -
bá Smicromyrme viduata (pók han gya),
Ammophila terminata mocsaryi (ka pa ró -
da rázs), Mocsáry-sáskaölõ (Tachysphex
mocsaryi), Tachytes obtoletus (sás ka ron -
tó), Oxybelus aurantiacus (légy ölõ), fa kó
csõrösdarázs (Bembix olivacea), Nomada
baccata hrubanti (da rázs méh), stb.

A ke vés bé szá raz, er dõ ve ge tá ció szá má -
ra ked ve zõ ho mok te rü le te ken mész ke rü lõ
cse res-ko csá nyos töl gye sek ala kul tak ki,
gyak ran kék per jés alj nö vény zet tel. A gaz -
dag lep ke fa u ná ból itt em lít he tõ a rit kább,
vé dett cser fa csücsköslepke (Satyrium ili-
cis), fecs ke far kú lep ke (Papilio machaon)
és kar dos lep ke (Iphiclides podalirius). A
ko rai szuk ces  szi ós stá di u mok ban ter mé -
sze tes kö rül mé nyek kö zött a nyír (Betula
pendula) ke rül elõ tér be, mint pi o nír fa faj.
Nagy te rü le te ket fog lal el a vi ta tott õs ho -
nos sá gú, de mes ter sé ges te le pí té sek kel túl -
zott mér ték ben el ter jesz tett er dei fe nyõ, va -
la mint a be hur colt, ag res  szí ven ter je dõ
akác és ké sei meggy. Az egy ko ri er dõ ir tá -
so kat kö ve tõ le gel te tés nyo ma it vi se li ma -
gán a má sod la go san ki ala kult (újab ban le -
égett) nyí res-bo ró kás. A re cés szár nyú ak
kö zül az Alauropteryx juniperi bo ró ká hoz
kö tõ dik, ha zánk ban ed dig csak itt ke rült
elõ. Ahol a ho mok vi dék te ra szos fa la a
Drá va la pá lyá ra sza kad, ér de kes bük kö sök
és gyer tyá nos-töl gye sek is ki ala kul tak ke -
le ti zer ge vi rág gal (Doronicum orientale).
Itt él egye bek kö zött a vé dett kis apol-
lólepke (Parnassius mnemosyne) is.

A Zá ká nyig és Õrtilosig le hú zó dó me ri di -
o ná lis za lai domb hát me re dek völ gye i nek
il lír bük kö sei, gyer tyá nos-töl gye sei, éger li -
ge tei Ma gyar or szá gon egye dül ál ló ve ge tá -
ció tí pu so kat kép vi sel nek. Unikális fa ja ik a
pofók ár va csa lán (Lamium orvala), a hár -
mas le ve lû fogasír (Dentaria trifolia) és a
hár mas le ve lû szel lõ ró zsa (Anemone trifo-
lia), de egyéb hegy vi dé ki jel le gû nö vény rit -
ka sá gok, mint az oszt rák zer ge vi rág
(Doronicum austriacum) és a völgy csil lag
(Astrantia ma jor) is elõ for dul nak. Meg ta lál -
juk itt az ér de kes, aszim met ri kus le vél-szár -
nyacs ká jú ve se páf rá nyo kat (Polystichum
aculeatum, P. setiferum). A gya ko ribb, jel -
lem zõ fa jok kö zött em lít he tõ az ár nyék vi -
rág (Majanthemum bifolium), a far kas szõ lõ
(Pa ris quadrifolia) és a mu ta tós, vé dett tur -
bán li li om (Lilium mar ta gon). Itt ke rült elõ
újab ban a na gyon rit ka szõ rös szar vas bo gár
(Aesalus scarabaeoides).

A Nem ze ti Park te rü le tén (ahogy vi lág -
szer te is) sok szo ro san több ál lat faj, mint
edé nyes nö vény faj él. Túl nyo mó több sé -
gük a ge rinc te le nek kö zül ke rül ki. Az ide
lá to ga tó nak bi zo nyá ra fel tû nik a ren ge teg
ro var, de hogy ezek mi lyen bá mu la tos for -
ma gaz dag ság ban él nek, az csak a fi gyel -
mes, ava tott szem nek tá rul fel. Száz nál is
több a Ma gyar or szá gon csak itt, vagy elõ -
ször itt ész lelt rit ka, il let ve unikális ál lat -
faj ok szá ma. Barcs tér sé gé bõl szá mos, a
tu do mány szá má ra ko ráb ban is me ret len új
fajt is le ír tak. Ezek ál ta lá ban ap ró ter me tû,
rej tett élet mó dú ál la tok, ame lyek vár ha tó
faj szá má hoz ké pest a vizs gá la ti ka pa ci tás
igen ala csony. Va jon men  nyi bak té ri um-
és gom ba faj él het a te rü le ten, s kö zü lük
hány le het még a tu do mány szá má ra is is -
me ret len?

Amen  nyi ben a ter mé szet vé de lem ki -
emelt cél ja a bi o ló gi ai vál to za tos ság meg -
õr zé se, ak kor min de nek elõtt a ge rinc te len
ál lat vi lág vé del mét kell biz to sí ta nia. A ki -
tû zött cél vi szont leg ha té ko nyab ban úgy
ér he tõ el, ha tel jes mû kö dõ (ter mé sze tes
úton sza bá lyo zott és ve zé relt) rend sze re -
ket, élet kö zös sé ge ket igyek szünk fenn tar -
ta ni. Gya kor la ti lag ez azt je len ti, hogy le -
he tõ leg mi nél több faj ta élõ hely, nö vény -
tár su lás vé del mét kell meg ol da ni. Több
ezer faj po pu lá ci ó i nak nyo mon kö ve té se
ugyan is már csak ad mi niszt ra tív okok ból
is le he tet len. Ez ter mé sze te sen nem je len ti
azt, hogy egyes fa jok bi o ló gi á já ról meg -
szer zett is me re te in ket ne le het ne (és kel le -
ne) al kal maz ni.

Je len leg nem is mert, hány olyan kulcs -
faj (keystone spe ci es) él a Du na-Drá va
Nem ze ti Park te rü le tén, ame lyek el tû né -
sé vel eset leg tel jes élet kö zös sé gek om la -
ná nak ös  sze. Ilyen pl. a ko csá nyos tölgy
(Quercus robur), amely hez köz vet le nül
kö tõ dik szá mos ál lat faj táp lál ko zá sa, sza -
po ro dá sa, de emel lett a kör nye ze ti té nye -
zõk (fény-ár nyék vi szo nyok, pá ra tar ta -
lom, ta laj, stb.) ala kí tá sa, struk tu rá lá sa ré -
vén sok-sok egyéb nö vény- és ál lat faj
élet fel tét ele it, va la mint együtt élé sét biz to -
sít ja. A faj el tû né se ese tén a he lyé re lé põ
egyéb fa jok az em lí tett funk ci ó kat már
nem, vagy csak rész ben tud nák biz to sí ta -
ni, az élet kö zös ség je len tõs mér ték ben át -
ala kul na, a rend szer új egyen sú lyi ál la pot
el éré se fe lé tö re ked ne. Kön  nyû be lát ni,
hogy már egy bi zo nyos kor osz tály, az idõs
töl gyek el tû né se is ka taszt ro fá lis kö vet -
kez mé nyek kel jár na.

A ter mé szet vé de lem va ló já ban em ber -
köz pon tú a Du na és a Drá va vi dé kén is: a
fa jok, po pu lá ci ók, élet kö zös sé gek és öko -
ló gi ai rend sze rek meg õr zé se nem csu pán
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hó bor tos bi o ló gu sok kedv te lé se, ha nem
az em be ri lét mi nõ sé ge és biz ton sá ga
szem pont já ból fon tos A fa jok ki hal nak, a
kul tú rák le tûn nek, az egye di élet meg szû -
nik, csil la gok pusz tul nak el, egy szer biz -
to san meg sem mi sül az em be ri faj (al kal -
ma sint egy mást irt juk ki a tör té ne lem és a
min den nap ok ta nú sá ga sze rint). Az em be -
ri ség õsi ál ma, hogy szem be sze gül jön ez -
zel a vég zet tel. Mind azo nál tal ma in kább

az il lú zi ót lan ság ko rát él jük. Mind egyi -
künk a ma ga ap ró kép mu ta tá sá val já rul
hoz zá a ha zug sá gok glo bá lis rend sze ré -
hez. Nem vé let len, hogy Ma gyar or szá gon
a ter mé szet vé de lem po zí ci ói az utób bi
évek ben meg gyen gül tek. A rö vid tá vú el -
len ér de kek erõ sek, gyak ran mél tá nyol ha -
tó ak is. Pél dá ul van nak, akik ab ból él nek,
hogy a vé dett te rü let ter mé sze ti erõ for rá -
sa it hasz no sít ják. Ma ga a nem ze ti park-

igaz ga tó ság is je len tõs te rü le te ken gaz dál -
ko dik ma már, dek la rál tan a ter mé szet vé -
del mi cé lok kal össz hang ban. Va jon meg -
va ló sít ha tó ez egy olyan vi lág ban, ahol
köz vet le nül vagy köz vet ve, de min dent a
ke res let-kí ná lat tör vé nye és a ver seny
ural? Bár e cikk író já nak két sé gei van nak,
a ked ves Ol va só ter mé sze te sen ki ala kít -
hat ja a sa ját vé le mé nyét.

Dr. Lájer Kon rád

„Fesd, amit látsz, amit akarsz, és amit ér zel!”
Ádám Pé ter al ko tá sa i ról

Fon tos nak tar tom hang sú lyoz ni az al ko tó
em ber, a te rem tõ em ber hi té nek,szel le mi sé -
gé nek és az ál ta la te rem tett, az al ko tá sok -
ban ki bon tott vi lá gá nak, va gyis az al ko tá -
sok üze ne té nek az ér ték üze ne té nek ál lan -
dó sá gát eb ben a ke vés áll adó és biz tos pon -
tot nyúj tó, foly ton vál to zó vi lág ban. Mert
vál toz hat és vál to zik is a vi lág kö rü löt tünk:
vál to zik az ég haj lat, vál toz nak a vi zek, a
sze lek, a boly gó, vál toz nak a táv la tok, kö -
ze lebb ke rül a jö võ mes  sze sé ge, zsu go ro dik
a vi lág egye tem. És köz ben zsu go rod nak az
em be rek is – saj nos. Vál to zunk mi ma gunk
is: az em ber ne vû élõ lény mes ter sé ges, glo -
bá lis uni ver zu má ban egy re ki sebb és je len -
ték te le nebb lesz. (Bár az em ber épp en nek
el len ke zõ jét hi szi.) Egy óri á si csap dát te -
rem tet tünk ön ma gunk nak. Azt his  szük, mi
ma gunk va gyunk ön ma gunk te rem tõi. De
ami még en nél is ros  szabb, hogy a vi lág te -
rem tõ jé nek és min den ha tó urá nak his  szük
ma gun kat. Azt gon dol juk, bár mit meg te he -
tünk, amit csak aka runk: bün tet le nül szeny -
 nyez het jük vi ze in ket, a le ve gõt vagy akár
csak szû kebb kör nye ze tün ket (pl. nyu god -
tan el dob hat juk a pa pírzseb ken dõt és a
csokipapírt, majd va la ki úgy is ös  sze ta ka rít
he lyet tünk.) Azt gon dol juk, bün tet le nül ki -
vág hat juk a fá kat, le tör het jük ága i kat, já ték -
ból le tép het jük a vi rá go kat – nem szá mít,
majd te rem tünk he lyet te má si kat. Mi, em -
be rek – akik már-már csak kí vül rõl szem lé -
lünk min dent, fö lül rõl né zünk le fe lé. Va gyis
ki vo nu lunk az ál ta lunk te rem tett, pon to sab -
ban tönk re tett vi lág ból, per sze csak il lú zió,
hogy ezt meg te het jük.

S ak kor jön egy te rem tõ em ber, egy ér -
ték te rem tõ, al ko tó em ber, aki nem fö lül rõl
néz le fe lé, és kí vül rõl be fe lé, ha nem alá za -
to san, õszin tén és nagy hu ma niz mus sal ki -
for dít ja sar ká ból ezt a vi lá got. Ki ez az em -
ber? Most meg mu tat ja ma gát. Vi zek, kö -
vek, ma da rak, vi rá gok tár sa, csönd pász tor,
sze líd õri zõ. Fû szá lak ál mát láb ujj he gyen

vi gyáz za, ka lap já ba kap ja, meg ne üs se
ma gát, a hul ló csil la got. Le ha jol mé lyen,
sze re tet tel és alá zat tal Is ten ap ró és je len -
ték te len nek tû nõ te remt mé nye i hez. A te -
nye ré be ve szi õket, meg ta pint va, mit is le -
het ne kez de ni ve lük. És a leg job bat te szi,
amit csak te het, amit csak ten ni tud.

Ádám Pé ter al ko tá sa i nak té má it szû kebb
ha zá ja, Észak-Bács ka föld raj zi, nép raj zi,
tör té nel mi, épí té sze ti em lé kei, a Du na vi lá -
ga, a Du na part ján ta lált kö vet, ka vi csok for -
ma kin cse, az ár té ri er dõk, öreg fák, a ré tek,
a le ge lõk, a víz part, a zá to nyok sze szé lyes
vo na lai ad ják, az örök ter mé szet vál to zó,
még is moz du lat lan szép sé gét su gá roz zák.

De nem csak a tárgy ma ga vál to zott az
idõ vel. Vál to zott az al ko tó is. Leg fris sebb
ké pe it szem lél ve az a be nyo má sunk, hogy
va la mi na gyon fi nom lel ki sé get su gá roz -
nak, va la mi jó fé lét, ami tõl nyom ban ott -

hon ér zi ma gát az em ber, és akár ked ve
len ne meg pi hen ni egy pil la nat ra. Meg pi -
hen ni és el csen de sed ni egy ki csit eb ben a
ne héz, fá rasz tó, za jos, zûr za va ros vi lág -
ban. Aho gyan Ho mo ki Nagy Ist ván tet te:
gyöngy vi rág tól lomb hul lá sig.

A kü lönb ség csak an  nyi, hogy míg Ho -
mo ki Nagy Ist ván egy ka me rát vett a ke zé -
be és író ként, ope ra tõr ként, ren de zõ ként a
ka me ra lá tó szö gé vel örö kí tet te ránk a Ge -
men ci-er dõt, ad dig Ádám Pé ter (sa ját ki fe -
je zé sé vel él ve) mint egy bé ka pers pek tí vá -
ból te kint a táj ra. De nem pusz tán a fe jé vel
és a sze mé vel ha jol kö zel a meg fes tett vi -
lág hoz – a szí vé vel is. Aho gyan Ho mo ki
Nagy Ist ván sa já to san szug gesz tív, mély
ér zé sek rõl ta nús ko dó lá tás mód ja koc ká ról
koc ká ra nyo mon kö vet he tõ a film vász non,
úgy Ádám Pé ter õszin te, óvó gon dos ko dá -
sa, hu ma nis ta szem lé le te, a va ló di, ter mé -

Megérkeztek



2006. május 15Bajai Honpolgár

sze tes szép ség ke re sé sé nek igé nye új ra és
új ra át szö vi a vász nak és le me zek szö ve tét.

Ked vünk len ne ki fe küd ni a Ge men ci-er -
dõ egy tisz tá sá ra a fû be, szánk ban egy me -
zei zsur ló szá rát rág csál va. S ha így las san,

a nyu ga lom-zöld kan apán el nyúl va kör be -
né zünk, lát hat juk, ahogy a sár ga pity pang
bim bói ép pen eb ben a pil la nat ban ki pat -
tan va tük rö zik vis  sza a nap su gár fe lé jük
fu tó fény lõ nya láb ja it. Lát hat juk egy ré gi,
em lé kek tõl gaz dag, bé kés öreg ház ka pu -
ját, a ked ves, „mit sem sej tõ” ken der ma -
gos tyú kocs kát, a sá ros ba la to ni föld utak
tó csá i ban tük rö zõ dõ kék eget, a Du na ka -
vi csok kris tály há ló i nak fel pat ta nó tit ka it,
egy kak tusz vi rá gát vagy a mus kát li ke ser -
nyés sza gú le ve le i nek lá gyan hul lám zó
szé le it. Mind-mind egy-egy édes-ke se rû
em lék. Ne ki és most már ne künk is.

Az al ko tó em ber fe le lõs sé ge fo gal ma zó -
dik meg min den egyes kép ben. Fe le lõs ség
a te rem tett vi lá gért. Tö rõ dés a te rem tett vi -
lág gal. Ádám Pé ter, aho gyan ké pei is ta nú -

sít ják, azt te szi, ami tõ le, egy al ko tó em -
ber tõl te lik. És re mé li, hogy egy ki csit job -
bá, alá za to sab bá, õszin téb bé tud ja ten ni a
ké pe i be be le fe led kez õ em be re ket.

Ko vács Zi ta

Em ber kö ze li kór oko zók
II/2. A bak té ri u mok

Ho gyan jut nak be szervezünkbe?
A 36-37 Cel si us-fo kos em be ri szer ve zet

és a tes tet fel épí tõ anya gok zö me op ti má lis
élet fel té telt je lent sok fé le bak té ri um nak.
Saj nos, ezek kö zül nem mind egyik há lás a
gaz da szer ve zet nek: ezek a be te gí tõ bak té ri -
u mok. Ter mé sze te sen, mint min den szu ve -
rén élõ bi o ló gi ai egyed, az em be ri szer ve zet
is „igyek szik meg vé de ni ma gát a kül sõ kör -
nye ze ti ká ro sí tó ha tá sok kal szem ben”. Ez a
vé de lem több szin tû. Egyik vé del mi vo na lat
a kül sõ és bel sõ test fe lü let (bõ rünk és a bel -
sõ testüregrendszer: orr-, ga rat üreg, lég utak,
emész tõ rend szer, vi ze let és iva ri szer vek
kül vi lág gal kap cso la tos já ra tai, a sze met vé -
dõ kö tõ hár tya) sejt jei és nyál ka hár tyái, va la -
mint az ál ta luk ki vá lasz tott sa vas vagy lú gos
ve gyü le tek je len tik, ame lyek sok bak té ri um -
nak tud ják út ját áll ni. Egy má sik, ha té ko -
nyabb vé dõ vo na lat a szer ve ze tün ket be há ló -
zó nyi rok rend szer ké pe zi, amely a bõ rünk
alat ti kö tõ szö vet ben ta lál ha tó. A nyi rok erek -
be be ke rü lõ bak té ri u mok a tes tünk ben szór -
tan el he lyez ke dõ nyi rok cso mók ba jut nak,
ahol szin tén ko moly pusz tí tás vár az odá ig
el ju tó kór oko zók ra. E küz del met leg több -
ször a nyi rok mi ri gyek erõ sen meg duz zadt
ál la po ta jel zi. Ezért ta po gat ják a jel leg ze tes
mi ri gyes he lye ket a di ag nó zis fel ál lí tá sá hoz
a vizs gá ló or vo sok (ld. a fül tõ, az áll ka pocs
alat ti, illetve a váll gö dör tá jé ki nyi rok cso -
mók ra irá nyu ló kém le lõ ta pin tá sok, va la -
mint a to rok man du lák vizs gá la tát). Az ilyen,
több nyi re gyul la dá sos fo lya ma tok so rán a
nyi rok rend szer ben lé võ pusz tí tó sej tek nek
se gít sé get ad nak a vér pá lyák haj szál ere i bõl
ki lé põ fe hér vér sejt-tí pu sok is. A küz de lem

ezen fá zi sá ban, ame lyet fagocitózisnak ne -
ve zünk, a fo lya mat ban részt ve võ sejt tí pu -
sok be ke be le zik az ide gen be to la ko dó kat.
Enzimatikus fo lya ma tok so rán gá tol ják a
sza po ro dá su kat, sõt a leg több eset ben el is
pusz tít ják azo kat. A gyen gébb vi ru len ci á jú
(csök kent be te gí tõ ha tá sú) kór oko zók a gaz -
da szer ve zet si ke res el len ál lá sa kö vet kez té -
ben nem be te gí tik meg szer ve ze tün ket. Sõt,
van olyan eset is, ami kor a patogén bak té ri -
um és a gaz da szer ve zet küz del me el dön tet -
len ma rad: ilyen kor be szé lünk „bacil-
lusgazdáról”. Az ilyen  egyén egy ben „alat -
to mos fer tõ zõ ágens” is. A két szû rõn át ju tott
bak té ri u mok a vér áram mal a test ben szét -
szó ród hat nak, to vább tá mad va a szer ve ze -
tet. Ek kor tel je se dik ki az egész szer ve zet
ös  sze fo gá sát je len tõ im mun vá lasz, s ennek
ki me ne te lé tõl függ a szer ve zet egész sé gi ál -
la po tá nak ala ku lá sa. A szer ve zet be be ke rü lõ
bak té ri u mok ide gen ve gyü le te ket/anya go -
kat je len te nek, ame lyek el len ún. vé dõ anya -
gok/an ti to xin ok ter me lé sé vel har col to vább
a gaz da szer ve zet. A bak té ri u mok vi ru len ci á -
ja (élet ké pes ség) at tól függ, me lyen ered mé -
nye sen har col el le ne a meg tá ma dott szer ve -
zet. A bak té ri um sejt egyes ré szei (bak té ri um
tok ja, ter melt kül sõ en zim jei, a fe lü le tén ke -
let ke zõ an ti gé nek) a bak té ri um vé del mét,
illetve a szer ve zet sejt je i be tör té nõ be ju tá sát
se gí tik, míg ma gát a mér ge zõ (to xi kus) ha tá -
su kat a bak té ri um sej tek ál tal ki vá lasz tott, a
kör nye ze tük be ke rü lõ fe hér je ve gyü le tek
(exotoxinok) ré vén fej tik ki. E ter mé kek 1
mil li gramm nyi mennyi sé gé vel több mil lió
ál lat pusz tít ha tó el! E mé reg anya gok 60oC
fe let ti hõ mér sék le tet nem vi sel nek el, de for -

ma lin nal nem mér ge zõ ál la po tú vá ala kít ha -
tók. Az ilyen le gyen gült kór oko zó anyag jól
hasz nál ha tó az im mu ni zá ci ós fo lya ma tok
elõ idé zé sé hez (ld. még ké sõbb). Ezen exo-
toxinok hos  szabb lap pan gá si idõ után fej tik
ki ha tá su kat a meg tá ma dott szer ve zet ben.
Ilyen to xi kus anya gok – a bak té ri u mok sza -
po ro dá sá hoz meg fe le lõ táp ta lajt biz to sít va –
kön  nyen elõ ál lít ha tók. Vizs gá la tok kal iga -
zol ták, hogy egy ilyen te nyé szet bõl nyert
ún. nyers to xin szûr let 1 mil li li te ré vel 500
ten ge ri ma lac pusz tít ha tó el! E mér ge zõ
anya gok több szö rös ha tás fo kú ak a leg erõ -
sebb nö vé nyi mé reg nél, a si sak vi rág ból
nyert akonitinnál, de mes  sze meg ha lad ják a
hid ro gén-ci a nid mér ge zõ ha tá sát is!

A bak té ri um szer ve zet be ju tá sát ne vez zük
fer tõ zés nek, amely azon ban még nem be teg -
ség. A kó ros ál la pot csak ak kor kö vet kez het
be, ha a kór oko zó le gyõ zi a szer ve zet vé de -
ke zé si vo na lát, s el sza po ro dik a szer ve zet -
ben. A sza po ro dás meg tör tén het a szer ve zet
egy szû kebb szö ve té ben vagy szer vé ben, de
oly kor a már jel zett mó don az egész szer ve -
zet ben szét szó ró dik a nyi rok- és vér rend szer
út ján. A be teg ség eny he vagy sú lyos le fo lyá -
sú le het. Oly kor a fer tõ zés a ti pi kus  kli ni kai
tü ne tek nél kül le zaj ló meg be te ge dés sel jár,
amely rõl csak az eset le ges utó la gos vizs gá -
lat ad hat fel vi lá go sí tást. Ez az ún. lap pan gó
fer tõ zés. A leg több be te gí tõ (patogén) bak té -
ri um élõs kö dõ élet mó dot fo lyat va sza po ro -
dik szer ve ze tünk ben, de né hány rit ka ki vé tel
is akad. A kol bász mér ge zés (bo tu liz mus)
kór oko zó ja az em be ri szer ve zet ben nem él
meg, de a kol bász ké szít mé nyek ben mint
szap ro fi ta tö me ge sen el sza po rod va olyan

Fû alatt Január
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to xi no kat ter mel. Aki a fer tõ zött kol bász -
részt el fo gyaszt ja, ha lá los ki me ne te lû mér -
ge zést is szen ved het! Ha son ló ki vé tel a te ta -
nusz-bak té ri um ha tás me cha niz mu sa is: e
bak té ri um faj leg több ször szú rás út ján ke rül
be szer ve ze tünk be, ahol ana e rob (oxigén-
mentes) kö rül mé nyek kö zött a be ha to lás he -
lyén sza po rod nak el a bak té ri u mok, s a ter -
melt to xi nok a vér út ján ke rül nek az iz mok -
hoz, ahol azok tar tós ös  sze hú zó dá sát, az ún.
„me rev gör csöt” okoz zák.

A kü lön bö zõ bak té ri u mok tes tünk ben tör -
té nõ ter je dé si ide je né hány óra és né hány
nap is le het, mi köz ben a gaz da szer ve zet nek
le he tõ sé ge van az el len anyag (an ti to xin) ter -
me lé sé re. Ezek az an ti to xin ok ké pe sen a
mo bil mé reg anya go kat sem le ge sí te ni. E fá -
zis ban nagy se gít sé get je len te nek a mes ter -
sé ge sen elõ ál lí tott gyógysavók, ame lyek a
be teg sé gek ki ter je dé sét még meg gá tol hat -
ják: így pl. a te ta nusz-fer tõ zés gya nú ja ese -
tén meg gá tol ha tó a bak té ri um to xin ter me lé -
se, az az el ke rül he tõ a meg be te ge dés.

A szer ve zet bak té ri u mok kal tör té nõ küz -
del me ki me ne tel ében az em lí tett vé de ke zé -
si me cha niz mu sok mel lett az aláb bi té nye -
zõk is sze re pet ját sza nak: 1. élet kor: a gyer -
me kek fo gé ko nyab bak, mint a fel nõt tek, 2.
a szer ve zet kondícionális ál la po ta: az éhe -
zõ, alul táp lált, vi ta min sze gény táp lá lé ko kat
fo gyasztó, ne héz tes ti mun kát vég zõk fo gé -
ko nyab bak a fer tõ zé sek re, 3. hor mo ná lis
rend el le nes sé gek: pl. a cu kor be te gek nél si -
ke re seb bek a genny kel tõ bak té ri u mok tá -

ma dá sai, 4. pszi chi kus té nye zõk: lel ki
meg ráz kód ta tá sok, fo lya ma tos stressz-
hely ze tek oly kor 20-25%-kal nö vel he tik a
fer tõ zõ dést, illetve meg be te ge dést, 5.
egyéb ha tá sok: shock és su gár ár tal mak
több nyi re át me ne ti leg ugyan, de szin tén se -
gít he tik a fer tõ zé sek be kö vet ke zé sét.

Az em be ri szer ve zet a test ide gen anya -
gok kal szem be ni küz del mé ben a jól mû kö -
dõ vé de ke zé si rend szer (im mun rend szer) az
alap fel té tel. A vé dett ség le het velünk-
született vagy szer zett. A velünkszületett vé -
dett ség a faj ra jel lem zõ, ge ne ti ka i lag meg -
ha tá ro zott, il let ve az anyá tól 3 hó na pos ko -
rig át vett vé dõ anya go kat je len ti. A szer zett
im mu ni tás hoz ter mé sze tes és mes ter sé ges
úton jut ha tunk. A szer ve ze tet érõ mikro-
biális fer tõ zé sek si ke res át vé sze lé se után
spe ci fi kus el len anyag ok (fe hér jék), ún. im -
mun glo bu lin ok ter me lõd nek, ame lyek rö vi -
debb (genny kel tõ bak té ri u mok, kan kó)
vagy hos  szabb ide ig (ki üté ses tí fusz, ko le -
ra) meg vé de nek a ne ve zett bak té ri u mok
fer tõ zé se i vel szem be. Az így nyert vé dett -
ség a ter mé sze tes jel zõt kap ja. A mes ter sé -
ges im mu ni tás a szer ve zet be be vitt be te gí tõ
fak to rok (an ti gé nek) be vi te lé vel sze rez het -
jük meg. A le gyen gí tett be te gí tõ fak to rok
ha tá sá ra a szer ve zet el len anyag ter me lés re
kész tet jük (ak tív im mu ni zá ció). Az így szer -
zett vé dett ség fo ko za to san ala kul ki és
hosszú ide ig meg ma ra d. Ez zel az ún. profi-
laktikus (meg elõ zõ) el já rá sok kal a le het sé -
ges fer tõ zé se ket el ke rül het jük. Ha zánk ban

eze ket a kö te le zõ vé dõ ol tás ok út ján (dif té -
ria, sza már kö hö gés, vér mér ge zés, gümõ-
baktérim el len) vagy fer tõ zõ dé si ve szély
ese tén adott vé dõ ol tás ok (tí fusz, pa ra tí fusz,
ko le ra, vör heny jár vány ve szé lye ese tén) se -
gít sé gé vel ér het jük el. 

A pas  szív im mu ni zá ció a már be teg
szer ve zet be be vitt kész el len anyag út ján
zaj lik, amely nek so rán a fõ cél az ide ge
fe hér jék sem le ge sí té se. Az ilyen kor be -
vitt már ko ráb ban em lí tett gyógysavók
is mé telt adá sa kor for dul hat elõ az ún.
szé rum be teg ség a be vitt faj ide gen fe hér -
jék ha tá sá ra. Ezért szok ta ke ze lõ or vo -
sunk meg kér dez ni pl. te ta nuszfer tõ zõ dés
gya nú ja ese tén: „mi kor ka pott elõ zõ leg
ha son ló ol tást?”.

A szer ve zet ben már meg te le pe dett és ak -
ti vi zá ló dó bak té ri u mok el pusz tí tá sá ban az
an ti bio ti kum ok je len tet ték a leg na gyobb át -
tö rést. Ezen gyógy sze rek al kal ma zá sa ak -
kor a leg ered mé nye sebb, ha a kór oko zó faj
vagy fa jok pon to san di ag nosz ti zál tak, mert
ilyen ese tek ben a leg meg fe le lõbb gyógy -
szer/gyógy sze rek ki vá lasz tá sá val a küz de -
lem leg több eset ben a gaz da szer ve zet ja vá -
ra for dít ha tó. A fel me rü lõ „gyógy szer ér zé -
keny ség” oly kor hát rál tat ja az or vos gyó -
gyí tó mun ká ját. Sõt, a bak té ri u mok re zisz -
ten ci á já nak (ellenállóképességének) nö ve -
ke dé se is ko moly fel ada tot ró az il le té kes
szak em be rekre.

Folytatjuk
Dr. La ki Fe renc

Ap ró cso dák
A ke rék pár

„Lo vai azok nak, kik lo vat nem tart hat nak.” (1882)

Az em ber rel ve le szü le tett a vágy, hogy
kön  nyen és gyor san vál toz tat has sa he lyét.
Ezért fá ra doz tak so kan egy olyan ma si na
lét re ho zá sán, mely le he tõ vé ten né a ma gá -
nos utas nak, hogy gyor sab ban, kön  nyeb -
ben és na gyobb tá vol ság ra el jut has son,
mint az gya log szer rel le het sé ges vol na.

„Már a ré gi gö rö gök is is mer ték a bõrt….”
– mond ja iro ni ku san Szerb An tal. Sok, ma is
lé te zõ esz köz, ta lál mány alap gon do la ta va -
ló ban az óko rig nyú lik vis  sza, s a ke rék pár
(bi cik li) sem ki vé tel. Hé ro do tosz és Plutar-
chos is em lít ör dön gös „két ke re kû já ró gé -
pet”. Hé ro do tosz sze rint az arab pos ta fu tá -
rok fur csa, két ke re kû vas ma si ná kon ha lad -
tak cél juk fe lé. Le o nar do da Vin ci is fog lal -
ko zott a két ke re kû já ró gép pel. A XVII. szá -
zad ban is fel je gyez tek két nyom tá vú ke re kes
„já ró gé pe ket”, de az iga zi át tö rést Karl Drais

ta lál má nya je len tet te. „ …már 1817-ben lét -
re jött a ko csi, me lyet föl ta lá ló ja, a né met
von Drais nyo mán „draisine”-nak ne vez tek
el. Ez pe dig állt két fa ke rék bõl, me lye ket
szin túgy fá ból ké szült váz kap csolt ös  sze.
Az utas ezen ül vén erõ tel jes lé pé sek kel

hajt hat ná ma gát elõ re. 1850-ben tá madt
Fischer szer szám ké szí tõ mes ter nek az az
ide á ja, hogy az el sõ ke re ket fo gan tyú val és
láballókkal lás sa el, Michaux pe dig 1867-
ben az ad dig idom ta lan gé pet könnye deb bé
és gyor sab bá té vén, a szer ke ze tet erõ sen
meg job bí ta ná. Ezen jár mû, ké sõbb velo-
cipéd, bi cik li, ke rék pár, két ke re kû né ven
vált is mert té.” (De Natuur, 1882)

Pierre Michaux al kot ta meg te hát az el sõ
olyan ke rék párt, mely nek pe dál jai az el sõ
ke ré ken vol tak. Ez zel már az egyen sú lyo -
zás is egy sze rûbb volt, sõt mi nél gyor sab -
ban te kert az em ber, an nál ke vés bé ve szít -
het te el az egyen sú lyát. A gép ke re kei kez -
det ben kb. egy for mák vol tak (90 cm). A fá -
ra vas ab ron csot húz tak, hogy ne kop jon
olyan gyor san. Az 1867-es pá ri zsi vi lág ki -
ál lí tást kö ve tõ en meg is in dult a gyár tás. Karl Drais járógépe
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Az újí tá sok foly ta tód tak, ezek kö zé tar -
to zik a go lyóscsap ágy és a sár há nyó, a fa-
he lyett acél kül lõ ket al kal maz tak, a ke re -
kek re tö mör gu mit sze rel tek. Lét rejött a
tel je sen fém bõl ké szült velocipéd. Ez zel
már két szer olyan gyor san le he tett men ni,
mint egy „ha gyo má nyos ke rék pár ral. A
más fél mé te res ke rék át mé rõt azon ban az
em be ri láb nyújt ha tat lan sá ga mi att nem
tud ták át lép ni. Ang li á ban 1877-ben már
50 000 velocipéd volt for ga lom ban át la -
go san 135 cm ke rék át mé rõ vel. 

Tör tén tek kí sér le tek ar ra, hogy a bi cik li -
zõ súly pont ját le he tõ leg a leg mé lyebb re
te gyék, de so ká ig a velocipédnél ki sebb
ke re kû jár mû vek nem ter jed tek el ne héz -
kes sé gük mi att, s ezért so kan meg ma rad -
tak a ke cses, ám ve szé lyes velocipednél. 

A ke rék pá ro zás nem is volt egy sze rû
do log. Az el sõ ke rék ka csá zott, mert ha a
lo vas jobb láb bal nyom ta elõ re a pe dált,
a ke rék el for dult bal ra, és for dít va. Két
hét alatt azon ban be le le he tett jön ni. Or -
szá gon ként más-más ne vet ka pott a jár -
mû: az an go lok nál penny-farthing, a
fran ci ák nál grand-bin, az ame ri ka i ak nál
egy sze rû en ordinary vagy boneshaker
(csont rá zó).

A már idé zett De Natuur 1882. évi szá -
má ban a kö vet ke zõ cikk je lent meg:
„Nem ré gi ben ol vas hat tuk: Ja va sol ta tik az
új mó di ke re kes vas pa ri pák konst ruk tõ re i -
nek, hogy olyan velocipédet ala kít sa nak
ki, mely fel vált va vol na kéz zel és láb bal
hajt ha tó. A ke rék pá ro zás csak e fel té tel tel -
je sü lé se ese tén vál hat nék jó té kony test -

moz gás sá. Azon kí vül ha tá ro zot tan el kell
vet nünk a két- , sõt a csak egy ke re kû vál -
to za to kat. Az ál lan dó egyen sú lyo zás örö -
met okoz hat ugyan azok nak, kik a gim -
nasz ti ká ban rend kí vü li mó don ügye sek, a
velocipéd azon ban csak ak kor le het ne a
min den na pi élet hasz nos se gí tõ jé vé, ha há -
rom- vagy négy ke re kû mo del le ket ter vez -
né nek és építnének. Ál ta lá ban nem igen
ked velt a láb bal tör té nõ moz ga tás, hisz
mint köz tu dott, az ülõ hely zet ben vég zett
erõ tel jes moz gás már ed dig is nem ke vés
eset ben lett al tes ti be teg sé gek ki vál tó oká -
vá. A höl gyek sem hasz nál hat nák ily mó -
don lá bu kat az il lem és a jó er kölcs meg -
sér té se nél kül.

Eze ket a né ze te ket a ma gunk ré szé rõl
nem oszt juk, és úgy vél jük, hogy a láb bal
haj tott két ke re kû a le he tõ leg jobb meg ol -
dás. Az zal a nem ré gi ben köz zé tett ki je len -
tés sel sem ért he tünk egyet, mely sze rint
«utó pi át ker get, ki úgy vé li, hogy a ke rék -
pár va la ha is több le het, mint az if jú ság -
nak mu lat sá ga». Ha nem té ve dünk, An-
golországban már most ter ve zik, hogy
velocipédekkel lát ják el a vi dék le vél hor -
dó it, és bi zo nyá ra nincs mes  sze az az idõ
sem, mi kor majd szá mos két ke zi mun kás
igyek szik na pon ta tá vo li lak he lyé rõl a
nagy vá ros ok gyá ra i ba. A velocipédben
fel lel he tõ a ló min den elõ nye – an nak hát -
rá nyai nél kül. Fenn tar tá sa, táp lá lá sa pénz -
be nem ke rül, cse kély erõ ki fej tés sel moz -
gás ba len dít he tõ, ugyan ak kor pe dig jó té -
kony s egy szer smind kel le me tes test moz -
gás ra ad le he tõ sé get.” 

A ke rék pár tör té ne té ben rend kí vü li az ír
Dunlop ta lál má nya. A tö mör gu mi he lyett
elõ ször víz zel töl tött lo cso ló töm lõ vel kí -
sér le te zett, de az túl ru gal mat lan nak bi zo -
nyult, ezért le ve gõ vel fúj ta fel, így már ke -
vés bé volt „csont rá zó”.

Szám ta lan ap ró, de fon tos ta lál mányt
kel le ne még em lí te nünk, de az biz tos,
hogy a ke rék pár nak sok fel ta lá ló ja volt.
Lord Charles Beresford 1896-ban, ami -
kor már 4 mil lió bi cik lis ta rót ta az uta -
kat, azt mond ta: „akár ki ta lál ta fel a ke -
rék párt, meg ér dem li az em be ri ség kö -
szö ne tét.”

A ba jai mú ze um há rom ke rék párt õriz.
A leg ré geb bi fa kül lõs, az 1860-as évek -
bõl szár ma zik, az acél vá zas, acél kül lõs,
tö mör gu mis velocipéd ta lán az 1880-as
évek bõl – mely a mú ze um vá ros tör té ne ti
ki ál lí tá sá ban lát ha tó – , és a bam busz vá -
zas ke rék pár ta lán az 1900-as évek el sõ
har ma dá ból. Mind há rom bi cik lin ba jai
hon fi tár sunk ke re ke zett a bol dog bé ke -
idõk ben.

Merk Zsu zsa

Az 1880-as években készült velocipéd

A bambuszvázas kerékpár
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Egy út men ti ke reszt tör té ne te

Hal szim bó lum
A mai em ber, ha meg lát egy ha lat, leg -

jobb eset ben ar ra gon dol, hogy süt ve vagy
fõz ve len ne-e jobb. Bez zeg elõ de ink a ter -
mé szet dol ga i ban sok kal töb bet lát tak, a
for mát, a ter mé sze tét, sõt a ne vét is jel kép -
nek te kin tet ték, be épí tet ték min den na pi éle -
tük be, mon dá ik ba, val lá suk ba, mû vé sze -
tük be stb. A leg egy sze rûbb ta lán, ha a ha lat
mes ter sé gük cí me ré nek tet ték a ha lá szok,
rá hí mez ték zász la ik ra, be le vés ték pe csét -
jük be, jel vé nyük lett, ka pu juk fö lé akasz tot -
ták stb. De be ke rült a nép mû vé szet be is, fa -
ze ka sa ink szí ve sen dí szí tet ték hal lal má zas
tá nyér ja i kat, tál ja i kat, a sze ge di hal bics ka
pe dig kü lön is em lí tést ér de mel.

Szám ta lan köz mon dás, szó lás szü le tett a
hal ról. A tel jes ség igé nye nél kül idéz zünk
fel né há nyat a ma is hasz nál tak kö zül: Él,
mint hal a víz ben – Úgy ér zi ma gát, mint hal
a vá gó desz kán – A ha lat úsz ni ta nít ja – Fe -
jé tõl bûz lik a hal – Az a leg szebb hal, amit
el sza laj tunk – A macs ka sze re ti a ha lat, de
ke rü li a vi zet – Át ko zott a hal a har ma dik
víz ben – A hal úsz ni sze ret – Egész sé ges,
mint a hal – Für ge, mint a hal – A nagy hal
fel fal ja a kis ha lat – Egy órás to jás, egy na pi
ke nyér, tíz esz ten dõs hal, ti zen öt esz ten dõs
lány, har minc esz ten dõs jó aka ró kel le me tes
– Ha lak mel lett a bé ka is el kel – Ha lat szál -
ka nél kül, em bert hi ba nél kül nem le het ta -
lál ni – Tá tog, mint hal a szá ra zon – Nem
mind hal, ami úszik – Se hal, se hús – Hall -
gat, mint a sült hal – Só val jó még a hal is.

A hal azon ban – va la mi kor fon tos táp lá -
lék is volt – a hi e de lem vi lág ba és a val lá -
sok ba is „be úszott”. Volt olyan hi e de lem,
hogy a Föld egy nagy hal há tán fek szik, s
ha a hal meg moz dul, föld ren gés lesz. Fon -
to sabb azon ban, hogy sok ré gi val lás ban a
sze re lem is ten nõ höz, il let ve a ter mé keny -
ség hez kap cso ló dik, de mi vel hi deg  vé rû,
„nem áll a for ró szen ve dély ural ma alatt”,
ezért vál ha tott a szak rá lis ét ke zé sek, az ál -
do za tok tár gyá vá. Ezért le het böjt ben is fo -
gyasz ta ni. A hal gö rög ne vé nek be tû it kez -
dõ be tûk ként fel hasz nál va a „Iészusz
Khrisztosz Theu Hüiposz Szotér” (Jé zus
Krisz tus Is ten fia, Meg vál tó) sza va kat al -
kot ták, s így a hal az óke resz té nyek je lé vé
is vált. Má sok a ke resz te lõ me den cé ben va -
ló meg me rí tést is ös  sze füg gés be hoz zák a
hal lal. Az utol só va cso ra áb rá zo lá sa in az
asz ta lon a ke nyér és bor mel lett a hal is sze -
re pel. Rá adá sul az apos to lok ha lá szok vol -
tak, a pá pa gyû rû jén is sze re pel. Jó nást az
ószö vet ség sze rint egy nagy hal el nyel te,
majd há rom nap után ki köp te, amit Jé zus
el te me té se és há rom nap utá ni fel tá ma dá sa
elõ kép ének ma gya ráz tak.

Az egyip to mi ak egyes faj tá kat go nosz -
nak, má so kat szent nek tar tot tak. Az in di a -
i ak sze rint Visnu is ten a nagy ára dás ide -
jén hal lá vál toz va men tet te meg az em be -
ri ség õs aty ját. Kí ná ban a bol dog ság és a
bõ ség szim bó lu ma, Ja pán ban pél dá ul a
ponty a bá tor ság, erõ, ki tar tás jel ké pe,

ezért má jus 5-én, a „fi úk ün ne pén” a há -
zak elé póz ná ra erõ sí tett ponty-zász ló kat
tûz nek. Az ál lat övi je gyek közt is sze re pel
a Ha lak: aki feb ru ár 19. és már ci us 20. kö -
zött szü le tett, az a test vé ri es ség re, a bé -
kes ség re és a tö ké le tes ség re va ló tö rek -
vést, fi gyel mes sé get örök li.

Meg ta lál juk a nép köl té szet ben is. Nép -
da la ink ban sok szor ero ti kus je len té se van,
amit ma már nem ér zé ke lünk (…a híd
alatt lá nyok sü tik a ha lat, zseb ken dõ be ta -
kar ják, a le gény nek úgy ad ják …Fogtál-e
már arany ha lat vi o la szín kö tény alatt
…Hát a ke szeg mit eszik, ha a bár ká ba te -
szik? Nem eszik az egye bet, Csak sze re -
lem gyö ke ret.)

Az tán se sze ri, se szá ma az arany hal lal
kap cso la tos me sék nek, tré fák nak. Mert az
arany hal jószí vû, meg há lál ja, ha vis  sza -
dob ják a víz be. Egy rossz má jú tör té net
sze rint a ba jai ha lász is ki fog ta az arany -
ha lat, de a há rom kí ván ság fe jé ben vis  sza -
dob ta. Mi az el sõ? Vál toz tasd a Du nát
bor rá! – Má so dik? – A Sugovicát is. – Le -
gyen. És a har ma dik? – Még egy de mi -
zson bort!

Hát arany ha lat ma nap ság rit kán fog nak,
a Du ná ban in kább pisz kos, gusz tus ta lan
víz fo lyik, a sze rel me sek pe dig mos tan ság
nem kép le te sen fe je zik ki kí ván sá ga i kat.
Ma rad a nagy kér dés: süs sük vagy fõz zük
azt a szép ha lat?

Solymos Ede

Ha Ba já ról Sze ged fe lé ha lad va el hagy juk
a vá rost, ak kor bal fe lõl egy új kõ ke reszt tû -
nik fel: a Pfeil csa lád ke reszt je. A 2005-ben
be fe je zett hely re ál lí tás a Ba jai Né met Ki -
sebb sé gi Ön kor mány zat ér de me. A ke reszt
rend be té tel ének tör té ne tét Manz Jó zsef, a
ki sebb sé gi ön kor mány zat el nö ke mond ja el: 

„A ki sebb sé gi ön kor mány zat ki emelt
fel ada tá nak te kin ti a Ba ján élõ né met ség
kul tu rá lis és tár gyi em lé ke i nek meg õr zé -
sét, eset le ges fel ku ta tá sát és hely re ál lí tá -
sát. A vá ros ban és kör nyé kén is foly ton fi -
gye lem a né met nyel vû fel ira to kat, így ta -
lál tam rá a sze ge di úton a na gyon ro mos és
meg cson kí tott Pfeil-keresztre. Az ol dal ra
dõlt ta lap za ton meg ma radt ugyan a szép,
gót be tûs fel irat, de a ke reszt a kor pus  szal
hi ány zott. Az el bur ján zó nö vény zet már
min dent be nõtt. 

Bárd Já nos és Nuspl Fe renc ba jai kõ fa -
ra gók együtt vál lal ták a ke reszt  fel újí tá sát,
ügyel ve ar ra, hogy az ré gi kõ kor pus  szal,
ko ra be li stí lus ban tör tén jék. A mun ká la to -
kat Müller Jó zsef, a Bács ka Né met Kul tu -
rá lis Egye sü let tag ja szer vez te, nagy oda -
adás sal. Tõ le van a szép Má ria-szob rocs ka
is, amit jó húsz éve egy sze mét dom bon ta -
lált. Nem ere de ti te hát, mint ahogy a ke -
reszt a kor pus  szal sem. 

A ke reszt ál lí tás 280.000 Ft-ba ke rült,
amit két év meg ta ka rí tá sa i ból rak tunk ösz -
 sze. Ter vez zük a vá ros tu laj do nát ké pe zõ
Fló ri án szo bor rend be ho za ta lát is, de ez
több mil lió fo rint ba ke rül ne. Saj nos, eh hez
sa ját költ ség ve té sünk nem ele gen dõ.” A
szám la ren de zé sé vel azon ban még nem ért
vé get ez a tör té net. Csa lá di szá lon foly ta -
tó dott. A há rom Ba ján élõ és már nem ép -

pen fi a tal Pfeil-unokát meg le pe tés sel ér te
a hír, hogy ren de zett kör nye zet ben új ra áll
a csa lá di ke reszt.

Pál mai Jó zsef - a leg fi a ta labb uno ka -
mind er re így em lé ke zik vis  sza: „Nem fe led -
he tõ a nap, 2005. szep tem ber 14-e, ami kor
es te mind hár munk nál csör gött a te le fon.
Csávolyon élõ uno ka test vé rünk, Gersten-
maierné Bö zsi né ni új sá gol ta iz ga tott bol -
dog ság gal: Ba já ról ha za u taz tá ban a busz ab -
lak ból lát ta, hogy új ra áll a csa lá di kõ ke -
reszt! Nõ vé rem mel ne he zen vár tuk ki a
más nap reg gelt, hogy meg gyõ zõd hes sünk
ar ról, va ló ban jól lá tott-e ro ko nunk. Na gyon
ne héz volt hin ni a hír ben. Ké te lyünk volt,
ho lott jól tud tuk, hogy a ki len ce dik év ti ze -
dé be lé pett Bö zsi né ni hi he tet le nül friss szel -
le mi ség gel bír. Azért szó lok ró la bõ veb ben,
mert õt tart juk a ne gye dik, tisz te let be li uno -
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ká nak. Min dig kön  nyez ve me sé li, hogy szá -
muk ra – át el len ben lak tak nagy szü le im mel
– a ke reszt je len tet te a temp lo mot. Ha nem
tud tak el jut ni a pár ki lo mé ter re lé võ Ba já ra a
va sár na pi mi sé re, ak kor nagy ma má ja
mond ta: gye re kis lá nyom, me gyünk a temp -
lom ba! S ki men tek a ke reszt hez, vi rá got vit -
tek, gyer tyát gyúj tot tak és imád koz tak. Õk
ott tar tot ták meg a va sár na pi is ten tisz te le tet.
Nos, ko ra reg gel ki ér ve a ke reszt hez, test vé -
rem mel szól ni nem tud tunk, el foj ta ni sem
igye kez tünk kön  nye in ket. Lé lek be mar ko ló
per cek vol tak: vis  sza jött a múlt, a gye rek kor,
rég nem élõ szü le im, nagy szü le im em lé ke!

S ahogy ott meg ha tot tan, bol do gan fény -
ké pez tük az új ra ál ló ke resz tet, be for dult
mel lénk egy gép ko csi. Ez a sors sze rû ség!

Ki szállt be lõ le ré gi is me rõ söm, Müller Jó -
zsef. Ba rát ság gal üd vö zöl tük egy mást, s
Jós ka szin te a kö szö nés sel egy idõ ben kér -
dez te, mi ért fény ké pez zük ezt a ke resz tet.
Hi szen ez a nagy szü le ink ke reszt je!, mond -
tam. Ek kor õ le põ dött meg. S pil la na tok alatt
meg ol dó dott a rej tély: oda is, vis  sza is.”

Min den ke reszt ál lí tás mö gött ott az in dít -
ta tó ok. Bár meg szen telt je lek ként val lá si
em lé kek, a kap cso ló dó tör té ne tek na gyon is
em be ri ek. Így a sze ge di úti ke resz té is, ame -
lyet ere de ti leg Pfeil Jó zsef (1881-1968) és
fe le sé ge Frank Mag da lé na (1882-1970) ál -
lít ta tott fel.

A csa lád sor sát megint csak Pál mai Jó zsef
sza va i val idéz zük fel. „Nagy szü le im az
1900-ban tör tént há zas ság kö tés ük után a
sze ge di út mel lett, a kiscsávolyi ta nyai is ko -
lá val szem ben vet tek ma guk nak föl det, s
épí tet ték fel kö zös ott ho nu kat. Jött az el sõ
vi lág há bo rú: nagy pa pát el vit ték ka to ná nak,
s a tö ré keny, ki csi (nagy apám nak csak a
mel lé ig ért!) nagy ma ma ott  ma radt egye dül
két gye rek kel, a föld del, sok ál lat tal és a ház -
ra fel vett nagy ös  sze gû hi tel tör lesz té si
kény sze ré vel. Hi he tet len szí vós ság gal, ha -
tal mas aka rat erõ vel küz dött a fenn ma ra dá -
sért, mi köz ben vár ta ha za fér jét a há bo rú ból.
Fo ga dal mat tett: ha fér je sze ren csé sen visz -
 sza jön az öl dök lés bõl (bár nagy apa a had -
táp nál volt, s min dig han goz tat ta, hogy õ bi -
zony a négy év alatt még egy pisz tolyt sem
sü tött el!), ak kor a bir to kuk szé lén, a sze ge -
di út mel lett kõ ke resz tet emel tet Is ten nek.
Nos, a nagy pa pa egész sé ge sen vis  sza tért a
há bo rú ból, de anya gi ak mi att a nagy ma ma
fo ga dal ma csak nyolc év múl tán, 1926-ban
vál ha tott va ló ra. Ek kor ké szült el az ere de ti
ke reszt, amely kö zel két év ti ze dig állt az út
mel lett. Az tán a be vo nu ló szov jet csa pa tok
le dön töt ték, s má ig nem tud juk, hogy ho va
ke rült a szép kõ ke reszt a kor pus  szal és a
Ma don ná val. 

68 évi há zas ság után nagy pa pa 1968-ban
meg halt, két év múl va nagy ma ma is. Sor -
som úgy ala kult, hogy húsz éves ko ro mig
szü le im mel és nagy szü le im mel él het tem
egy la kás ban. Jól em lék szem, hogy nagy -
ma má nál na gyon-na gyon sû rûn vis  sza té rõ
té ma volt a ke reszt. Min dig el mond ta, hogy
éle té ben sem mi re sem vá gyik job ban, mint -
hogy a hely re ál lí tott ke resz tet még egy szer
lát has sa ha lá la elõtt. Az tán, hogy éle te utol -
só év ti zed ében tel je sen vak volt már, úgy
mó do sult a vá gya, hogy ha még egy szer
kör be- tapogathaná a ke resz tet, bol do gan
hal na meg. Nem tud ta el hin ni, hogy ál ma
meg va ló su lá sá ra alig ha ta lál tá mo ga tót a
Ká dár-kor szak ban.”

2005. ok tó ber 16-án mint egy száz fõ rész -
vé te lé vel meg tör tént a ke reszt fel szen te lé se.

Schmidt An tal

Vé den dõ véd te le nek: a kö zön sé ges vad gesz te nye
A kö zön sé ges vad gesz te nye (Aesculus

hippocastanum) vagy bok ré ta fa a Bal kán-
fél szi get és Elõ-Ázsia er de i bõl szár ma zó,
má ra egész Eu ró pa vá ro si park ja i ban és fa -
so ra i ban el ter jedt dísz fa. Hos  szú ko csá -
nyú, te nye re sen ös  sze tett le ve lei 5-7 to jás -
dad és fo ga zott le vél ké bõl áll nak. Kb. 30
cen ti mé ter ma gas sá gú, gyer tya sze rû en fel -
ál ló fe hér, vö rö ses fol tok kal tar kí tott, öt -
szir mú és kú pos bu gák ban nyí ló vi rá gai
leg szebb ar cu kat má jus ele jén-kö ze pén
mu tat ják. Ter mést szep tem ber-ok tó ber re
hoz, a fény lõ en sö tét bar na ma gok a zöld

szí nû tüs kés bu rok ban egye sé vel, ket te sé -
vel vagy hár ma sá val fej lõd nek. Éle te so -
rán a nagy és te re bé lyes ko ro ná jú fa el ér -
he ti a har minc mé ter ma gas sá got és az egy
mé te res törzs át mé rõt. A haj tás vé gek rü -
gyei na gyok, kúp ala kú ak és ra ga dó sak; a
fa törzs kér gé nek pik ke lyei le vá ló ak.

A vad gesz te nye fé lék csa lád ját (Hip-
pocastanaceae) 15 fa faj al kot ja, név adó juk
a kö zön sé ges vad gesz te nye. Az Aesculus
nem zet ség 13 fajt szám lál: kö zü lük 6
Észak-Ame ri ká ban, 6 Eu rá zsi á ban és 1
Kö zép-Ame ri ká ban (Me xi kó ban) õs ho -

nos. Kör nye ze tünk ben a kö zön sé ges vad -
gesz te nye leg gyak rab ban elõ for du ló ro ko -
nai az Észak-Ame ri ká ból szár ma zó, de ki -
sebb ter me tû sár ga vad gesz te nye (Aescu-
lus flava) és a még ki sebb vö rös vad gesz -
te nye (Aesculus pavia). A vö rös és a kö -
zön sé ges vad gesz te nyét Fran cia or szág ban
ke resz tez ték: meg szü le tett az 1818 óta is -
mert, hús szí nû vad gesz te nye (Aesculus x
carnea). Elõb bi tõl ró zsa szín-pi ros szí nét,
utób bi tól ma ga sabb ter me tét és na gyobb
vi rá ga it örö köl te, a hib rid a 15-16 mé ter
ma gas sá got is el éri.

Pfeil Jó zsef



Az 1896-ban ki adott Bács-Bodrog vár -
me gye egye te mes mo nog rá fi á já ban (szerk.
Du dás Gyu la) Ko vács Já nos a vár me gye
nö vé nyei kö zött a kö zön sé ges és a sár ga
vad gesz te nyét em lí tet te: „Bok ré ta fa. Aes-
culus L. Gesz te nye b. Ae. Hippocastanum.
Sár ga b. Ae. Pavia.” Prodan Gyu la zom-
bori ta nár a Ma gyar Bo ta ni kai la pok XIV.
kö te té ben (1915) meg je lent, „Bács-
Bodrog vár me gye fló rá ja” cí mû ta nul má -
nyá ban a vad gesz te nyék csa lád já nak elõ -
for du lá sá ról a kö vet ke zõ ket ír ta: „Aescu-
lus Hippocastanum L. Ül te tik, kü lö nö sen
utak sze gé lye zé sé re, né hol el va dul. Sza -
bad kán a vas úti park ban má sod szo ri vi rág -
zás ban ta lál tam 1909. ok tó ber 3.-án. Pavia
rubra Lam. és P. flava DC. Dísz fák sé ta te -
re ken és par kok ban.”

Az 1911-ben ki adott Ré vai Nagy le xi kon
Ba já ra vo nat ko zó szó cikk ében ol vas ha tó:
„A kö zel ben nyí ló Szt. An tal-ut ca a vá ros
leg szebb ut cá ja.” Rész le tes ma gya rá za tot
Ma jor Má té „Egy gyer mek kor és egy kis vá -
ros em lé ke” cí mû, 1973-ban meg je lent
köny vé ben ta lá lunk. „… leg szebb azon ban
a szû kebb, bel vá ro si ut ca sza kasz két ré gi
fa so ra volt; eze ket még a XIX. szá zad ban
ül tet ték, és pe dig úgy, hogy az aká cok és
pla tá nok vál to gat ták egy mást. … De még a
kis gye rek is ész re vet te, a gye rek sze rel mek
ko rá ban kü lö nö sen, ami kor úgy má jus-jú ni -
us ban egy szer re ki vi rág zott az akác, és
méz édes il la tát kön  nyû sze lek há tán vé gig -
höm pöly get te a lomb bal zárt ut ca me der -
ben. Az il lat hul lá mok ilyen kor át-átcsaptak
a há zak te tõ ge rin ce fe lett, és el árasz tot ták
az ud va ro kat is. Eze ket a gyö nyö rû fá kat
va la mi kor a hú szas évek vé gén vagy a har -
min ca sok ele jén egy tõl egyig ki vág ták, s a
he lyük re újat ül tet tek”. A le írás 1960-as
évek vé gé re vo nat ko zó rész le te: „A pla tá -
nok és aká cok he lyé re ül te tett gesz te nye fák
ala po san meg nõt tek, ös  sze érõ ko ro ná ik kal
az egy ko ri lomb bol to za tot kez dik utá noz ni,
gyö ke re ik kel pe dig épp úgy emel ge tik a ré -
gi hat szög le tû tég lá val bur kolt, is mét hul lá -
mos, göd rös, s itt-ott szét esõ jár dá kat, mint
elõd je ik”. A foly ta tás mai ered mé nyét
mind an  nyi an lát hat juk.

Ba ja szá mos ré szén má jus ban még ma is
gyö nyör köd he tünk a vi rág zó kö zön sé ges
vad gesz te nyék lát vá nyá val, kö zü lük ta lán
vá ros ké pi leg leg meg ka pób bak a Ró kus ut -
cai fák. Ró luk így írt Nagy And rás vá ro si
fõ épí tész (Ba ja és Bács-Bodrog vár me gye
köz sé gei, Ma gyar Vá ro sok Mongráfiája,
1934): „A park ból ki men ve e sza na tó ri um
elõtt ha la dunk el, hogy át sé tál junk vá ro -
sunk leg han gu la to sabb ut cá já ba, a vad gesz -
te nye-fa sor ok szeg te, szé les Ró kus ut cá ba.
Ez az ut ca, me lyet jobb ol da lán sze rény kis -
pol gá ri há zak hos  szú so ra sze gé lyez, a má -
sik ol da lán egy más után so ra koz tat ja föl
mind azo kat az in téz mé nye ket, ame lyek az
em be ri élet és sors ár nyé kos ol da lát igyek -
sze nek le he tõ leg el vi sel he tõ vé ten ni. … Az
ele in te né gyes, majd ké sõbb ha tos, sõt
odébb még több szö rös sor ban ál ló sû rû
lom bú te re bé lyes vad gesz te nye fák olyan
hûs ár nyé kot ad nak az ut cá nak, hogy azt a
leg me le gebb nyá ron is ked venc sé ta hely évé
te szik az egy má sért amúgy is láng gal lo bo -
gó if jú ság nak.”

Vá ro sunk mint egy 500 gesz te nye fá já ra
már egy ide je ve szély le sel ke dik. El sõ jel -

ként a fák le ve le in nagy, vi lá gos bar na fol tok
ke let kez nek, majd lomb juk ko ráb ban hul lik
le. Ma gyar or szá gon 1993-ban ész lel ték elõ -
ször ezen óri ás fák pa rá nyi ré mét, a vad -
gesz te nye aknázómolyt. A lep ke her nyó ja
úgy rág ak nát a le vél bel se jé be, hogy köz ben
an nak két ol da la nem sé rül. Itt bá bo zó dik,
majd elõ bú jik az a moly lep ke, amely nek a
ve ge tá ci ós idõ szak ban ál ta lá ban há rom
nem ze dé ke fej lõ dik ki. Az ál lat báb ként, a
le hul lott le ve lek bel se jé ben te lel át. Ba ja il -
le té ke sei azon nal fel is mer ték a kár te võ el le -
ni vé de ke zés fon tos sá gát. „Az el múlt két év -
hez ha son ló an Ba ja Vá ros Ön kor mány za ta
az idei év ben is gon dos ko dik az el le nük irá -
nyu ló vé de ke zés rõl” – ír ta az Ön kor mány -
za ti Új ság 1997. má jus 10-én, és a vé de ke -
zést az óta is év rõl-év re meg fi gyel het jük.

Rég óta is mert, hogy a vad gesz te nye kér -
ge, le ve le és mag ja egyes be teg sé gek el len -
sze re.  A ta vas  szal le fej tett ké reg da ra bok
ha tó anya ga töb bek kö zött na po zó kré mek
és ola jok elõ ál lí tá sá hoz hasz nál ha tó. A le -
ve lek bõl ké szí tett tea az emész tõ szer vi
gyul la dá so kat eny hí ti. A gesz te nye mag
anya gai gyó gyít ják a trom bó zist és jó té -
kony ha tás sal van nak az ér rend szer re.
Ugyan ak kor szük sé ges meg je gyez ni, hogy
a vad gesz te nye ha tó anya ga i nak túl ada go -
lá sá ból fa ka dó ve szé lyek mi att hasz ná la ta
elõtt cél sze rû tá jé ko zód ni.

Dr. Nebojszki Lász ló
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