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Kedves	Olvasóink!

Azzal	 indultam	 el	 Szicíliába,	 hogy	 nyaralásom	 alatt	 nélkülöznöm	 kell	 kedvenc	
gyümölcsömet,	a	dinnyét.	Mivel	–	ezt	mondták	a	rádióban	–	a	magyar	dinnyének	

nincs	párja.	Igaz,	hogy	a	magyar	dinnyét	úgy	hívják,	hogy	görög,	s	ez	akadálya	lehet	
hungarikummá	avatásának.	Az	idegen	felségterületen	mégiscsak	megkóstoltam	a	szóban	
forgó	gyümölcsöt.	Számítva	persze	arra,	hogy	savanyú,	keserű	lesz,	mert	mint	tudjuk,	a	
magyar	görögdinnyének	nincs	párja.	
Az	olasz	dinnye	igen	finom	volt.	Nem	tudom,	Szicíliából	érkezik-e	Magyarországra	

dinnye,	rontva	ezzel	a	magyar	termelők	piacra	jutási	esélyeit.	De	dinnye	jöhet	Szerbiából,	
Horvátországból,	számtalan	helyről,	alkalmanként	olcsóbban,	mint	a	magyar	áru.	S	akad-
nak	elvetemült	emberek,	akik	nem	a	magyar,	hanem	az	olcsóbb,	külföldi	árut	vásárolják.	
S	így	vannak	ezzel	a	külföldiek	is.	Azért	vásárolják	a	magyar	árut,	mert	jó	és	olcsó.

A	kérdés	tehát	az,	hogy	lehet-e	nemzeti	alapon	boltba	menni.	A	banán,	a	narancs	
esetében	 aligha.	 El	 lehet	 dönteni	 azonban,	 hogy	 jó-e	 nekünk	 a	 székelyföldi	 krumpli	
vagy	a	felvidéki	tej,	ha	olcsóbb,	mint	a	magyar.	Mert	verseny	van.	Az	unió	eredeti	neve	
Európai	Gazdasági	Közösség.	Másképpen	Közös	Piac.	Ami	egyenlő	feltételeket	teremt	
a	külföldi	áruknak	Magyarországon	s	a	magyar	termékeknek	külföldön.

Elszörnyedve	hallom	�0��	júliusában,	hogy	azért	a	dinnyéért,	melyet	én	��5	forintért	
veszek	meg,	a	termelő	csak	25	forintot	kap.	Lehet,	hogy	a	hazai	kereskedelmet	kellene	
megreformálni?	Lehet,	 hogy	 sokaktól	 feddést	 kapok	 érte,	mégis	 kijelentem,	 hogy	 a	
magyar	határtól	néhány	száz	méterre	termesztett	tej,	hús,	zöldség	nem	rosszabb,	mint	a	
hazai.	Talán	meg	kellene	tanulnunk	náluk	olcsóbban	előállítani,	hogy	versenyképesek	
legyünk.	A	magyar	termékeinkkel.
De	ki	és	mi	az	igazi	magyar?	Nem	könnyű	a	válasz.	Az	Etelközből	elvándorolt	elődeink	

sok	nép,	törzs	lányaival	és	fiaival	kerültek	kapcsolatba.	Ez	a	vérkeveredés	az	oka,	hogy	
talpraesett	nemzet	vagyunk,	és	állítólag	ezzel	magyarázható,	hogy	itt	élnek	a	legszebb	nők	
a	világon.	Én	mégsem	az	őseredet-kutatás	alanyaival	példáznám	az	igazi	magyarságot.	Ha-
nem	a	kismarosi	svábokkal.	Akik	az	�940-es	években	szinte	egy	kukkot	sem	tudtak	magyarul,	
de	amikor	a	fasiszta	német	állam	a	Volksbundba	akarta	beléptetni	őket,	két	napon	keresztül	
tanulták	azt	az	egyetlen	mondatot,	hogy	„Nem	tudok	németül,	magyar	vagyok”.

A	napokban	egy	cigány	asszonnyal	beszélgettek	a	rádióban.	Több	diplomája	van,	
az	ENSZ-ben	dolgozik,	de	ha	időnként	szabadságra	hazajön,	érzi	a	megkülönböztetést.	
Anyanyelve	magyar,	magyarul	álmodik,	büszkék	lehetünk	rá.	Ő	ne	lenne	magyar?

Magyarországot	testvéreként	két	nemzet	jegyzi,	a	török	és	a	tatár.	Kedvelnek	minket	
az	osztrákok,	a	németek,	a	horvátok,	akikkel	pedig	összerúgtuk	a	port	néhányszor.		

Magyarországon	az	a	hungarikum,	hogy	európaiak	vagyunk.	Erényeinket	az	európai	
nemzetek		azonban	nem	történelmünk,	hanem	mai	teljesítményünk	alapján	ítélik	meg.

csulák andrás
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nap Névnap Szentek napja a nap 
kel

a nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

01 v Újév, Fruzsina Mária, Isten anyja 7.31 16.02 10.59 –
02 H Ábel Vazul, Gergely 7.31 16.03 11.22 0.52
03 k Genovéva, Benjámin Genovéva 7.31 16.04 11.49 1.55
04 Sz Titusz, Leóna Angéla, Renáta 7.30 16.05 12.20 2.57
05 Cs Simon 7.30 16.06 12.57 3.57
06 P Boldizsár Vízkereszt 7.30 16.07 13.42 4.55
07 Sz Attila, Ramóna Bálint, Rajmund 7.30 16.08 14.35 5.48
08 V Gyöngyvér Szeverinusz 7.30 16.10 15.35 6.35
09 H Marcell Juliánusz, Marcella 7.29 16.11 16.42 7.15
10 k Melánia Vilmos 7.29 16.12 17.52 7.49
11 Sz Ágota Ágota, Honoráta 7.28 16.13 19.05 8.19
12 Cs Ernő 7.28 16.14 20.18 8.46
13 p Veronika Veronika, Hiláriusz 7.28 16.16 21.32 9.11
14 Sz Bódog Félix 7.27 16.17 22.47 9.36
15 v Lóránt, Loránd Mór, Pál 7.26 16.18 – 10.02
16 H Gusztáv Marcell 7.26 16.20 0.02 10.30
17 k Antal, Antónia Antal 7.25 16.21 1.18 11.04
18 Sz Piroska Árpád-házi Szt. Margit 7.24 16.23 2.33 11.45
19 Cs Sára, Márió Márta, Máriusz 7.24 16.24 3.44 12.34
20 P Fábián, Sebestyén Sebestyén, Özséb 7.23 16.25 4.48 13.33
21 Sz Ágnes Ágnes 7.22 16.27 5.41 14.39
22 V Vince, Artúr Vince, Artúr 7.21 16.28 6.25 15.50
23 H Zelma, Rajmund Emerencia 7.20 16.30 7.01 17.02
24 K Timót Ferenc 7.19 16.31 7.31 18.13
25 Sz Pál 7.18 16.33 7.56 19.22
26 Cs Vanda, Paula Timóteusz, Paula 7.17 16.34 8.19 20.29
27 P Angelika Angéla, Angelika 7.16 16.36 8.41 21.34
28 Sz Károly, Karola Tamás, Károly 7.15 16.37 9.03 22.37
29 V Adél Adél, Valér 7.14 16.39 9.26 23.40
30 H Martina, Gerda 7.13 16.40 9.51 –
31 k Marcella Bosco-Szt. János 7.11 16.42 10.20 0.42

Január
Télhó,	Boldogasszony	hava

Első	negyed	1-jén	7	óra	14	perckor
Telihold	9-én	8	óra	�0	perckor
Utolsó	negyed	��-án	�0	óra	08	perckor
Újhold	��-án	8	óra	�9	perckor
Első	negyed	31-én	5	óra	10	perckor
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naP-tárDecember	22-től	január	20-ig
Bak	csillagjegy

január

HIRDETÉS

amire Érdemes FiGYelni
�0��.	január	�.

Budapesti Újévi Koncert a Papp Lász-
ló Sportarénában Mága Zoltánnal és 
sztárvendégeivel

1.
10 éve ezen a napon jelent meg a forgalomban 
az euró mint készpénz.

6.
600 éve ezen a napon született Jeanne d’Arc, a 
francia parasztlány, aki felszabadította az angol 
megszállás alól Orléans-t, királlyá koronáztatta 
VII. Károlyt. 1431. május 30-án mártírhalált 
halt, 1920-ban szentté avatták.

16.
165 éve született Mikszáth Kálmán író, számos 
népszerű regény, novella és országgyűlési 
tudósítás írója.

18.
130 éve született Alan Alexander Milne angol 
író, Micimackó, Malacka és társai megalko-
tója.

31.
215 éve született Franz Schubert osztrák ze-
neszerző, számos szimfonikus mű alkotója, a 
modern dal megteremtője. 
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	virÁGPArÁDÉ		 Kertünk	díszei		

Jeles napok

tÉli JáZmin (Jasminum	nudiflorum)	
Dacolva a hideggel és a fénymentes idő-
szakkal, a téli jázmin már decemberben 
elkezdi bontani citromsárga virágait. 
Kis igényű növény,  lecsüngő formája 
és szokatlanul korai virágzása miatt igen 
népszerű kertjeinkben. Balkon- és dézsás 
növényként is kedvelt 
virág. A fényviszo-
nyokra nem érzékeny. 
Jól növekszik védett 
helyen éppúgy, mint 
napfényen vagy fél-
árnyékban. Kedveli a 
humuszos, vályogos 
meszes kerti talajt, 
de  minden kerti ta-
lajban, napos vagy 
félárnyékos helyen jól 
érzi magát. Legjobban 
azonban a mélyréte-
gű, humuszban gaz-
dag talajban fejlődik. 

JANuár	4.
a Braille-írás ViláGnaPJa
A Braille-írás egy speciális technikát alkal-
mazó ábécé, amelyet a francia Louis Braille 
talált ki 1821-ben a vak emberek számára. 
Segítségével lehetővé vált a vakok számára 
is az írás és olvasás elsajátítása. A mód-
szer alapjául egy olyan kommunikációs 
módszer szolgál, melyet Charles Barbier 
fejlesztett ki, válaszul Napóleon azon 
igényére, hogy a katonái csendben és fény 
nélkül is tudjanak kommunikálni éjszaka.

 JANuár	26.
nemZetkÖZi VámnaP
A brüsszeli székhelyű Vám Együttműkö-
dési Tanács megalakulásának napját 1983 
óta ünneplik a világban. 

JANuár	30.
a lePra elleni Harc 
ViláGnaPJa
A betegséget korábban már legyőzöttnek 
hitték, világszerte azonban még ma is mil-
liók szenvednek tőle.  A lepra kórokozóját 
1873-ban Gerhard Hansen norvég orvos 
izolálta. A betegség 1982 óta gyógyítható, 
de a kezelés hosszadalmas és költséges.

2-4 méterre is megnő. Szaporítása. Május 
végén, június elején vágjunk  le 15-20 cm 
hosszú hajtásokat, és dugjuk le a kert egy 
árnyékos sarkában. Rendszeresen öntöz-
zük. A hajtások néhány hét alatt gyökeret 
eresztenek. Könnyen gyökeresedik. A 
kezdők is bátran megpróbálhatják.
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január

A hónap receptje
FÜLE-FARKA KOCSONyA A fazékba kerül sok-
sok finomság: farok, köröm, fül, bőr, lapocka, füstölt 
hús, csülök. Mellé a fűszerek: fokhagyma, babérlevél, 
egész bors, só. Sok vízzel tesszük föl főzni, s nagyon 
lassú tűzön hosszú órákig, melyekből kitelik egy téli 
este, sorsára hagyjuk. Olykor-olykor meglátogatjuk, 
leszedjük a zsírját, a habját.  Mikor minden hús megpuhult már, s ismét leszedtük a zsírt, 
a habot, öntünk egy pohár friss hideg vizet a leveshez, hogy mint minden húsleves, ez 
is tiszta legyen. A húsokat elválasztjuk a csontoktól, a tányérokra szépen, igazságosan 
elosztva csak a hús, a bőr kerül. Fölöntjük a húslével, s hűvösre tesszük. Vigyázunk, hogy 
ne fagyjon meg, csak dermedjen. Ha már rezeg, mint illik, pirospaprikával megszórva 
díszíthetjük. Friss kenyér, ecetes cseresznyepaprika dukál hozzá.

70 éve született Muhammad Ali (Cassius Clay)

Eredeti nevét az ókori római politikusról, Cassiusról kapta, 
aki ellenezte a rabszolgaságot. Gyermekkora sanyarú körül-
mények között telt, a fajgyűlölő amerikai Délen. Tizenkét 
éves volt, amikor lement egy bokszterembe. Tehetsége hamar 
megnyilvánult, az 1960-as római olimpián félnehézsúlyban 
aranyérmet szerzett. Hazatérve azonban azt tapasztalta, hogy 
a faji megkülönböztetés miatt alig vettek tudomást olimpiai 
címéről, így dühében az Ohio folyóba dobta aranyérmét.

Első profi meccsét 1960-ban nyerte pontozással, ezután 
sorozatban megnyerte a következő 18 mérkőzését, 15-öt 
kiütéssel. 1964-ben került sor az első profi világbajnoki címmérkőzésére Sonny Liston 
ellen, akit a 7. menetben kiütött. Az újdonsült világbajnok ezt követően csatlakozott a 
Nation of Islam nevű radikális afroamerikai szektához. A Muhammad Ali nevet vette fel 
és muzulmánná lett. 1967-ben vallási okokból megtagadta a vietnami háborúban való 
részvételt, amiért börtön- és pénzbüntetésre ítélték, még bokszengedélyét is bevonták, 
bajnoki címétől megfosztották. Három évet kellett várnia, míg végül az Amerikai Legfel-
sőbb Bíróság neki adott igazat. 

1971-ben Ali kihívta Joe Fraziert. A XX. század összecsapása néven beharangozott 
mérkőzést Frazier nyerte, osztatlan pontozással. 1974-ben ugyanitt ismét megvívtak, 
ekkor már Alit hirdették ki győztesnek. A harmadik Ali–Frazier mérkőzésre a Fülöp-
szigeteken került sor, melyen nagyon kemény 14 menetet vívtak. Végül Frazier edzője 
a versenyző beleegyezése nélkül bedobta a törülközőt, így a mérkőzést Ali nyerte.

Muhammad Ali 1981 decemberében végérvényesen visszavonult a profi ökölvívástól.
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FeBruár
Télutó,	Böjtelő	hava

Telihold	7-én	22	óra	54	perckor
Utolsó	negyed	�4-én	�8	óra	04	perckor
Újhold	��-én	��	óra	�5	perckor

nap Névnap Szentek napja a nap 
kel

a nap 
nyugszik

A Hold
kel

A Hold 
nyugszik

01 Sz Ignác Brigitta 7.10 16.43 10.54 1.43
02 Cs Karolina, Aida 7.09 16.45 11.34 2.42
03 p Balázs Balázs, Celerina 7.07 16.47 12.23 3.36
04 Sz Ráhel, Csenge András, Veronika 7.06 16.48 13.20 4.26
05 v Ágota, Ingrid Ágota, Etelka 7.05 16.50 14.24 5.09
06 H Dorottya, Dóra Pál, Dorottya 7.03 16.51 15.33 5.46
07 k Tódor, Rómeó Richárd 7.02 16.53 16.46 6.19
08 Sz Aranka Jeromos 7.00 16.54 18.01 6.48
09 Cs Abigél, Alex Apollónia, Erik 6.59 16.56 19.17 7.14
10 p Elvira Skolasztika, Elvira 6.57 16.58 20.33 7.40
11 Sz Bertold, Marietta 6.56 16.59 21.50 8.06
12 V Lívia, Lídia Lídia, Eulália 6.54 17.01 23.07 8.35
13 H Ella, Linda Katalin 6.53 17.02 – 9.07
14 k Bálint, Valentin Szt. Cirill, Metód 6.51 17.04 0.23 9.46
15 Sz Kolos, Georgina Georgina 6.50 17.05 1.35 10.32
16 Cs Julianna, Lilla Julianna 6.48 17.07 2.40 11.27
17 p Donát Donát 6.46 17.08 3.36 12.29
18 Sz Bernadett Bernadett, Simon 6.45 17.10 4.22 13.37
19 V Zsuzsanna Zsuzsanna 6.43 17.12 5.00 14.47
20 H Aladár, Álmos Leó 6.41 17.13 5.32 15.57
21 K Eleonóra Péter, Eleonóra 6.39 17.15 5.58 17.05
22 Sz Gerzson 6.38 17.16 6.22 18.13
23 Cs Alfréd Polikárp, Alfréd 6.36 17.18 6.45 19.18
24 P Szökőnap 6.34 17.19 7.07 20.23
25 Sz Mátyás Szt. Mátyás apostol 6.32 17.21 7.29 21.26
26 V Géza Cézár 6.30 17.22 7.54 22.29
27 H Edina Viktor 6.29 17.24 8.21 23.30
28 K Ákos, Bátor Gábor, Leander 6.27 17.25 8.53 –
29 Sz Elemér Oszvald 6.25 17.27 9.30 0.29
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naP-tárJanuár	21-től	február	19-ig
Vízöntő	csillagjegy

február

HIRDETÉS

amire Érdemes FiGYelni
�0��.	február	�.

II. Erzsébet királynő gyémántjubileuma, 
trónra lépésének 60. évfordulója

1.
Az 1994-ben alakult Civil Parlament 1997-ben 
ezt a napot jelölte meg a civilek napjának.

3.
255 éve született Kitaibel Pál természettudós, 
Magyarország állatvilágának, ásványainak és  
meteorológiai viszonyainak kutatója.

5.
135 éve született Nagy Endre író, konferanszié, 
a magyar kabaré atyja.

7.
Húsz évvel ezelőtt ezen a napon írták alá az 
Európai Közösség tagjai az Európai Uniót 
létrehozó maastrichti szerződést.

10.
100 éve született Mányai Lajos színész, Jászai 
Mari-díjas, érdemes művész.

13.
125 éve ezen a napon született Szabadkán Csáth 
Géza író, zenekritikus, orvos.

23.
15 éve ezen a napon mutatták be tudósok Dolly 
bárányt, az első klónozott emlőst.
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FEBruár	2.
a sZerZetesek ViláGnaPJa
A katolikus egyház II. János Pál kezdemé-
nyezésére 1997 óta ünnepli ezen a napon azt 
a mintegy egymillió férfit és nőt, akik szer-
zetesként élik életüket. A Magyar Katolikus 
Egyház csaknem kilencven szerzetesrendet, 
60 női és 28 férfi rendet tart nyilván.   

FEBruár	3.
a rejtvényfejtŐk világnapja

FEBruár	28.
a kaleVala naPJa
A finn nép ünnepe. Elias Lönnrot néprajztu-
dós 1835. február 28-án tette közzé az első 
Kalevala-kötethez írt előszavát. Az eposz 
jelentős hatással volt a finn kultúrára és a vi-
lágirodalomra. A Kalevalát magyarra először 
Barna Ferdinánd fordította le 1871-ben. 

Jeles napok

krÓkusZ (crocus)
Amint elmúlnak a kemény fagyok és kissé 
felmelegszik a levegő, kinyílnak a krókuszok 
sárga, fehér, lila és cirmos virágai. A virágok 
színe nagyon élénk, egyszínű vagy erezett,  
a vörös kivételével minden színben előfor-
dulnak. Kora tavaszi virágzásuk a kert első 
látványos dísze. Talajban nem nagyon válo-
gatósak, de szeretik a laza, nem nagyon vizes 
földet. Ültetése csoportokban, ágyásokban, 
szegélyekben, fák mellé, sziklakertekben, de 
ládákban, cserepekben is lehetséges.

téltemetŐ (Eranthis	hyemalis)
Megelőzve a hóvirágot, az első napsugár 
hatására már február közepén kibújik föld 
alatti barlangjából ez az igen ritka, kevésbé 
ismert, védett kis növény. Csak néhány 
centiméter magas. Félárnyékot és tápdús 

talajt igényel. Kecsessége és alacsony ter-
mete miatt mutatósabb, ha többedmagával 
ültetjük. Hagymáit nyár végén, ősszel, nem 
túl száraz helyre elültetve, jó minőségű 
erdei talajban fejlődik legszebben.

HÓViráG	(Galanthus	nivalis)	
Február-március hónap szintén kedves 
tavaszi virága a hóvirág. Kiültetése ősszel 
(szeptemberben) szintén csoportosan, 
ágyásokban vagy szegélyekben, fák alatt 
vagy előtt történik napos vagy félárnyékos, 
vízáteresztő humuszos talajban. 
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február

A hónap receptje
VENDÉGVÁRó FALATOK Vendégekre 
várva vegyünk kerek, sós kekszet, vagy sze-
leteljünk szendvicskenyeret. Vajjal megken-
ve különféle krémalapokkal vonjuk be őket, 
majd erre tegyük a különböző finomságokat. 
A sajtos szendvicshez krémsajt a legjobb, 
amelyet csillagosra vágott habzsákból ka-
nyarítsunk. Tegyünk a csíkok mellé szőlő-
szemeket, dióbelet, mandulát. Tojásos falatkákhoz a keményre főzött tojást lereszeljük, 
vajjal, zöldfűszerekkel összekeverjük, s úgy kenjük a kekszre. Díszítsük paradicsommal, 
paprikával, uborkával, nyomhatunk rá majonézből rózsát, szórhatunk rá szezámmagot. 
Ha sonkát reszelünk a tojás helyett, ugyanilyen módon kapunk sonkakrémet alapnak. 
Erre jól illik az ananászkarika, dísznek petrezselyem, kapor. Lehet alapozni májkrémmel, 
ehhez finom díszítés a ribizli, a meggy. Fűszeres bor vagy kakaó jár hozzá.

75 éve Wallace H. Carothers feltalálta a nejlont

Carothers, amerikai vegyész 1928-ban kezdte ez irányú ku-
tatómunkáit, 1932-ben sikerült először a nylont szintetikusan 
előállítania. A DuPont cég 10 évig dolgozott 27 millió dolláros 
ráfordítással, mire az első nejlonharisnyákat elő tudta állítani. A 
nylon elnevezés valószínűleg a Now you Lousy Old Nipponese! 
(Nesztek, ti tetves vén japánok!) szavak kezdőbetűinek összevoná-
sából keletkezett. Carothers állítólag ezzel akarta volna kifejezni, 
hogy a műszál a valódi japán selyemmel szemben versenyképes 
lesz. Más feltételezés szerint a tréfás rövidítés az első tömeges 
felhasználás során, a második világháborúban jött létre, amikor 
az amerikai pilóták ejtőernyőinek selymét nejlonból készítették, 
mivel a japánok nem szállítottak nekik selymet. A nejlont első 
ízben a New york-i világkiállításon mutatták be, így az eredeti 
elnevezés állítólag a New york Pylon, a kiállítás védjegyéül is 
szolgáló híres szabadságszobor nevéből származott. Bármi legyen 
is a név eredete, az 1937-ben szabadalmaztatott anyag forradal-
masította a harisnyagyártást, a női öltözködés e nélkülözhetetlen 
kellékét mindenki számára elérhetővé tette, ellentétben az igazi 

selyemből készült változattal. Egy időben számos egyéb ruhadarab – például férfiing – is 
készült belőle, míg az érdeklődés újra a természetes alapanyagok felé fordult.
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nap Névnap Szentek napja a nap 
kel

a nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

01 Cs Albin Leontina, Lea 6.23 17.28 10.15 1.25
02 P Lujza Ágnes, Henrik 6.21 17.30 11.07 2.15
03 Sz Kornélia Frigyes, Kornélia 6.19 17.31 12.06 3.01
04 v Kázmér Kázmér, Luciusz 6.17 17.33 13.12 3.40
05 H Adorján, Adrián Adorján, Kolett 6.15 17.34 14.22 4.15
06 K Leonóra, Inez Koletta 6.13 17.36 15.36 4.45
07 Sz Tamás Perpétua, Felicitász 6.11 17.37 16.52 5.13
08 Cs Zoltán János, Domonkos 6.09 17.39 18.10 5.40
09 P Franciska, Fanni 6.07 17.40 19.29 6.07
10 Sz Ildikó Emil 6.06 17.42 20.49 6.36
11 v Szilárd Konstantin 6.04 17.43 22.08 7.08
12 H Gergely Gergely, Maximilian 6.02 17.45 23.23 7.46
13 k Krisztián, Ajtony Patrícia 6.00 17.46 – 8.30
14 Sz Matild Matild, Paulina 5.58 17.47 0.32 9.23
15 Cs Nemz. ünn., Kristóf Kelemen, Lujza 5.56 17.49 1.31 10.24
16 P Henrietta 5.54 17.50 2.21 11.30
17 Sz Gertrúd, Patrik Patrik, Gertrúd 5.52 17.52 3.01 12.38
18 V Sándor, Ede Cirill, Sándor 5.50 17.53 3.34 13.47
19 H József, Bánk Szt. József 5.48 17.55 4.02 14.55
20 K Klaudia Alexandra 5.46 17.56 4.26 16.01
21 Sz Benedek Benedek, Miklós 5.44 17.57 4.49 17.07
22 Cs Beáta, Izolda Beáta, Katalin 5.42 17.59 5.11 18.11
23 P Emőke 5.39 18.00 5.33 19.14
24 Sz Gábor, Karina Gábor, Karina 5.37 18.02 5.57 20.17
25 V* Irén, Irisz 6.35 19.03 7.24 22.19
26 H Emánuel Emánuel 6.33 19.05 7.54 23.18
27 K Hajnalka lídia 6.31 19.06 8.29 –
28 Sz Gedeon, Johanna Johanna 6.29 19.07 9.11 0.15
29 Cs Auguszta 6.27 19.09 9.59 1.07
30 p Zalán 6.25 19.10 10.54 1.54
31 Sz Árpád Benjámin 6.23 19.12 11.55 2.35

március
Tavaszelő,	Böjtmás	hava

* A nyári időszámítás kezdete

Első	negyed	1-jén	2	óra	22	perckor
Telihold	8-án	�0	óra	40	perckor
Utolsó	negyed	�5-én	�	óra	�5	perckor
Újhold	22-én	15	óra	37	perckor
Első	negyed	30-án	21	óra	41	perckor
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naP-tárFebruár	�0-tól	március	�0-ig
Halak	csillagjegy

A	tavasz	kezdete:
március	�0-án	0�	óra	�4	perckor.	

március

HIRDETÉS

6.
75 éve e napon született Valentyina Vlagyimirovna 
Tyereskova-Nyikolajeva, az első női űrhajós.

7.
110 éve született Timár József Kossuth-díjas 
színész, érdemes és kiváló művész.

13.
160 éve született Ságh József zeneíró, zenetanár, 
az első magyar zenészeti lexikon kiadója, a Ze-
netanárok  Országos Egyesületének alapítója.

15.
105 évvel ezelőtt Európában elsőként Finnor-
szágban kaptak szavazati jogot a nők.

16.
225 éve született Georg Simon Ohm német 
fizikus, az elektromos ellenállás felfedezője.

19.
180 éve született Vámbéry Ármin orientalista, 
nyelvtudós, a Magyar Földrajzi Társaság egyik 
alapítója.

23.
115 éve született Hamvas Béla posztumusz 
Kossuth-díjas filozófus, esszéista, író.

amire Érdemes FiGYelni
�0��.	március	��.	–	április	�.

Budapesti Tavaszi Fesztivál
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Jeles napok

árVácska (Viola	tricolor) vagy pensée 
egyike a legkedveltebb kerti virágoknak. 
Az árvácska önmagában egyenként is 
kedves, de különösen csoportokban hat 
előnyösen. Szegélyvirágnak is kiváló. Táp-

dús, homokos földdel telt ládikákba vagy 
cserepekbe vetjük magjaikat, amelyeket 
folyton nedvesen kell tartani árnyékos he-
lyen. Korai virágzásra márciustól júniusig,  
a magok ültetésének ideje augusztus–szep-
tember, késői virágzásra február – április. 
Ha a palánták megerősödtek, egymástól 
15 cm távolságra ültessük ki a szabadba 
őket. Az árvácska meglehetősen igénytelen 
növény, de ha lehet, jó tápdús, a déli naptól 
védett helyet válasszunk számára.

Primula (Primula) Fajtától függő-
en márciustól vagy májustól  júniusig, 
augusztusig díszíti kertünket többféle 
színárnyalatban. Kiültetése egyesével 
vagy kisebb-nagyobb csoportokban, 
ágyásokban, szegélyekben, de akár fák 
mentén vagy virágtartókban lehetséges. A 
félárnyékos helyet kedveli. A tűző napot 
nem szereti. A humuszos, tápanyagokban 
gazdag, jó vízáteresztő nedves földet 
kedveli. Szaporítása osztással történik 
késő ősszel vagy tavasszal. A primulák 
számos fajtáját ismerjük, ezért különböző 
csoportba sorolhatók virágzásuk, avagy nö-
vekedésük szerint. Két hazai primulafajta 
márciusban, áprilisban hozza virágait mint 
a tavasz előhírnöke.

MárciuS	14.
nemZetkÖZi Pí naP
A pí a matematika egyik leggyakrabban 
használt állandója, a kör kerületének és át-
mérőjének hányadosaként definiált transz-
cendens szám. Értéke kerekítéssel 3,14159, 
ezért ünneplik néhol március 14-én (3-14) 
1:59 perckor. Amerikában pitét (angolul 
pie), pizzát esznek, pina colada koktélt 

isznak, és Albert Einsteinre is emlékeznek, 
aki 1879-ben ezen a napon született. 

MárciuS	21.
a Planetáris tudat 
ViláGnaPJa
E napon ünnepeljük a globális tudatosságot, 
az emberiség egységességét. Külföldön úgy-
nevezett napfelkelte-fesztiválokat rendeznek 
a tavaszi napéjegyenlőség napján. A fesztivál 
Új-Zélandon kezdődik, ahol a Nap először 
kel fel, és Szamoa szigetén fejeződik be. 
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A hónap receptje
mindent bele pecsenye Rendesen kiklopfolt, 
picit sózott, borsozott karajszeleteket süssünk meg 
olajban, majd tegyük félre őket. A hús lehet csontos, 
csak akkor nagyobb serpenyő kell neki. A megma-
radt olajban karikára vágott hagymát, fokhagymát 
üvegesítünk, hozzáadunk kockára vágott füstölt son-
kát, kicsit forgatjuk, sütjük, majd gombaszeleteket 
adunk hozzá, kicsit pároljuk, aztán csíkokra vágott ecetes uborkát, ezt is punnyasszuk 
egy ideig, majd a fűszereket: sót, óvatosan a sonka miatt, pirospaprikát, kakukkfüvet, 
petrezselymet, borsot. Ha már minden jól összeforrt, egy pohár tejfölt küldjünk utána. 
Ha kész, tegyük bele vissza a húst, még így is hagyjuk a tűzön kicsit, míg átmelegszik 
a hús és összeérnek az ízek. Rizzsel ágyazzunk meg a pecsenyének a tányéron. Hideg, 
habos sör illik hozzá.  

165 éve született Graham Bell, a telefon feltalálója

Alexander Graham Bell Skóciában született 
1847. március 3-án. Nem járt sokáig iskolába, 
autodidaktaként tett szert nagy műveltségre. 
Apja hangfiziológiai specialista volt, ő maga 
pedig egy ideig egy süketnéma-intézetben 
dolgozott pedagógusként. 1871-ben Ameriká-
ba költözött és a bostoni egyetem professzora 
lett. Az örökletes süketséggel kapcsolatos 
vizsgálódásai során hallásjavító készülékekkel kísérletezett, ennek kapcsán jutott el azokhoz 
a felismerésekhez, amelyek a telefon feltalálásához vezettek. 1876-ban szabadalmat kapott 
találmányára. A telefont hatalmas érdeklődéssel fogadták, azonban a Egyesült Nyugati Távíró 
Társaság végül is elállt a találmány megvásárlásától. Bell ezért 1877-ben megalapította a 
Bell Telephone Companyt, amely 1885-től American Telephone and Telegraph Co. néven 
fejlődött multinacionális vállalattá. Bellnek voltak más találmányai is, például az otthoni 
légkondicionálás, ami hozzájárult a légiközlekedési technológia fejlődéséhez. 

Bell elkötelezte magát a tudomány és a technológia iránt. Így vette át 1898-ban a 
National Geographic Society című magazin elnökségét. Bell és veje, Gilbert Grosvenor 
a száraz folyóiratot gyönyörű fotókkal és érdekes írásokkal bővítette, így lett a National 
Geographic a világ legismertebb magazinjainak egyike. Ezenkívül ő az egyik alapítója 
a Science magazinnak. 1922. augusztus 2-án halt meg. Tiszteletére azon a napon az 
USA-ban minden telefonszolgáltatás megállt egy percre.

Képünkön egy korabeli telefonközpont. 
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áPrilis
Tavaszhó,	Szent	György	hava

nap Névnap Szentek napja a nap 
kel

a nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

01 v Hugó Hugó 6.21 19.13 13.02 3.10
02 H Áron Áron, Ferenc 6.19 19.14 14.12 3.42
03 k Buda, Richárd Richárd 6.17 19.16 15.25 4.10
04 Sz Izidor Izidor 6.15 19.17 16.41 4.37
05 Cs Vince Virágvasárnap 6.13 19.19 17.59 5.04
06 P Vilmos, Bíborka 6.11 19.20 19.20 5.32
07 Sz Herman Herman 6.10 19.21 20.41 6.04
08 V Húsvét, Dénes Dénes, Valér, Valter 6.08 19.23 22.01 6.40
09 H Húsvéthétfő, Erhard 6.06 19.24 23.16 7.23
10 k Zsolt 6.04 19.26 – 8.15
11 Sz Leó, Szaniszló Leó, Szaniszló 6.02 19.27 0.22 9.15
12 Cs Gyula Gyula 6.00 19.28 1.16 10.21
13 p ida 5.58 19.30 2.00 11.30
14 Sz Tibor Tibor 5.56 19.31 2.36 12.40
15 v Anasztázia, Tas Anasztázia, Oktávia 5.54 19.33 3.05 13.48
16 H Csongor Bernadett 5.52 19.34 3.31 14.54
17 k Rudolf Izidóra, Dezső, Rudolf 5.50 19.35 3.54 15.59
18 Sz Andrea, Ilma Apolló 5.49 19.37 4.16 17.03
19 Cs emma emma 5.47 19.38 4.38 18.06
20 P Tivadar 5.45 19.40 5.02 19.08
21 Sz Konrád Anzelm, Konrád 5.43 19.41 5.27 20.10
22 V Csilla, Noémi Kájusz, Noémi 5.41 19.42 5.56 21.11
23 H Béla Adalbert, Béla 5.40 19.44 6.30 22.08
24 K György György, Fidél 5.38 19.45 7.09 23.02
25 Sz Márk Szt. József 5.36 19.47 7.55 23.50
26 Cs Ervin Ervin, Klétusz 5.34 19.48 8.47 –
27 P Zita, Mariann 5.33 19.49 9.46 0.32
28 Sz Valéria Valéria, Péter 5.31 19.51 10.49 1.09
29 V Péter Katalin 5.29 19.52 11.55 1.41
30 H Katalin, Kitti Piusz, Zsófia, Katalin 5.28 19.54 13.05 2.10

Telihold	�-án	��	óra	�9	perckor
Utolsó	negyed	��-án	��	óra	50	perckor
Újhold	��-én	9	óra	�9	perckor
Első	negyed	29-én	11	óra	58	perckor
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naP-tárMárcius	21-től	április	20-ig
Kos	csillagjegy

április

HIRDETÉS

1.
85 évvel ezelőtt ezen a napon született Puskás 
Ferenc.

5.
100 éve született Örkény István, a Tóték, az 
Egyperces novellák, sok más sikeres színdarab 
és prózai mű szerzője.

8.
80 éve született Antall József történész és 
politikus, az MDF elnöke, 1990-től 1993-ig 
miniszterelnök.

10.
165 éve született Joseph Pulitzer, a magyar 
származású amerikai sajtómágnás, a Pulitzer-díj 
megalapítója. 110 éve ezen a napon született 
Darvas Lili színésznő.

11.
15 éve ez a nap a Parkinson-kór világnapja.

15.
560 éve született Leonardo da Vinci festő, 
szobrász, grafikus, építész, mérnök és termé-
szettudós, az egyetemes művészettörténet egyik 
legnagyobb alakja.

23.
160 éve született Mednyánszky László festő-
művész.

28.
115 éve született Tihanyi Kálmán fizikus, a 
katódsugaras televízió magyar feltalálója.
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	virÁGPArÁDÉ		 Kertünk	díszei		

Jeles napok

lilaakác (Wisteria) A kertek csodá-
latos korán, április–júniusban virágzó pil-
langós virágú kúszónövénye, pompás  lila 
vagy ibolyaszínű virágfürttel. Lecsüngő vi-
rágfürtjei elérhetik a 40 - 50 centi hosszúsá-
got is. Védett, napfényes helyet és nedves, 
humuszban gazdag, jó vízelvezetésű talajt 
igényel. Kevésbé fagytűrő. Legegyszerűbb 
szaporítási módja, ha egy idősebb tő mellől 
kiássuk a sarjhajtásokat.
 

OrGOna (Syringa	 vulgaris) Májustól 
júniusig díszíti kertünket lila, rózsaszín, 
vörös, fehér színeivel. Szimpla és dupla 
virágai kellemes  illatúak.Ültetését ősszel 
és tavasszal végezzük napos, bármilyen 
vízáteresztő, nem túl savanyú kerti földbe. 
Ellenáll a változó időjárásnak. Minden 
tavasszal trágyázzuk meg, vagy lássuk 
el komposzttal. Idővel meghálálja. A kö-
zönséges orgona 2-4 méter magas cserje, 
de céltudatos metszéssel kecses, alacsony 
törzsű fává is nevelhető. Dúsan elágazó 
gyökérzete sekélyen helyezkedik el a talaj 
felszíne alatt, és a talaj nedvességét mohón 
veszi fel, ezért egy jókora orgonasövény 
közvetlen közelében a növények sokat 
szenvednek a szárazságtól.

áPriLiS	2.
aZ autiZmus ViláGnaPJa
Az autista ember nehezen alakít ki kapcso-
latokat, nem észleli megfelelően a másik 
ember érzéseit.

áPriLiS	uToLSó	SZoMBATJA	
a szabadtűzi sütés-fŐzés 
ViláGnaPJa
A Szabadtűzi Lovagrend a fa tüzénél vagy 
parazsán készült ételek rajongóit hívja 
közös akcióra.

áPriLiS	8.
aZ emBersZeretet ViláGnaPJa
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április

A hónap receptje
TAVASZI LEVES Pucolunk és kockára vágunk 
néhány sárgarépát, krumplit, szétszedünk egy 
kis fej karfiolt, zöldborsót fejtünk, fölaprózzuk 
a petrezselymet. Megfőzzük őket egy fazékban, 
teszünk hozzá húsleveskockát. Kicsi cukor, só 
kell bele, majd tejszínbe kevert liszttel behabar-
juk. A tetejére szórjuk tálalás előtt a petrezselymet. Gazdagabb a levesünk, ha hússal is 
kiegészítjük. Lehet karajcsont, oldalas, csirkeaprólék a fazékban még a leves előtt, ezzel a 
leveskockát is megspórolhatjuk. Variálhatjuk ételünket, ha apró húsdarabokat még minde-
nek előtt lisztbe forgatunk, ezzel a habarás helyett a végén már csak a tejszínt kell a levesbe 
kevernünk. Ha tárkonyt is teszünk bele, különleges ízt adunk tavaszi levesünknek.  

155 éve adták át a kocsiforgalomnak a váralagutat

A budai Váralagút 350 méter hosszú, és a 
Lánchíd budai hídfőjét köti össze a Kriszti-
navárossal. Szükségességét már Széchenyi 
felvetette 1842-ben. A terveket már 1845-
ben elfogadták, de a munkálatok kezdete 
az 1848-as forradalom és egyéb akadályok 
miatt egyre tolódott. Végül 1850-ben 
Ürményi József hozott létre társulatot az 
építésre, amit 1853-ban kezdtek meg Clark Ádám tervei szerint. A Várhegyet hét és fél 
hónap leforgása alatt fúrták át 9,5 méter szélesen és 349,66 méter hosszan. Az Alagút 
1,8 százalékkal, 6,1 métert lejt a Duna felé, ami a vízelvezetést megoldja. A 82–100 cm 
vastag patkó alakú téglaboltozatot később csempével borították, a kifejtett követ pedig 
eladták a dunai rakpart építéséhez. A klasszicista keleti homlokzatot Clark, a romanti-
kus nyugati kaput Frey Lajos tervezte. 1857. április 30-án a kocsiforgalom számára is 
megnyitották az alagutat, bár ekkor a kapuzatok még nem voltak készen. Ettől a naptól 
kezdve fizetni kellett az áthaladásért: a gyalogosoknak egy krajcárt, az egylovas ko-
csiért három, a kétlovasért hat krajcárt. Még e kis összegekből is szép jövedelem folyt 
be, az első két hónapban 5968 forinttal gazdagította a tulajdonosokat. A jómódú pesti 
és budai polgárok körében egyhamar divattá vált a Várhegy alatti átkocsizás. Teljesen 
csak 1858 után készült el az építmény. A századfordulón áttértek a gáz-, majd 1915-től a 
villanyvilágításra. 1918-ban a díjat eltörölték, majd 1919-ben az úttestet eredetileg borító 
fakockákat kiskockakőre cserélték. 1944-ben a német SS-katonák és a nyilasok az Alag-
útban harcálláspontot rendeztek be, melyhez a Szent György téri aknát is felhasználták. 
A háborúban az építmény megsérült, helyreállítására 1949-ben került sor.
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máJus
Tavaszutó,	Pünkösd	hava

nap Névnap Szentek napja a nap 
kel

a nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

01 k Munka ünn., Fülöp Fülöp, Jakab, József 5.26 19.55 14.17 2.36
02 Sz Zsigmond Atanáz, Zsigmond 5.24 19.56 15.32 3.02
03 Cs Tímea, Irma Fülöp, Jakab 5.23 19.58 16.49 3.29
04 p Mónika, Flórián Mónika, Flórián 5.21 19.59 18.10 3.58
05 Sz Györgyi Irén, Gotthárd 5.20 20.00 19.31 4.31
06 V Ivett, Frida Judit, Frida 5.18 20.02 20.50 5.11
07 H Gizella Gizella 5.17 20.03 22.02 6.00
08 K Mihály Mihály, Győző 5.15 20.04 23.04 6.58
09 Sz Gergely Gergely 5.14 20.06 23.54 8.04
10 Cs Ármin, Pálma Izidor, Ármin 5.13 20.07 – 9.15
11 p Ferenc Ferenc, Fábiusz 5.11 20.08 0.34 10.27
12 Sz Pongrác Pongrác 5.10 20.10 1.07 11.37
13 v Szervác, Imola Szervác, Imelda 5.08 20.11 1.34 12.45
14 H Bonifác Bonifác 5.07 20.12 1.59 13.51
15 k Zsófia, Szonja Zsófia 5.06 20.14 2.21 14.56
16 Sz Mózes, Botond János, Mózes 5.05 20.15 2.43 15.59
17 Cs Paszkál Paszkál 5.04 20.16 3.06 17.01
18 P Erik, Alexandra Alexandra 5.02 20.17 3.31 18.03
19 Sz Ivó, Milán Celesztin, Ivó 5.01 20.18 3.59 19.04
20 V Bernát, Felícia Bernát, Bernardin 5.00 20.20 4.31 20.02
21 H Konstantin András 4.59 20.21 5.08 20.57
22 K Júlia, Rita Rita, Júlia, Emil 4.58 20.22 5.52 21.47
23 Sz Dezső Dezső, Renáta 4.57 20.23 6.43 22.32
24 Cs Eszter, Eliza Eszter 4.56 20.24 7.39 23.10
25 P Orbán Gergely, Orbán 4.55 20.25 8.41 23.43
26 Sz Fülöp, Evelin 4.54 20.26 9.46 –
27 V Pünkösd, Hella Pelbárt, Ágoston 4.54 20.27 10.53 0.13
28 H Pünkösdhétfő, Emil Vilma, Vilmos 4.53 20.28 12.02 0.39
29 K Magdolna Magdolna, Ervin 4.52 20.29 13.13 1.04
30 Sz Janka, Zsanett Johanna 4.51 20.30 14.27 1.30
31 Cs Angéla Petronella 4.51 20.31 15.43 1.56

Telihold	�-án	5	óra	�5	perckor
utolsó	negyed	12-én	23	óra	47	perckor
Újhold	21-én	1	óra	47	perckor
Első	negyed	28-án	22	óra	16	perckor
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naP-táráprilis	21-től	május	20-ig
Bika	csillagjegy

május

HIRDETÉS

amire Érdemes FiGYelni
�0��.	május	��.

Megnyílik a világkiállítás Dél-Koreá-
ban, yeosu városában.

2.
170 éve született Kézmárszky Tivadar szülész, 
nőgyógyász, egyetemi tanár, a magyar szülésznői 
ellátás megszervezője, a Bábaképző alapítója.

7.
80 éve született Szemes Mari színésznő, sok 
drámai és vígjátéki film- és színpadi szerep 
alakítója.

9.
100 éve született Ottlik Géza, az Iskola a határon 
szerzője.

10.
1887-ben Kresz Géza fővárosi orvos kezdemé-
nyezésére ezen a napon alakult meg az Önkéntes 
Mentőegyesület. 125 éve ez a mentők napja 
Magyarországon. 

14.
Adolphe Nicole Svájcban 150 éve szabadal-
maztatta a kronográfot, a stopperórás időmérő 
szerkezetet.

18.
Rhode Island 360 éve ezen a napon elsőként 
hozott törvényt a rabszolgaság ellen. 
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	virÁGPArÁDÉ		 Kertünk	díszei		

Jeles napok

leander (Nerium	oleander) Kertünk, 
verandánk,  teraszunk egyik legkedveltebb 
virága a leander. Májustól októberig hozza 
pompás piros, sárga, barackszínű vagy 
éppen fehér virágait, melyek pompázatos 
színükkel szinte beragyogják a kertet. Dúsan 
virágozni akkor fog, ha sok napfényben lesz 
része, és tápanyagban gazdag földbe ültetik.  
A fiatal töveket ajánlatos évente, az időseb-
beket 3-4 évenként átültetni. Tavasztól őszig 
bőségesen kell öntözni. A leander számára  
kritikus időszak a tél. Fagymentes, de 4-5 
foknál nem melegebb helyre kell tenni. Télre 
sokan leviszik a pincébe. Ebben az esetben 
azonban minél közelebb kell kerülnie az 
ablakhoz, hogy valamennyi fény érje.

pünkösdi vagy bazsarózsa 
(Peconia	 officinalis) Általánosan ismert 
és kedvelt  virág. Minden földben egyaránt 
jól fejlődik. A pünkösdi rózsa virágzása 
májustól júniusig, ritkábban egész júliusig 
eltart. Nem túl hosszú életű, ám csodála-
tos színvilágával, fehér, piros, sárga vagy 
narancssárga színeivel kárpótol minket.  
Gyökérhajtásairól szaporíthatjuk tavasszal, 
de ősszel még jobb. Szép erőteljes bokrokat 
csak úgy nyerünk, ha az egyes tőkéket csak 
minden 5-6 évben osztjuk szét. Ültessük 
napos, lehetőleg levegős, jó vízáteresztő, 
tápanyagokban gazdag humuszos földbe. 
Virágzása májustól júniusig tart. Hosszabb 
szárazságban mérsékelten öntözzük.

MáJuS	6.
a JásZOk naPJa
1745. május 6-án Mária Terézia szabad 
parasztokká nyilvánította a Német Lo-
vagrend földesúri hatósága alól magukat 
kiváltó jászkunokat. Ennek emlékére 
Jászjákóhalma önkormányzata 1991-ben 
határozta el, hogy az eseményről minden 
évben megemlékeznek. 

MáJuS	12.
az ápolónŐk nemzetközi 
naPJa
1820-ban ezen a napon született Florence 
Nightingale brit ápolónő, aki a krími 
háború idején önkéntes ápolónőket 
toborzott, hősiesen mentette, ápolta a 
sebesülteket, majd később ápolónőképző 
iskolát alapított. 

MáJuS	19.
nemZetkÖZi FÉrFinaP



	 Kincses	Kalendárium		 �5		 a	2012-es	esztendőre

május

A hónap receptje
TÖLTÖTT PADLIZSÁN A nem túl vékonyra 
szeletelt padlizsánt kevés olívaolajon süssük 
meg, csöpögtessük le. Sózzuk, borsozzuk. A 
paradicsompaprikát vágjuk hosszú szeletekre, 
fektessük a padlizsánszeletekre, majd szeljünk 
még rá egy-egy szelet sajtot, akár füstöltet, akár 
köményeset, de lehet kemény kecskesajt is. A művet fűszerezzük bazsalikommal, oregánóval, 
majd tekerjük föl. Ha maradt padlizsán, mert már nem adta ki a szeletet, s azt is megpirítottuk 
az olajban, tegyük most egy tepsibe, vagy jénai tálba, fektessük mellé a tekercseket.  Készít-
sünk tejszínből, reszelt sajtból, kevés fehérborból, borsból, pirospaprikából és lisztből mártást. 
Ezzel nyakon öntve a padlizsántekercseket, toljuk a tepsit a sütőbe, s 20 perc alatt süssük 
készre. Húsimádók gazdagíthatják a tekercset sonkával, darált hússal, csirkefalatokkal.

70 éve született Bujtor István színész, rendező

Bujtor István (szül: Frenreisz István, Bp., 1942. május 5. – Bp., 
2009. szeptember 25.) édesanyja a neves vendéglős, Gundel Károly 
lánya volt, akinek első házasságából született féltestvére, Latinovits 
Zoltán. Testvére Frenreisz Károly, az ismert rockzenész. Három évig 
a budapesti Piarista Gimnáziumba járt, majd a József Attila Gimnázi-
umban érettségizett kitűnő eredménnyel, mégsem vették fel az orvosi 
egyetemre. Egy évig segédmunkás, pincér volt, majd a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetemen diplomázott. Már másodéves 
egyetemistaként szerepet kapott Máriássy Félix Karambol című 
filmjében. Az egyetem után a Győri Kisfaludy Színházhoz került, 

1968-ban a fővárosi József Attila Színház kötött vele szerződést. 1971-től a Pécsi Nemzeti 
Színház, majd 1976-tól a Vígszínház tagja lett. 1978-ban került a Mafilmhez. 1989-től kilenc 
éven át a székesfehérvári Vörösmarty Színház tagja volt, majd 1993-tól a Mahir Film Kft. 
vezetője. 2007 végén megválasztották a Veszprémi Petőfi Színház igazgatójává. Filmekben 
is gyakran szerepelt: A kőszívű ember fiai (1965), Fiúk a térről (1967), Egri csillagok (1968), 
Az oroszlán ugrani készül (1969), Fekete gyémántok (1976). 1979-ben Balázs Béla-díjat 
kapott. 1980-ban álmodta meg és játszotta el Ötvös Csöpi rendőrnyomozó alakját A Pogány 
Madonna című filmben. A sorozat második filmje a Csak semmi pánik volt. 1985-ben Az 
elvarázsolt dollár forgatására már céget alapított, és szponzoroktól szerezte meg a szükséges 
pénzt. Bud Spencert, az olasz Piedonét is Bujtor szinkronizálta, az alkati hasonlóság adta 
ehhez és a később általa készített magyar filmekhez az ötletet. 2009 júliusában a veszprémi 
kórházba kellett szállítani, ahonnan szeptemberben mentővel vitték át a budapesti Állami 
Egészségügyi Központba, egy nappal később azonban elhunyt.
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JÚnius
Nyárelő,	Szent	iván	hava

nap Névnap Szentek napja a nap 
kel

a nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

01 p Tünde Jusztiniusz, Paulina 4.50 20.32 17.02 2.26
02 Sz Kármen, Anita Marcellinusz, Péter 4.49 20.33 18.21 3.02
03 v Klotild Károly, Klotild 4.49 20.34 19.37 3.45
04 H Bulcsú 4.48 20.35 20.45 4.38
05 k Fatime Bonifác, Reginald 4.48 20.36 21.42 5.40
06 Sz Norbert, Cintia Norbert 4.47 20.36 22.28 6.51
07 Cs Róbert Fülöp, Róbert 4.47 20.37 23.05 8.05
08 P Medárd Medárd, Ágnes 4.47 20.38 23.36 9.19
09 Sz Félix Efrém 4.46 20.39 – 10.30
10 v Margit, Gréta Margit 4.46 20.39 0.02 11.39
11 H Barnabás Barnabás 4.46 20.40 0.25 12.45
12 K Villő János 4.46 20.40 0.48 13.49
13 Sz Antal, Anett Antal, Antónia 4.46 20.41 1.11 14.52
14 Cs Vazul Vazul 4.45 20.41 1.35 15.55
15 p Jolán, Vid Jolán, Viola 4.45 20.42 2.02 16.56
16 Sz Jusztin Jusztina, Auréliusz 4.45 20.42 2.32 17.55
17 v Laura, Alida Adolf, Laura 4.45 20.43 3.08 18.52
18 H Arnold, Levente Arnold 4.46 20.43 3.49 19.44
19 K Gyárfás Gyárfás, Romuald 4.46 20.43 4.38 20.31
20 Sz Rafael Rafael, Florencia 4.46 20.43 5.33 21.11
21 Cs Alajos, Leila Alajos, Lujza 4.46 20.44 6.34 21.46
22 P Paulina Tamás 4.46 20.44 7.38 22.17
23 Sz Zoltán Etelka 4.47 20.44 8.45 22.44
24 V Iván Iván 4.47 20.44 9.53 23.10
25 H Vilmos Vilmos, Viola 4.47 20.44 11.03 23.34
26 K János, Pál Cirill, Dávid 4.48 20.44 12.14 –
27 Sz László László, Sámson 4.48 20.44 13.27 0.00
28 Cs Levente, Irén Iréneusz, Irén, Laura 4.49 20.44 14.43 0.27
29 P Péter, Pál Péter, Pál, Judit 4.49 20.44 15.59 0.59
30 Sz Pál Szt. Emília 4.50 20.44 17.14 1.37

Telihold	4-én	��	óra	��	perckor
Utolsó	negyed	��-én	��	óra	4�	perckor
Újhold	19-én	17	óra	03	perckor
Első	negyed	27-én	5	óra	31	perckor
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naP-tárMájus	21-től	június	21-ig
Ikrek	csillagjegy
A	nyár	kezdete:
június	��-én	0�	óra	08	perckor.	

június

HIRDETÉS

amire Érdemes FiGYelni
�0��.	június	8.

A lengyel–ukrán közös rendezésű labda-
rugó Európa-bajnokság megnyitása

6.
185 éve Széchenyi  István kezdeményezésé-
re ezen a napon tartották az első lóversenyt 
Pesten.

10.
85 éve született Márkus László Kossuth-díjas, 
kiváló művész, számtalan színpadi, film- és 
televíziós szerep népszerű alakítója.

13.
100 éve hajtotta végre repülőgépről az első si-
keres ejtőernyős ugrást Albert Berry a Missouri 
folyó felett.

17.
85 éve született Sütő András, erdélyi magyar 
író, az Anyám könnyű álmot ígér című regény, a 
Csillag a máglyán című dráma és még sok szép 
prózai vagy drámai mű szerzője.

22.
175 éve kezdték el építeni a Magyar Nemzeti 
Múzeumot.

24.
125 éve született Karinthy Frigyes író, költő, 
műfordító, az irodalmi paródia klasszikussa. 
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Jeles napok

rÓZsa (rosa) Júniustól október végéig 
díszítik kertünket a „virágok királynői” a 
rózsák. Nemesítőknek köszönhetően ma 
már szinte minden színben pompáznak. A 
több mint száz rózsafajtát formájuk sze-
rint csoportosítják, például ágyas-, futó-, 
tea-, törperózsa stb. Igen sokoldalúak, 
bokor- vagy cserjeszerűek, illetve törzsről 
növekedők. Igen kedvelik a vízáteresztő, 
humuszos, tápanyagokban gazdag talajt, 
melynek alacsony a mésztartalma, és a 
napos félárnyékos helyet. Kiültetésük 
rendkívül változatos: kisebb csoportokban 
vagy egyesével szétosztva kertünkben, de 
lehet kerítés mellé,  tartóállványra, falra 
futtatva, ízlésünknek megfelelően. A rend-

szeres, de mérsékelt öntözést meghálálják. 
Ültetésük októberben és áprilisban történik 
fagymentes időben. A gyökérlabdával ren-
delkező fajtákat októberben és júniusban, 
míg a konténerben nevelteket egész évben 
ültethetjük. Az ültetéshez olyan mély és 
széles gödröt ássunk, hogy a gyökérzet jól 
elférjen benne, és a szemzés helye 3-4 cm-
rel a talajszint alá kerülhessen. A gödröt kerti 
földdel és humusszal  töltsük fel. Ültetés 
után alaposan locsoljuk be a töveket. Miután 
a víz felszikkadt, 15-20 cm magasan földdel 
töltsük fel a rózsákat. Csak akkor kell kita-
karni, amikor a rügyek már duzzadnak, kb. 
április vége felé.

JÚNiuS	12.		
a GYermekmunka elleni 
ViláGnaP
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
(ILO) statisztikái szerint a gyermekmunka 
világméretű törvényi tilalma ellenére még 
mindig minden hatodik (5–17 éves életkor 
közötti) gyermek dolgozik rendszeresen: a 
munkára fogott gyermekek több mint fele 

ázsiai. Magyarországon 1839-ben tiltotta 
be az Országgyűlés a gyermekmunkát. 

JÚNiuS	HArMADiK	VASárNAPJA	
aPák naPJa
Az ünnep az USA-ból indult. Kezdeménye-
zője Sonora Louise Smart Dodd volt, akinek 
anyja hatodik gyermeke születése közben 
halt meg. Az özvegyen maradt apa sohasem 
nősült meg újra, egy farmon nevelte fel 
gyermekeit. Richard Nixon elnök törvénybe 
iktatta az apák napját. 
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A hónap receptje
TEJSZÍNES TÚRóTORTA Egy kapcsos tortaforma 
szélét úgy béleljünk ki zsírpapírral, hogy a papír maga-
sabb legyen a formánál, megtartsa majd a túrót. Bele-
teszünk óvatosan egy kerek tortalapot. Turmixgépben 
készítjük el a krémet: 10 dkg porcukor, 40 dkg túró, 
2 tojás sárgája, 1 vaníliarúd belseje, reszelt citromhéj 
– ezeket jól összekeverjük a gépben. Fél liter tejszínből 
egy üstben kemény habot verünk, majd óvatosan, lassan hozzákeverjük a túrós krémet.  
1 dkg lapzselatint egy kicsit megmelegítünk egy kis vízzel, majd egy edényben pár másod-
perc alatt fölolvasztjuk a tűz fölött. Folyamatosan kevergetni kell, de nem kell fölforralni. Ha 
föloldódott, lassan, óvatosan hozzákeverjük a krémhez. A krémet beöntjük a tortaformába, 
elsimítjuk a tetejét, s frizsiderbe tesszük hűlni.  Friss gyümölcsökkel, eperrel, ribizlivel, megy-
gyel, cseresznyével, málnával, naranccsal megszórjuk a lehűlt torta tetejét, majd levesszük a 
tortaformát, s lehúzzuk a papírt. Ha véletlenül nem fogyna el rögtön, tegyük újra hidegre.

160 éve született Antonio Gaudí katalán építész

Antoni Plàcid Gaudí i Cornet (1852. június 25. 
– 1926. június 10.) 1873-ben kezdte meg építé-
szeti tanulmányait, 1878-ban tette le vizsgáit. 
Szakmai pályáját egyetemi tanulmányai alatt 
kezdte, számos kiemelkedő barcelonai építész 
műszaki rajzolójaként dolgozott, hogy fedezni 
tudja tanulmányai költségeit.

Munkásságára nagy hatással volt az angol 
John Ruskin. Korai épületeire jellemző a 
mór, majd a gótikus stílus, ám jellemzően az 
organikus építészet képviselője. Egyes szak-
írók ezt „katalán modernizmusnak” nevezik. Legtöbb művéhez ő maga készítette a 
belsőépítészeti munkákat, bútorokat, sőt, míves csempéket is. Legismertebb épülete a 
Sagrada Família temploma, melynek alapkövét 1882-ben rakták le (képünkön). A keleti 
szárny 1891 és 1900 között, a nyugati szárny 1954 és 1985 között épült. Ma is épülő 
tornyai közül a legmagasabb (az eredeti tervek szerint) 170 méter magas lesz. Ahogy 
még magát az organikus építészetet sem értette meg a XX. század, úgy ez a templom 
is a jövő temploma lesz.

1926. június 7-én Gaudít elgázolta egy villamos, három nap múlva meghalt. Június 
12-én temették el pápai engedéllyel a Sagrada Família kriptájában. A katedrálist 2010 
novemberében XVI. Benedek pápai bazilikává szentelte.
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JÚlius
Nyárhó,	Szent	Jakab	hava

Telihold	�-án	�0	óra	5�	perckor
Utolsó	negyed	��-én	�	óra	48	perckor
Újhold	�9-én	�	óra	�5	perckor
Első	negyed	26-án	10	óra	56	perckor

nap Névnap Szentek napja a nap 
kel

a nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

01 v Tihamér, Annamária Olivér, Áron 4.50 20.43 18.25 2.24
02 H Ottó Ottó 4.51 20.43 19.26 3.20
03 k Kornél, Soma Tamás, Kornél 4.51 20.43 20.18 4.26
04 Sz Ulrik Erzsébet, Ulrik 4.52 20.42 21.00 5.39
05 Cs Emese, Sarolta Antal 4.53 20.42 21.34 6.54
06 P Csaba Mária 4.53 20.41 22.03 8.08
07 Sz Apollónia Apollónia, Vilibald 4.54 20.41 22.28 9.20
08 V Ellák Edgár 4.55 20.40 22.51 10.29
09 H Lukrécia Veronika 4.56 20.40 23.15 11.35
10 k Amália Engelbert 4.57 20.39 23.38 12.40
11 Sz Nóra, Lili Benedek 4.58 20.39 – 13.43
12 Cs Izabella, Dalma Eleonóra, János 4.59 20.38 0.04 14.45
13 p Jenő Henrik, Petronella 5.00 20.37 0.33 15.46
14 Sz Örs, Stella Kamil 5.01 20.36 1.07 16.43
15 v Henrik, Roland Bonaventura 5.02 20.36 1.46 17.37
16 H Valter 5.03 20.35 2.32 18.26
17 k Endre, Elek András, Elek 5.04 20.34 3.25 19.09
18 Sz Frigyes Hedvig, Frigyes 5.05 20.33 4.24 19.47
19 Cs Emília Emília 5.06 20.32 5.27 20.20
20 P Illés Illés, Margaréta 5.07 20.31 6.34 20.49
21 Sz Dániel, Daniella Lőrinc, Dániel 5.08 20.30 7.43 21.15
22 V Magdolna Mária Magdolna 5.09 20.29 8.53 21.40
23 H Lenke Brigitta, Apollinár 5.10 20.28 10.05 22.06
24 K Kinga, Kincső Kinga, Krisztina 5.11 20.27 11.17 22.32
25 Sz Kristóf, Jakab Jakab, Kristóf 5.13 20.25 12.31 23.02
26 Cs Anna, Anikó Joakim, Anna 5.14 20.24 13.45 23.37
27 P Olga, Liliána Natália, Rudolf 5.15 20.23 14.59 –
28 Sz Szabolcs Ince 5.16 20.22 16.10 0.19
29 V Márta, Flóra Beatrix, Flóra 5.17 20.20 17.13 1.09
30 H Judit, Xénia Péter, Judit 5.19 20.19 18.08 2.10
31 k Oszkár Loyolai Szt. Ignác 5.20 20.18 18.53 3.18
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naP-tárJúnius	22-től	július	22-ig
rák	csillagjegy

július

HIRDETÉS

amire Érdemes FiGYelni
2012.	július	27.

A londoni nyári olimpia kezdete

1.
156 évnyi brit birodalomhoz tartozás után 15 
évvel ezelőtt Hong Kongot ezen a napon csa-
tolták vissza Kínához.

9.
Johnny Weissmüller 90 éve ezen a napon úszta 
le a világon először egy percen belül a 100 
méter gyorsot.

10.
50 éve bocsátották fel a Telstar–1 nevű táv-
közlési műholdat, amely első ízben közvetített 
televíziós képet az Egyesült Államokból Ang-
liába és vissza.

17.
100 évvel ezelőtt ezen a napon született Kovács 
Pál kardvívó, 16-szoros magyar, 9-szeres világ- 
és 6-szoros olimpiai bajnok.

24.
50 évvel ezelőtt ezen a napon zajlott az első Ki 
mit tud? döntője.

27.
135 éve született Dohnányi Ernő, zongora-
művész, zeneszerző, karmester, zongorape-
dagógus. 
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VerBÉna (Verbena	 hybrida)	A tiszta 
sárga  és fekete színt kivéve minden más 
szín megtalálható a verbénánál. Igazi ha-
zája Peru és Brazília. Szereti a napfényt, 
nyugodtan tehetjük napsütötte helyre. 
Apró, illatos, primulaszerű virágai vannak. 
Túlnyomó részük egyszínű, de vannak több 
színárnyalatúak, szegélyezettek, csillag 
rajzúak stb.  Virágzásuk tartóssága, színeik 
élénksége teszi őket közkedveltté. A napos 
és levegős helyet szeretik a legjobban. Kü-
lönösen kedvelik a laza, könnyű és trágyá-
zott talajt. Nyáron nagy melegben igénylik 
a bő locsolást, ha megkapják, akkor teljes 
színpompájukkal jutalmazzák meg a gon-
doskodást. A verbéna magja sokáig hever 
a földben, míg kikel. Ültetése márciusban 
ajánlott ládikákba vagy cserepekbe, meleg 
helyen tartva. Virágzásuk június–júliustól 
késő őszig eltart. Különösen csoportokban 
való ültetésre ajánlott, de mint egyes és 
cserépnövény is szép színfoltja kertünknek. 
Általában bokrot alkot, levélhónaljból 
párosan hozza a gömb alakba rakódott virá-
gait. Balkonnövényként is nagyon kedvelt. 
Csüngő változatai újabban egyre jobban 

elterjednek. Nem túl igényes növény. Szeb-
ben fejlődik homokos, napos talajokon. 
A verbéna nem bírja a szárazságot, tehát 
rendszeresen öntözzük. A tápanyagban 
gazdag, nedvesebb közegben a zöld részei 
jobban fejlődnek, a virágok rovására. Nem 
bírja a hűvös, deres reggeleket.

JÚLiuS	5.
nemZetkÖZi 
sZÖVetkeZeti naP
A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségé-
nek ötletére ünneplik. 1844-ben az angliai 
Rochdale nevű kisváros 28 polgára a mél-
tányos árú, jó minőségű áruk értékesítésére 
létrehozta az Érdemes Úttörők Társaságát, 
a legelső szövetkezetet. 

JÚLiuS	11.
nÉPesedÉsi ViláGnaP

JÚLiuS	27.
rendsZerGaZdák ViláGnaPJa
A SysAdminDay.com webhelynek köszön-
hető, sokszor nem kellőképpen megbecsült 
rendszeradminisztrátorok ötlete nyomán.

JÚLiS	31.	
a BalatOni Halak naPJa 
maGYarOrsZáGOn
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vitaminok nyersen Köretnek, vagy uzsonnára, 
könnyű reggelire való a vitaminsaláta, amit friss idény-
zöldségekből válogathatunk össze: sárgarépa, karalábé, 
karfiol, zöldborsó, újhagyma, gomba, piros retek, zeller, 
s mivel nyersen esszük, nem kíván sok munkát. A répát, 
karalábét, retket, zellert lereszeljük, megöntözzük cit-
romlével, hogy ne barnuljon meg. A gombát, zöldhagymát feldaraboljuk, a karfiolt rózsáira 
szedjük (bemárthatjuk 2-3 percre szűrőkanálban forrásban levő sós vízbe), majd egy tálban 
összekeverjük a zöldségeket, hozzáadjuk a zöldborsót is. Sózzuk, teszünk hozzá egy csi-
pet cukrot, beletesszük a kefirt is, és jól összekeverünk mindent egy tálban. Ízesíthetjük 
fokhagymával, gazdagíthatjuk reszelt sajttal, olívabogyóval. Bármilyen idényzöldségből 
készülhet, így kerülhet bele cékla, uborka, zöldbab, tök, káposzta, bármi ehető.

140 éve született Amundsen, a Déli-sark felfedezője

Roald Engelbregt Gravning Amundsen (1872. július 16.–1928. 
június 18.) a norvégiai Borge-ban született, Oslo mellett. Fridtjof 
Nansen Grönlandot átszelő expedíciójának hatására döntött úgy, 
hogy életét a felfedezésnek szenteli. 1897-ben csatlakozott Adrien 
de Gerlache belga Antarktisz-expedíciójához másodtisztként. Az 
1903-ban indult, Amundsen vezette expedíció elsőként kelt át az 
Északnyugati átjárón, az Atlanti- és a Csendes-óceán között. Az 
expedíció során a mágneses sark közeli megfigyelések sorozatát 
végezték el, Amundsen tanulmányozta a helybéli emberek szoká-

sait, azt hogy hogyan lehet élni a sarkvidéki körülmények között. Tőlük tanulta meg a 
szánhúzó kutyák használatát is. 

Amikor tudomására jutott, hogy Robert Peary és Frederick Cook 1909-ben elérték az 
Északi-sarkot, illetve Robert Falcon Scott déli-sarki expedíciót szervez, megváltoztatta 
terveit. Nansen Fram nevű hajójával 1910-ben elindult a Déli-sark felé. Amundsen a 
testvérén, Leonon és a Fram tisztjein kívül senkinek nem árulta el, hogy megváltoztatta 
tervét. Attól félt, hogy Nansen visszautasítaná a Fram használatát, ha a terv tudomására 
jutna. Amundsen és társai 1911. október 20-án indultak útnak, és december 14-én, 
35 nappal Scott előtt érték el a Déli-sarkot. Mivel egyik expedíció sem vitt magával 
hírközlési eszközt, ezért a közvélemény csak 1912. március 7-én értesülhetett a hírről. 
Amundsen nem tudott maradéktalanul örülni a sikerének, mert őt világéletében az Észa-
ki-sark tartotta bűvöletében. Amundsen 1928. június 4-én tűnt el. Nobile megmentésére 
indult repülővel, akinek léghajója lezuhant. Később Nobilét életben találták, Amundsen 
holtteste sosem került elő.
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auGusZtus
Nyárutó,	Kisasszony	hava

Telihold	�-án	5	óra	�8	perckor
Utolsó	negyed	9-én	�0	óra	55	perckor
Újhold	17-én	17	óra	55	perckor
Első	negyed	24-én	15	óra	54	perckor
Telihold	��-én	�5	óra	59	perckor

nap Névnap Szentek napja a nap 
kel

a nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

01 Sz Boglárka Alfonz, Péter 5.21 20.17 19.31 4.31
02 Cs Lehel Özséb 5.23 20.15 20.02 5.45
03 p Hermina Lídia, Hermina 5.24 20.14 20.29 6.58
04 Sz Domonkos, Dominika János 5.25 20.12 20.54 8.09
05 v Krisztina Krisztina 5.26 20.11 21.18 9.17
06 H Berta, Bettina 5.28 20.09 21.42 10.24
07 k Ibolya Sixtus, Kajetán 5.29 20.08 22.07 11.29
08 Sz László Domonkos 5.30 20.06 22.35 12.32
09 Cs Emőd Román 5.32 20.04 23.07 13.33
10 p Lőrinc Lőrinc, Blanka 5.33 20.03 23.43 14.32
11 Sz Zsuzsanna, Tiborc Klára, Zsuzsanna 5.34 20.01  – 15.28
12 V Klára Hilária 5.35 20.00 0.26 16.19
13 H Ipoly Ipoly 5.37 19.58 1.16 17.04
14 k Marcell Maximilian, Marcell 5.38 19.56 2.12 17.44
15 Sz Mária 5.39 19.54 3.14 18.19
16 Cs Ábrahám Ábrahám, Rókus 5.41 19.53 4.20 18.50
17 p Jácint Jácint 5.42 19.51 5.29 19.18
18 Sz Ilona Ilona, Rajnald 5.43 19.49 6.40 19.44
19 V Huba Emília, Marián 5.45 19.47 7.52 20.10
20 H Áll. ünn., István,Vajk Szt. István 5.46 19.46 9.06 20.37
21 K Sámuel, Hajna Piusz, Sámuel 5.47 19.44 10.20 21.07
22 Sz Menyhért, Mirjam Menyhért 5.49 19.42 11.35 21.40
23 Cs Bence Róza 5.50 19.40 12.49 22.20
24 P Bertalan Bertalan 5.51 19.38 14.00 23.07
25 Sz Lajos, Patrícia Patrícia, Elvira 5.53 19.36 15.05 –
26 V Izsó Natália 5.54 19.34 16.02 0.03
27 H Gáspár Mónika, Cézár 5.55 19.32 16.49 1.07
28 K Ágoston Ágoston, Mózes 5.57 19.31 17.29 2.16
29 Sz Beatrix, Erna Beatrix 5.58 19.29 18.02 3.28
30 Cs Rózsa Félix, Rózsa 5.59 19.27 18.30 4.40
31 p Erika, Bella Arisztid 6.01 19.25 18.56 5.51
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AUGUSZTUS

HIRDETÉS

amire Érdemes FiGYelni
�0��.	augusztus	5.

A 26. Forma–1 Magyar Nagydíj a Hun-
garoringen.

2.
90 éve ezen a napon született Agárdy Gábor 
Jászai- és Kossuth-díjas színész, a Nemzet 
Színésze.

4.
100 éve született Raoul Wallenberg svéd üz-
letember, diplomata, aki magyar zsidók ezreit 
mentette meg  II. világháború alatt.

11.
135 éve Asaph Hall amerikai csillagász ezen a 
napon fedezte fel a Mars bolygó két holdját, me-
lyeket Phobosnak és Deimosnak nevezett el.

17.
Budapest és Hegyeshalom között 80 éve 
adták át az első magyarországi villamosított 
vasútvonalat. 

20.
115 éve született Ascher Oszkár, színész, sza-
valóművész.

22.
80 éve ezen a napon kezdte adását a BBC 
(British Broadcasting Corporation), az első 
közszolgálati televízió Angliában.

Július	��-tól	augusztus	��-ig
Oroszlán	csillagjegy
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Jeles napok

BársOnYViráG (Tagetes) A bársony-
virág gyönyörű napsárga vagy narancssárga 
színével kitűnő színfolt kertünkben, má-
justól októberig virágzik. Jellegzetes illatot 
bocsát ki magából, ezért is kapta az igazán 
nem méltó büdöske elnevezést, ám ez az illat 
távol tartja a szúnyogokat és kártevőket. Az 
alacsony bársonyvirág 50 cm magas. Virá-
gai mindössze 3 cm átmérőjűek. Épp ezért 
nagyon jó szegélynövény és balkonládában 
is szépen fejlődik.  Szinte bármilyen talajban 
és virágtartóban szépen fejlődik. Csoporto-
san ültetve az egyik legszebb színfolt lesz 
kertünkben vagy erkélyünkön. Szaporítása 
magról a legkönnyebb. 

POrcsinrÓZsa VaGY kukacVi-
ráG (Potulaca	 grandiflora)	 Igen nagy 
népszerűségnek örvend ez a kedves kis 
virág. Ha rendszeresen egymás után vetjük, 
júniustól  szeptemberig gyönyörködhetünk 
színponpás virágaiban. Szegélyvirágnak 
is rendkívül tetszetős. A legszárazabb 
helyeken, lejtőkön sziklacsoportok között 
is eredménnyel ültethető, a fő, hogy minél 
több napfény érje. Az apró magocskákat 
nem kell lefedni, csak lenyomkodni. Május 
közepén vethetjük ki a szabadba, ügyelve 
arra, hogy a magocskák ritkásan legyenek 
a földben. Kikelés után a növényeket 25-
30 centiméternyire kell ritkítani. 15-20 cm 
magasra nő meg, így alkalmas virággyepek 
készítésére is.

AuGuSZTuS	9.
a világ Őslakosainak napja
1982-ben e napon ült össze az ENSZ ősla-
kos népekkel foglalkozó munkacsoportja. 

AuGuSZTuS	13.
BalkeZesek ViláGnaPJa
A világon a balkezesek aránya körülbelül 
10-15 százalék. Kutatók szerint a neolitikum-

kori ősemberek fele még jobbára a bal kezét 
használta. Híres balkezesek: Julius Caesar, 
Napóleon, Michelangelo, Leonardo da Vin-
ci, Beethoven, Mozart, Jimi Hendrix, Paul 
McCartney, Sting, Tom Cruise. Az Egyesült 
Államokban, ahol meglepően sok volt a 
balkezes elnök, megalapították a Balkezes 
Internacionálét. 

AuGuSZTuS	16.
HOntalan állatOk 
ViláGnaPJa
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AUGUSZTUS

A hónap receptje
BOLOND GULyÁSLEVES A gulyáslevest is meg lehet 
bolondítani. Klasszikusan kezdjük, marha- vagy disznóhúst 
kockázunk föl, vöröshagymán pároljuk. Teszünk még mellé 
újításként darabolt oldalast, lehet marha, lehet disznó, 
jöhet még egy kis lábszár hozzá. Sóval, pirospaprikával, 
köménnyel, borssal, fokhagymával, petrezselyemmel íze-
sítjük. Kicsi vízzel öntjük föl, s mikor már félig puha a hús, félédes tokaji borral egészítjük 
ki. Teszünk bele még paradicsomot, paprikát, paprikakrémet. Jöhetnek bele a zöldségek, a 
karikázott sárgarépa, fehérrépa, a kockázott zeller, zellerszár és levél, a krumplikockák. Jót tesz 
a gulyáslevesnek, ha szabad tűzön, kondérban fő. Végül tehetünk még bele otthon szaggatott 
csipetkét. Mellé a maradék tokaji bor, ha nem maradt, egy másik üveg félédes fehér illik.     

35 éve nyílt meg a budapesti Planetárium

A Planetárium a tudományos ismeretterjesztést 
szolgálja immár több mint 30 éve: épületét 1977. 
augusztus 17-én adták át. A „csoda” mindennap 
megismétlődik: úgy érezheti magát a látogató, 
mintha a valódi csillagos égbolt alatt ülne a Pla-
netárium közel 1000 négyzetméteres kupolája 
alatt. A látványról a különleges vetítőműszer; a 
planetáriumgép, valamint a több mint félszáz ki-
egészítő effektusvetítő és speciális vetítő gondoskodik. A műsorok alkalmasak a csillagászat, 
a földrajz, a csillagászati-földrajz, az égi mechanika és a navigáció megismertetésére. Az 
előadások a tudományos ismereteket egy-egy keretjátékban, dramatizálva, zenei aláfestéssel 
és számtalan gyönyörű diakép vetítésével, videofilm-részletekkel tálalják. 

A Planetárium berendezése a pontosan félgömb alakú, fehérre festett kupola belső 
felületére a valódi égbolthoz megtévesztésig hasonló minőségben kivetíti a szabad 
szemmel látható égitesteket; a csillagokat, a Napot, a Holdat, az öt legfényesebb bolygót, 
valamint ezeknek Földről látszó mozgásait. Az égitestek mozgásait felgyorsítva láthat-
juk. Bonyolult fogaskerékrendszer gondoskodik arról, hogy e mozgások a valóságnak 
megfelelő sebességarányokkal történjenek, így tetszőleges időpontra lehet beállítani a 
műszert. Megtekinthetjük az éppen aktuális esti égboltot, mely csillagok, csillagképek, 
bolygók látszanak napnyugta után az égen, hogy néz ki a csillagos ég ugyanazon a napon 
éjfélkor, és hogy néz ki másnap hajnalban. A Planetárium segítségével megnézhetjük, 
hogy milyennek látszott az égbolt néhány évtizeddel vagy évszázaddal ezelőtt, sőt be 
lehet mutatni, milyen helyzetben voltak a bolygók például Krisztus születésekor. De azt 
is meg tudjuk nézni, hogy milyen lesz az égitestek elhelyezkedése a jövőben.



naptár

	 Kincses	Kalendárium		 �8		 a	2012-es	esztendőre

sZePtemBer
Őszelő,	Szent	Mihály	hava

Utolsó	negyed	8-án	�5	óra	��	perckor
Újhold	��-án	4	óra	��	perckor
Első	negyed	22-én	21	óra	41	perckor
Telihold	�0-án	5	óra	�9	perckor

nap Névnap Szentek napja a nap 
kel

a nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

01 Sz Egyed, Egon Egyed, Noémi 6.02 19.23 19.20 7.00
02 V Rebeka, Dorina István, Renáta 6.03 19.21 19.44 8.07
03 H Hilda Gergely, Hilda 6.05 19.19 20.09 9.13
04 k Rozália Ida, Rozália, Róza 6.06 19.17 20.37 10.17
05 Sz Viktor, Lőrinc Lőrinc, Viktor 6.07 19.15 21.07 11.20
06 Cs Zakariás Zakariás, Beáta 6.09 19.13 21.42 12.20
07 p Regina Regina 6.10 19.11 22.22 13.17
08 Sz Mária, Adrienn 6.11 19.09 23.08 14.09
09 V Ádám Ádám, Péter 6.13 19.07 – 14.57
10 H Nikolett, Hunor Miklós 6.14 19.05 0.01 15.39
11 k Teodóra Jácint, Igor 6.15 19.03 0.59 16.15
12 Sz Mária Mária 6.17 19.01 2.03 16.48
13 Cs Kornél János, Kornél 6.18 18.59 3.10 17.17
14 p Szeréna, Roxána 6.19 18.57 4.20 17.45
15 Sz Enikő, Melitta 6.21 18.55 5.32 18.11
16 V Edit Ciprián, Edit 6.22 18.53 6.46 18.39
17 H Zsófia Róbert, Zsófia 6.23 18.51 8.02 19.08
18 K Diána József 6.25 18.48 9.19 19.41
19 Sz Vilhelmina Januáriusz 6.26 18.46 10.36 20.20
20 Cs Friderika Zsuzsanna 6.27 18.44 11.50 21.05
21 P Máté, Mirella Máté, Jónás 6.29 18.42 12.58 21.59
22 Sz Móric Tamás, Móric 6.30 18.40 13.57 23.01
23 V Tekla Linusz, Tékla 6.31 18.38 14.47 –
24 H Gellért, Mercédesz Gellért 6.33 18.36 15.28 0.08
25 K Eufrozina, Kende Kleofás, Eufrozina 6.34 18.34 16.03 1.18
26 Sz Jusztina Kozma, Jusztina 6.35 18.32 16.32 2.28
27 Cs Adalbert Vince, Adalbert 6.37 18.30 16.59 3.38
28 P Vencel Salamon, Pelbárt 6.38 18.28 17.23 4.46
29 Sz Mihály Mihály 6.40 18.26 17.47 5.53
30 v Jeromos Jeromos 6.41 18.24 18.12 6.59
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naP-tárAugusztus	24-től	szeptember	22-ig
Szűz	csillagjegy

Az	ősz	kezdete:	szeptember	22-én,	
��	óra	49	perckor.	

SZEPTEMBER

HIRDETÉS

amire Érdemes FiGYelni
�0��.	szeptember	��.

Az első Budapesti Nemzetközi 
Filmfesztivál megnyitása

1.
120 éve készült el a budai körvasút. A gőzmoz-
donyok által vontatott szerelvények a Déli pá-
lyaudvartól a Margit körúton a mai Bem József 
utcán, a Duna-parton át jutottak el óbudára.

6.
490 éve érkezett meg Spanyolországba a világ 
első körülhajózásából a Victoria nevű hajó. Az 
expedíciót vezető Magellán útközben meghalt.

17.
155 éve  született Konsztantyin Eduardovics 
Ciolokovszkij orosz fizikus, az űrhajózás 
alapelveinek első megfogalmazója, a korszerű 
rakétatechnika elméletének megalapozója.

23.
140 éve  született Richter Gedeon gyógyszer-
gyáros, vegyész, a Kőbányai Gyógyszergyár 
alapítója,  számos külföldön is elismert gyógy-
szer kikísérletezője.

27.
25 éve a „lakiteleki találkozón” ezen a napon 
alakult meg a Magyar Demokrata Fórum 
(MDF).
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Jeles napok

kOkárdaViráG (Gaillardia) Köny-
nyen gondozható évelő növény, amely-
nek pirosas-sárgás virága színessé és 
változatossá teszi a kertünket. Májustól 
szeptemberig virágzik. Jól termeszthető, 
átlagos nedvességtartalmú körülmények 
között, jó vízelvezetésű talajban, napfényes 
területen. Ez a növény inkább a gazdag 
szervesanyag-tartalmú talajt kedveli, de 
tűrhetően tolerálja az egyes száraz tí-
pusú talajokat is. Amennyiben nyáron a 
virágzása csökkenne, vissza kell vágni 
a szárakat, hogy ősszel minél hamarabb 
újra virágozhassanak. Évelő szegélynö-
vényként a kertekben vagy teraszon lévő 
virágcserepekben is nevelhető.  

kerti HOrtenZia (Hydrangea	
macrophylla)	Nagymamáink kertjében nél-
külözhetetlen virág volt, de ma már egyre 
ritkábban fedezhető fel a kertekben. Pedig 
hatalmas labdaszerű virágzatával szép lát-
ványt nyújt. A kerti hortenziának több fajtáját 
ismerjük piros, fehér, kék, rózsaszín virággal. 
Júliustól szeptemberig virágzik a főként 
tavasszal kiültetett virág. Félárnyékos vagy 
napfénytől mentes, humuszos, tápanyagok-
ban gazdag földben érzi jól magát. Az ideális 
hőmérséklet a 15-18 fok.  Nyáron tartsuk a 
földjét egyenletesen nedvesen, ne hagyjuk 
kiszáradni, kerüljük a csapvizet, csak lágy 
vízzel vagy esővízzel öntözzük. Áprilistól a 
nyár végéig adjunk neki tápoldatot.

SZEPTEMBEr	8.
aZ írástudatlansáG elleni 
küzdelem nemzetközi napja

SZEPTEMBEr	16.
aZ ÓZOn ViláGnaPJa
1987. szeptember 16-án írta alá 46 ország 
az ózonréteg védelmét szolgáló montreali 

jegyzőkönyvet, amelyhez ma már több 
mint 160 ország csatlakozott.

SZEPTEMBEr	24.
a fehér kendŐ napja
Az ősi Grúziában a férfiak befejezték har-
cukat, ha a nők fehér kendőt dobtak feléjük.  
Dolidze grúz filmrendező felhívására nők 
ezrei vonultak ki fehér kendőben, így lett a 
fehér kendő a megbékélés jelképe. Hazánk 
1994-ben csatlakozott a felhíváshoz.



	 Kincses	Kalendárium		 4�		 a	2012-es	esztendőre

Samuel Morse (1791. április 27.–1872. április 2.) 
amerikai feltaláló Charlestownban, Boston közelében, 
Massachusetts államban született. Nem tudós, hanem 
képzett (festő)művész volt. Andoverben a Phillip’s 
Akadémián tanult, majd 1810-ben diplomát szerzett a 
yale Egyetemen. 1811-től 1815-ig Angliában élt, majd a 
következő tíz évet vándorművészként töltötte; különösen 
a portrékért rajongott. 1832-ben tért vissza Amerikába, a 
New york-i Egyetemen (University of New york) mint 
a festés és rajzolás professzora dolgozott. Az elektro-
mágnesekről egy hazafelé tartó hajón hallott, s ezek 
után maga is elkezdett foglalkozni a művészettől távol 

álló témával, s ez volt az első lépés az 
elektromos telegráf felé. Találmányát 
1837. szeptember 4-én mutatta be a 
New york-i egyetemen.
Morséra leginkább az általa kidolgozott 
kódrendszer (Morse-kód) miatt emlé-
keznek, és nem a műszerre, amely elő-
ször lehetővé tette ennek használatát. A 
kódot ma is használják, bár a vezetékes 
telegráfia mára utat engedett a vezeték 
nélküli kommunikációnak.

SZEPTEMBER

A hónap receptje
NAGyON RAKOTT KRUMPLI A meg-
főzött krumplit hámozzuk, szeleteljük, a 
kemény tojásokat hasonlóképpen. Néhány 
szelet tarját megsütünk, nem teljesen puhára 
egy serpenyőben, a maradék olajban először 
hagymát pirítunk, majd fölszeletelt gombát 
párolunk. Egy tepsi aljára terítjük a hagymát, 
egy sor krumplit, egy sor húst, a hús mellé a gombát és a tojást. Fűszerezzük sóval, bors-
sal, petrezselyemmel, rozmaringgal. Még egy sor krumpli, tehetünk mellé paradicsom- 
és paprikakarikákat, esetleg cukkinit, nyers tököt, vagy almaszeleteket, őszibarackot, 
narancsgerezdeket, ananászkarikákat. A tetejére reszelt sajttal dúsított tejszín és tejföl 
keverékét öntjük, s a sütőben pirulásig sütjük. Fröccsel az igazi.

175 éve mutatta be távíróját Samuel Morse 
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OktÓBer
Őszhó,	Mindenszentek	hava

* A nyári időszámítás vége

Utolsó	negyed	8-án	9	óra	�4	perckor
Újhold	�5-én	�4	óra	�	perckor
Első	negyed	22-én	5	óra	32	perckor
Telihold	�9-én	�0	óra	50	perckor

nap Névnap Szentek napja a nap 
kel

a nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

01 H Malvin Teréz 6.42 18.22 18.38 8.04
02 K Petra 6.44 18.20 19.08 9.07
03 Sz Helga Évald 6.45 18.18 19.41 10.08
04 Cs Ferenc Ferenc 6.46 18.16 20.19 11.06
05 p Aurél Placid, Attila 6.48 18.14 21.03 12.00
06 Sz Brúnó, Renáta Brúnó, Renáta 6.49 18.12 21.52 12.49
07 v Amália Amália 6.51 18.10 22.48 13.33
08 H Koppány Simeon 6.52 18.08 23.48 14.11
09 K Dénes Ádám, János, Dénes 6.53 18.06 – 14.45
10 Sz Gedeon Ferenc 6.55 18.04 0.52 15.15
11 Cs Brigitta, Gitta Lajos 6.56 18.02 1.59 15.43
12 P Miksa Edvin 6.58 18.00 3.09 16.10
13 Sz Kálmán, Ede Kálmán, Edvárd 6.59 17.59 4.21 16.37
14 v Helén Kallixtusz, Helén 7.00 17.57 5.37 17.05
15 H Teréz Teréz 7.02 17.55 6.54 17.37
16 K Gál Margit, Hedvig 7.03 17.53 8.13 18.14
17 Sz Hedvig Ignác, Rudolf 7.05 17.51 9.31 18.58
18 Cs Lukács Lukács, Jusztusz 7.06 17.49 10.44 19.51
19 P Nándor János, Pál 7.08 17.47 11.49 20.52
20 Sz Vendel Vendel, Kleopátra 7.09 17.46 12.43 21.59
21 V Orsolya Orsolya, Celina 7.11 17.44 13.28 23.10
22 H Előd Szalóme 7.12 17.42 14.05 –
23 K Nemz. ünn., Gyöngyi János 7.14 17.40 14.36 0.21
24 Sz Salamon Salamon, Antal 7.15 17.39 15.03 1.30
25 Cs Blanka, Bianka Blanka 7.17 17.37 15.27 2.38
26 P Dömötör Armand 7.18 17.35 15.51 3.44
27 Sz* Szabina Szabina 7.20 17.34 16.16 4.49
28 V Simon, Szimonetta Simon, Júdás, Tádé 6.21 16.32 15.41 4.54
29 H Nárcisz Melinda 6.23 16.30 16.09 5.57
30 k Alfonz Alfonz, Zenóbia 6.24 16.29 16.41 6.58
31 Sz Farkas Wolfgang 6.26 16.27 17.17 7.58
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naP-tárSzeptember	��-tól	október	��-ig
Mérleg	csillagjegy

OKTóBER

HIRDETÉS

2
Az ENSZ határozata szerint, Mahátma Gandhi 
születésének emlékére öt éve ez a nap az erő-
szakmentesség és a béke világnapja.

4.
15 éve ezen a napon kezdte meg sugárzását a 
TV2, két nappal később pedig az RTL Klub, a 
két első magyar kereskedelmi televízió.

5.
55 éve ezen a napon nyílt meg a Kossuth téren a 
volt Kúria épületében a Nemzeti Galéria.

8.
110 éve adták át a Steindl Imre által tervezett 
Országházat.

11.
125 éve mutatták be a minnesotai Duluth-ban  
A. Miles felvonóját, az első modern liftet. 

12.
110 éve játszotta első hivatalos mérkőzését a  
magyar labdarúgó-válogatott. (Ausztria–Ma-
gyarország: 5 : 0.)

14.
65 éve  Chuck yeager amerikai berepülőpilóta 
lépte át gépével elsőként a hangsebességet.

amire Érdemes FiGYelni
2012.	október	3–7.

Budapesti Nemzetközi Vásár
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	virÁGPArÁDÉ		 Kertünk	díszei		

Jeles napok

Őszirózsa (Aster)	Az őszi virágzású 
fajták, így az őszirózsa is, margarétaszerű 
virágaikkal egész novemberig színesítik 
kertünket. Piros, fehér, rózsaszínű, kék 
vagy világoskék színben pompáznak. Sze-
retik a napos, vízáteresztő, tápanyagokban 
gazdag talajt. Ültessük őket egyesével 
vagy csoportosan, ágyásokban vagy sze-
gélyekben, ahol pompás, gazdagon virágzó 
egységet alkotnak.   

dália (Dahlia)Több fajta ültetésével  cso-
dálatos színvilágot varázsolhatunk kertünkbe 
júliustól októberig. A tiszta kék kivételével 
szinte minden színben pompázik. A napos 
vízáteresztő, humuszos, tápanyagokban gaz-
dag, de nem túl száraz talajt kedveli. Ágyá-
sokban szegélyekben, az alacsonyabb fajták 

ládákban, cserepekben érzik jól magukat. A 
túlzott locsolást megsínylik.

sZarkaláB (Delphinium)	Kékes, li-
láskék, fehér, rózsaszínű színeivel júliustól 
októberig díszítik kertünket. Napos, vízát-
eresztő, tápanyagokban gazdag humuszos 
földben érzik jól magukat. Ültetésük: egyen-
ként, vagy  szegélyekben csoportosan.

oKTóBEr	2.
a HáZtáJi állatOk ViláGnaPJa
Állatvédők és vegetáriánusok emlékez-
nek meg a gazdasági állatokról. Ez a nap 
Mahatma Gandhi születésnapja. Ő mondta 
a következőket: „egy nemzet nagysága és 
erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, 
ahogyan az állatokkal bánik.”

oKTóBEr	9.
POstai ViláGnaP
1874. október 9-én alapították az Általá-
nos Postaegyesületet. A 22 alapító ország 
között volt Magyarország is. 

oKTóBEr	MáSoDiK	PÉNTEKJE
a tOJás ViláGnaPJa
A koleszterinbombának titulált étel hamis 
mítoszának ellensúlyozására a Nemzetközi 
Tojásszövetség kezdeményezte. 
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A hónap receptje
SONKÁS TÉSZTA TEJSZÍNNEL Cső-
tésztát kifőzünk forró, lobogó, sós vízben, 
leszűrjük, lecsöpögtetjük, egy tálban félre-
tesszük. Főtt, füstölt sonkát apró kockákra 
vágunk, kevés olajon megfuttatjuk, teszünk 
hozzá zúzott fokhagymát, és friss, apróra 
vágott bazsalikomot, petrezselymet, majoránnát. Másik serpenyőben margarint olvasztunk, 
liszttel megfuttatjuk, fölöntjük tejjel, sózzuk, borsozzuk, s óvatosan sűrűre főzzük, folyton 
kavargatjuk. Egy tepsit kivajazunk, zsemlemorzsával meghintünk. A tésztát összeforgatjuk a 
mártással és a tejszínnel, a tepsibe öntjük, s fél órát sütjük 200 fokon. A kész tésztát kockákra 
vágjuk, s fűszeres paradicsomöntettel tálaljuk. Gyümölcslé vagy kadarka csúszik rá.

135 éve nyitották meg a budapesti Nyugati pályaudvart 

A mai épület közelében eredetileg 
álló első pályaudvart pesti indóház-
nak nevezték. 1846-tól innen indult 
Magyarország első, Pest és Vác kö-
zötti vasútja. Időközben elkészültek a 
Nagykörút rendezési tervei, melynek 
útjában állt a pályaudvar. A tulajdo-
nos Osztrák Államvasút Társaság 
elhatározta az indóház lebontását és 
egy új felépítését. Az új pályaudvar terveit az osztrák Auguste de Serres építész és a később 
az Eiffel-toronyról világhírűvé vált párizsi Gustave Eiffel cége készítette. Az új pályaudvar 
1877. október 28-án nyílt meg, vasszerkezete a maga korában technikai bravúrnak számított. 
A pályaudvar vágányait 1923-ban villamosították. Ma innen indulnak a vonatok a Dunakanyar, 
valamint Vác, Cegléd, Szolnok és Szeged irányába.

 1978–1988 között volt az utolsó jelentősebb rekonstrukció a pályaudvaron. 1980-ban, 
a 3-as metróvonalhoz a Nyugati tér (akkor még Marx tér) alatt aluljárórendszert építettek 
és a Bajcsy-Zsilinszky út és a Váci út között felüljárót emeltek. Emiatt lebontották a 
pályaudvar melletti épületet, az egykor kétes hírű szállodát, amelyet a népnyelv a pálya-
udvarról Westendnek nevezett. Az elnevezés azóta a szomszédos WestEnd City Center 
bevásárlóközpont nevében él tovább. A metró építésével egy időben került perontető a 
1–6 és 11–12-es számú vágányok fölé. 

2006 körül tervek születtek a leromlott állapotú vasúti terület beépítéséről és esetleges 
funkcióváltásáról. Hivatali, kormányzati központot kívántak ide építeni. Egyes tervek 
szerint a pályaudvar a Rákosrendező állomásra került volna át.
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nOVemBer
Őszutó,	Szent	András	hava

utolsó	negyed	7-én	1	óra	36	perckor
Újhold	��-án	��	óra	08	perckor
Első	negyed	20-án	15	óra	32	perckor
Telihold	�8-án	�5	óra	4�	perckor

nap Névnap Szentek napja a nap 
kel

a nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

01 Cs Marianna Mindenszentek 6.27 16.26 17.59 8.53
02 P Achilles Achilles 6.29 16.24 18.47 9.44
03 Sz Győző Márton, Szilvia 6.30 16.22 19.40 10.29
04 v Károly Károly 6.32 16.21 20.37 11.09
05 H Imre Imre, Zakariás 6.33 16.20 21.39 11.44
06 K Lénárd Krisztina 6.35 16.18 22.43 12.15
07 Sz Rezső Ernő, Florentin 6.36 16.17 23.49 12.42
08 Cs Zsombor Gottfrid 6.38 16.15 – 13.09
09 P Tivadar Teodor 6.39 16.14 0.58 13.35
10 Sz Réka Leó, András 6.41 16.13 2.10 14.02
11 v Márton Márton 6.42 16.12 3.25 14.31
12 H Jónás, Renátó Jozafát 6.44 16.10 4.42 15.05
13 k Szilvia Szaniszló, Szilvia 6.45 16.09 6.01 15.46
14 Sz Aliz Huba 6.47 16.08 7.19 16.35
15 Cs Albert, Lipót Albert 6.48 16.07 8.30 17.35
16 P Ödön Margit 6.49 16.06 9.32 18.42
17 Sz Hortenzia, Gergő Dénes, Hilda 6.51 16.05 10.23 19.54
18 V Jenő Jenő 6.52 16.04 11.04 21.08
19 H Erzsébet, Zsóka Erzsébet 6.54 16.03 11.38 22.20
20 K Jolán Zsolt 6.55 16.02 12.06 23.29
21 Sz Olivér Olivér 6.57 16.01 12.32 –
22 Cs Cecília Cecília, Filemon 6.58 16.00 12.56 0.37
23 P Kelemen, Klementina Kelemen, Kolumbán 6.59 15.59 13.20 1.42
24 Sz emma Emma, Flóra 7.01 15.58 13.45 2.46
25 V Katalin, Katinka Katalin 7.02 15.58 14.12 3.49
26 H Virág Konrád, Viktória 7.04 15.57 14.42 4.51
27 K Virgil Virgil 7.05 15.56 15.17 5.51
28 Sz Stefánia Jakab 7.06 15.56 15.57 6.48
29 Cs Taksony Filoména 7.07 15.55 16.43 7.40
30 p András, Andor András 7.09 15.55 17.34 8.28
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naP-tároktóber	24-től	november	22-ig
Skorpió	csillagjegy

november

nap Névnap Szentek napja a nap 
kel

a nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

01 Cs Marianna Mindenszentek 6.27 16.26 17.59 8.53
02 P Achilles Achilles 6.29 16.24 18.47 9.44
03 Sz Győző Márton, Szilvia 6.30 16.22 19.40 10.29
04 v Károly Károly 6.32 16.21 20.37 11.09
05 H Imre Imre, Zakariás 6.33 16.20 21.39 11.44
06 K Lénárd Krisztina 6.35 16.18 22.43 12.15
07 Sz Rezső Ernő, Florentin 6.36 16.17 23.49 12.42
08 Cs Zsombor Gottfrid 6.38 16.15 – 13.09
09 P Tivadar Teodor 6.39 16.14 0.58 13.35
10 Sz Réka Leó, András 6.41 16.13 2.10 14.02
11 v Márton Márton 6.42 16.12 3.25 14.31
12 H Jónás, Renátó Jozafát 6.44 16.10 4.42 15.05
13 k Szilvia Szaniszló, Szilvia 6.45 16.09 6.01 15.46
14 Sz Aliz Huba 6.47 16.08 7.19 16.35
15 Cs Albert, Lipót Albert 6.48 16.07 8.30 17.35
16 P Ödön Margit 6.49 16.06 9.32 18.42
17 Sz Hortenzia, Gergő Dénes, Hilda 6.51 16.05 10.23 19.54
18 V Jenő Jenő 6.52 16.04 11.04 21.08
19 H Erzsébet, Zsóka Erzsébet 6.54 16.03 11.38 22.20
20 K Jolán Zsolt 6.55 16.02 12.06 23.29
21 Sz Olivér Olivér 6.57 16.01 12.32 –
22 Cs Cecília Cecília, Filemon 6.58 16.00 12.56 0.37
23 P Kelemen, Klementina Kelemen, Kolumbán 6.59 15.59 13.20 1.42
24 Sz emma Emma, Flóra 7.01 15.58 13.45 2.46
25 V Katalin, Katinka Katalin 7.02 15.58 14.12 3.49
26 H Virág Konrád, Viktória 7.04 15.57 14.42 4.51
27 K Virgil Virgil 7.05 15.56 15.17 5.51
28 Sz Stefánia Jakab 7.06 15.56 15.57 6.48
29 Cs Taksony Filoména 7.07 15.55 16.43 7.40
30 p András, Andor András 7.09 15.55 17.34 8.28

HIRDETÉS

3.
Gróf Széchenyi István Akadémia alapítására 
tett felajánlásának emlékére 15 éve ez a nap a 
magyar tudomány napja.

15.
100 éve született Török Erzsi, a legendás dal- és 
népdalénekes.

16.
15 éve ezen a napon tartották a Magyarország 
NATO-csatlakozásáról szóló népszavazást.

20.
100 éve született Habsburg Ottó politikus.

22.
135 éve ezen a napon született Ady Endre.

23.
35 éve állították pályára, az első európai mete-
orológiai műholdat, a Meteosat 1-et.

24.
110 éve született Latabár Kálmán Kossuth-díjas 
színész-táncos-énekes.

28.
125 éve ezen a napon indult el Budapesten a 
Nyugati pályaudvar és a Király utca között az 
első villamos.

amire Érdemes FiGYelni
�0��.	november	�.

Elnökválasztás az Egyesült Államokban.
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kriZantÉm (chrysanthemum	indicum)	
Nagyszüleink mindenszentekkor fehér kri-
zantémcsokorral mentek a temetőbe. Azóta 
a különböző fajták kereszteződéséből több 
ezer faj jött létre, melyek már a novemberi 
hideggel dacolva díszítik kertjeinket. Jel-
legzetességük a sűrű telt virág és átható 
illatuk. Augusztustól kezdődik virágzásuk, 
és novemberig vagy akár decemberig tart. 
Színei ma már a fehér mellett sárga, vörös, 
rózsaszín, lila. Kedvelik a napfényt, a 
humuszos, tápanyagban gazdag jó vízát-
eresztő talajt. Egyesével vagy csoportosan 
vagy szegélyekben ültetjük. 

Fekete HunYOr (Helleborus	niger)	
A fekete hunyor hazánkban honos fajtája 
novembertől fehér, elvirágzáskor rózsaszín-
ben tündöklő virágokat hoz. Kiültetésére 
legideálisabb időszak a kora ősz. Több-
színű, fehér, rózsaszín, világossárga, zöld, 
bíbor színekben pompázik. A félárnyékos 
vízáteresztő, humuszos, mésztartalmú talajt 
szereti. Ültetése egyenként, csoportokban, 
félárnyékos ágyásokban, szegélyekben, de 
fák mentén és virágtartókban is lehetséges. 
Tartós szárazság esetén javasolt a nem sűrű 
öntözés. Késő ősszel ajánlatos a növényeket 
lombbal vagy mulcssal betakarni. Csoportos 
ültetésekor ideális partnerei lehetnek a hóvi-
rágok, téltemetők, bukszusfélék.

NoVEMBEr	16.
maGYar sZentek emlÉknaPJa
Azokat a szenteket ünneplik, akiknek az 
ereklyéit magyar templomokban őrzik, és 
azokat a szenteket, akiknek nincsen külön 
ünnepük, de magyar földön éltek. Vannak 
köztük olyanok, akiket a napi kegyeletet 
és emlékezetet meghaladó kultusz övez,  
de köztük vannak a hétköznapok isme-

retlen hősei és szentjei, a mindennapok 
vértanúi is. 

NoVEMBEr	20.
a GYermekek JOGainak 
ViláGnaPJa
Az ENSZ 1989. november 20-án fogadta 
el a gyermekek jogairól szóló egyezményt, 
a konvenciót Magyarország 1990-ben 
írta alá. Hazánkban 1997-ben ünnepelték 
először a gyermekek jogainak egyetemes 
napját. 
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november

A hónap receptje
FORRó, HIDEG ÉS LASSÚ KORTyOK Hideg	 ital: a 
mandulát forró vízbe áztatva megfosztjuk a héjától, majd a 
mozsártörőben cukorral megtörjük. Kivájjuk egy  rúd vanília 
belsejét, belekeverjük egy liter tejbe, hozzáadjuk a cukros 
mandulát, és lassú tűzön 8-10 percig forraljuk. A tűzről levéve lehűtjük, adunk hozzá fél bögre 
tejszínt, ugyanannyi tojáslikőrt.  Jéghidegen, kehelypoharakban kínáljuk. Lassú	kortyok:	
Megmosunk egy kiló citromot, majd vékony karikákra szeleteljük. Mentalevelekkel együtt 
szép üvegekbe rakjuk. Negyed kiló cukorból és 2 deci vízből szirupot főzünk, lehűlése után 
belekeverünk egy fél deci vodkát. Ezzel föltöltjük az üvegeket, s lezárva két hétig érleljük.	
Forró	grog: Forró vízbe fél deci rumot és egy centiliter citromot öntünk, majd ízesítjük 
cukorral, fahéjjal, citromhéjjal. Pár percig hagyjuk állni, és azon melegében fogyasztjuk.

5 éve Talmácsi Gábor motoros világbajnok lett 

Talmácsi Gábor négyéves korában kezdett ver-
senyezni az apja által készített minimotoron. 
1995-ben indult először versenyen a felnőttek 
között. 1999-ben megnyerte mind a magyar 
bajnokságot, mind az Alpok–Adria-kupát. A 
2000-es brnói világbajnoki futamon debütált sza-
badkártyás versenyzőként, és jó teljesítményét 
látva a Racing Service csapat szerződést ajánlott 
neki. Több állomás után 2004-ben csatlakozott 

a Malaguti gyári istállóhoz, tehetségére több komoly csapat is felfigyelt. 2005-ben a 
Red Bull KTM-csapata hozta meg az igazi áttörést. Három futamon is győzni tudott. 
A KTM után elfogadta a Humangest gyári támogatású Honda csapatának ajánlatát. 
A japán gyártó azonban szinte semmit nem fejlesztett a gépen, így az évadot Álvaro 
Bautista nyerte Apriliával. Talmácsi legjobb eredménye egy bronzérem volt Brnóban. 
Szerződést ajánlott neki a 2007-es évre Jorge Martínez, az Aspar Aprilia vezetője. A 
szezon jól indult, a második futamon már ő állt a dobogó tetejére. Az évadot változatlan 
teljesítménnyel, de eredményesen zárta: november 4-én a 125 köbcentiméteres kategória 
világbajnoka lett. 2007. december 3-án jelentették be, hogy szinte egybehangzó döntéssel, 
Talmácsi Gábor kapta a motorsport Oscar-díját, a Casci d’Orót, magyarul Aranysisakot. 
Ugyanebben az évben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben 
részesült. A 2008-as év kevésbé volt sikeres, harmadikként fejezte be az évadot. 2009-ben 
új kategóriában, a 250 köbcentisek között indult, de ez nem hozta a várt eredményeket, 
ráadásul sorozatos szerződésbontásokról érkeztek a hírek, 2011-ben már nem is indult 
a világbajnoki sorozaton.
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decemBer
Télelő,	Karácsony	hava

Utolsó	negyed	�-án	��	óra	��	perckor
Újhold	��-án	9	óra	4�	perckor
Első	negyed	20-án	6	óra	19	perckor
Telihold	�8-án	��	óra	��	perckor

nap Névnap Szentek napja a nap 
kel

a nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

01 Sz Elza Blanka 7.10 15.54 18.30 9.09
02 V Melinda, Vivien Aranka 7.11 15.54 19.30 9.45
03 H Ferenc, Olívia Ferenc, Natália 7.12 15.53 20.33 10.17
04 k Borbála, Barbara János, Borbála 7.13 15.53 21.37 10.45
05 Sz Vilma 7.15 15.53 22.43 11.11
06 Cs Miklós Miklós 7.16 15.52 23.51 11.37
07 p Ambrus 7.17 15.52 – 12.02
08 Sz Mária 7.18 15.52 1.02 12.29
09 V Natália Valéria, Natália 7.19 15.52 2.16 12.59
10 H Judit Eulália, Judit 7.20 15.52 3.32 13.35
11 k Árpád Damazusz 7.21 15.52 4.49 14.19
12 Sz Gabriella Johanna, Franciska 7.22 15.52 6.03 15.12
13 Cs Luca, Otília Lúcia 7.22 15.52 7.11 16.16
14 p Szilárda 7.23 15.52 8.09 17.28
15 Sz Valér Valér 7.24 15.53 8.57 18.44
16 V Etelka, Aletta Adelaida, Albina 7.25 15.53 9.35 19.59
17 H Lázár, Olimpia Lázár, Olimpia 7.25 15.53 10.07 21.13
18 K Auguszta Gracián 7.26 15.53 10.35 22.24
19 Sz Viola Anasztáz, Orbán 7.27 15.54 11.01 23.31
20 Cs Teofil Teofil, Liberátusz 7.27 15.54 11.25 –
21 P Tamás 7.28 15.55 11.50 0.37
22 Sz Zénó Flórián, Zénó 7.28 15.55 12.16 1.41
23 V Viktória János, Viktória 7.29 15.56 12.45 2.43
24 H Ádám, Éva Szenteste, Adél 7.29 15.56 13.18 3.43
25 K Karácsony, Eugénia Urunk születése 7.29 15.57 13.55 4.41
26 Sz Karácsony, István István 7.30 15.58 14.39 5.36
27 Cs János János, Teodor 7.30 15.59 15.29 6.25
28 P Kamilla Aprószentek, vértanúk 7.30 15.59 16.24 7.09
29 Sz Tamás, Tamara Tamás 7.30 16.00 17.23 7.47
30 v Dávid Libériusz 7.30 16.01 18.25 8.21
31 H Szilveszter Szilveszter, Donáta 7.31 16.02 19.29 8.50
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naP-tárNovember	23-tól	december	21-ig
Nyilas	csillagjegy

A	tél	kezdete:	december	��-én,	
��	óra	��	perckor.

december

HIRDETÉS

amire Érdemes FiGYelni
2012.	december	7.

A Prima Primissima-díj 10. díjátadó 
ünnepsége.

2.
70 éve indították be a világ első atomreaktorát 
Chicagóban. 

3.
A fokvárosi Groot-Schur kórházban Christiaan 
Barnard professzor vezetésével 45 éve hajtottak 
végre emberen először sikeres szívátültetést. 

6.
100 éve a Ludwig Borchardt irányításával dol-
gozó német régészcsoport megtalálta Nofertiti 
(Nofretete) egyiptomi királynő portréját.

17.
180 éve  jelent meg a Kossuth Lajos által szer-
kesztett Országgyűlési Tudósítások első száma.

23.
90 éve  nyitotta meg kapuit Földes Imre–
Buttykay Ákos Olívia hercegnő című darabjával 
a Fővárosi Operettszínház.

26.
190 éve mutatták be az első magyar operát: 
Ruzitska József Béla futása című művét.

28.
400 éve  fedezte fel Galilei a Neptunuszt.
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	virÁGPArÁDÉ		 Kertünk	díszei		

Jeles napok

karácsOnYi kaktusZ (Schlum-
bergera)	Lakásban tartva ezek a kaktuszok 
nem szeretik a túl száraz levegőt, a nagy 
hőingadozást és a változó környezetet. Nem 
kedvelik a tűző napot. Télen nem túlfűtött, de 
nem is fűtetlen, kissé párás helyen, fényhez 
közel érzik jól magukat,  s akkor októbertől 
akár februárig is hozhatják virágaikat. Ősztől, 
kb. 15 °C-os hőmérsékleten csak mérsékelten 
öntözzük, de a bimbók megjelenéséig rend-
szeresen párásítsuk. Virágzás alatt bővebben 
öntözzük és tápoldatozzuk, és nem szabad a 
helyét változtatni. Ügyeljünk, hogy 22 °C 
fölé ne menjen a hőmérséklet.

mikulásViráG (Euphorbia	pulcher-
rima) Eljött a december. Kinézve az ablakon  

gyönyörködhetünk kertünk fehér köntösében. 
Behúzódunk a meleg lakásba és készülődünk 
az ünnepekre. December kedves szobai dísze 
a mikulásvirág. Díszei a színes fellevelek. 
A lakás napfényes részén helyezzük el, de 
a tűző napsugaraktól óvjuk. A növény nem 
kedveli a változó hőmérsékletű szobát és a 
huzatot. A legjobb, ha egy olyan helyiségben 
tartjuk, amelynek hőmérséklete legfeljebb 
16 és 18 °C között ingadozik. 23 °C felett 
biztosan pusztulásra van ítélve. A száraz 
levegő is árt neki, ezért a fűtőtesttől távol 
helyezzük el. Minél több fényt kap, annál 
hosszabb ideig virágzik, és a fellevelek is 
sokáig szépek maradnak. 

DEcEMBEr	1.	
a BÉkÉÉrt BeBÖrtÖnZÖttek 
nemZetkÖZi naPJa
A világ békemozgalmának aktivistái tilta-
koznak az igazságtalanul bebörtönzöttek 
szabadon bocsátásáért. 

DEcEMBEr	5.
aZ ÖnkÉntessÉG naPJa

DEcEMBEr	7.
a nemZetkÖZi POlGári 
repülés napja

DEcEMBEr	29.	
a maGYar kártYa naPJa
Schneider József kártyafestőre emléke-
ző jeles nap, aki 1835 körül elkészítette 
a magyar kártya első példányát. Ez az 
egyetlen olyan standard kártyakép, 
mely ismert irodalmi művek hőseit 
ábrázolja. 
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december

80 éve

A hónap receptje
KÁPOSZTA MÁSKÉPPEN Kolozsvári szalonnát koc-
kákra vágunk, kicsit pirítjuk. Fölaprózott vöröshagymát, 
karikázott fokhagymát dobunk mellé, pirítjuk vele. Ujj-
nyi vastag, nemesebb marhahúst küldünk utána. Aztán 
halmozunk rá paradicsomgerezdeket, paprikakarikákat, 
gombaszeleteket. Így már levet is enged, nem kell aláönteni semmit, ha le akarna égni, tán egy 
korty vizet. Jöhetnek a fűszerek: babérlevél, bazsalikom, só mértékkel, hiszen a szalonnánk 
sós. Aki szereti az egzotikust, kevés kaporlevéllel gazdagíthatja. Egy-másfél órát hagyjuk 
levében főni, míg a hús megpuhul. Savanyú káposzta kívánkozik bele, bőségesen, és egy 
pohár nemes vörösbor. Már csak 10 percig forraljuk, nehogy elrontsuk a bort, s ételünk ízét. 
Tálaláskor púpozzuk meg tejföllel, kínáljunk mellé friss kenyeret, hűvös kadarkát.

született Domján Edit színésznő

Domján Edit (1932. december 25.–1972. december 26.) szegényesen 
élő családba született. A maglódi általános iskola nyolcadikos tanuló-
jaként az évzárón produkált versmondása alapján igazgatója javasolta: 
haladéktalanul jelentkezzen a Színművészeti Főiskolára. Amikor társai 
felvételi jelentkezéseiket adták be középiskolák valamelyikébe, Domján 
Edit a Színművészeti Főiskolát jelölte meg, ahová fel is vették. Buda-
pesten szakérettségis kollégiumba költözött, ahol egy esztendő alatt 
tette le az érettségit, majd a Színművészeti Főiskola hallgatója lett. 

Vizsgaelőadása után a Szegedi Nemzeti Színházba szerződött, de előtte házasságot kötött 
Kaló Flóriánnal. Mérimée A művésznő hintaja című darbban Camila szerepe hozta meg 
számára az első igazi sikert, s végül a szerződésajánlatot a Madách Színházba. De ő 56-os 
szereplései miatt vidéki száműzetésre ítélt férjével szolidaritást vállalva Szegeden maradt. 
Újabb fontos állomás pályáján az 1960-ban készült Két emelet boldogság című film, ennek 
hatására kérte „kölcsön” a budapesti Petőfi Színház, ahol a Koldusopera Pollyjának szerepében 
aratott óriási sikert. 1961-ben végre a fővárosba szerződhettek, Domján Edit a Petőfibe, Kaló 
a József Attila Színházba. Egy évadra aztán – 1963-ban – a Nemzeti Színház társulatának 
lett a tagja, a következő évben inkább a Madách Színházat választotta. Itt a Bolond lány 
főszerepével debütált Márkus László és Garas Dezső társaságában, a produkció több mint 
félezer előadást ért meg. Domján Edit 1967-ben havi 31 előadással kiérdemelte a legtöbbet 
játszó színésznő címet, de a filmvásznon is gyakran feltűnt.

A színésznő házassága időközben megromlott, s ez 1969-ben váláshoz vezetett, az 
újabb nagy szerelemre 1972-ig kellett várnia, ekkor ismerkedett meg Szécsi Pállal, a 
kor énekes sztárjával. A viharos szerelem egy évig sem tartott, amiben közrejátszott a 
nagy korkülönbség (Domján 12 évvel volt idősebb) és az énekes súlyos alkoholizmusa. 
Domján Edit 1972 karácsonyán, 40. születésnapján önkezével vetett véget életének.
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* Főnévnap

aba 11. 12. 
abád 4. 16., 11. 12. 
abbás 8. 21., 11. 12. 
abdiás 11. 19. 
ábel 1. 2.*, 6. 2., 8. 5.,  

12. 9. 
abelárd 1. 2., 4. 21. 
abélia 1. 2., 8. 5. 
abiáta 2. 5., 3. 8., 9. 6. 
abigél 2. 9.*, 12. 5. 
abod 11. 12. 
abony 7. 12. 
ábrahám 3. 16., 6. 15.,  

6. 16., 8. 16.*, 10. 9. 
ábris 3. 16., 10. 9. 
absa 9. 2. 
absolon 3. 2., 4. 20., 

9. 2. 
achilles 4. 23., 5. 12.,  

11. 2.*
acicét 4. 17. 
acsád 1. 2., 5. 8. 
ada 7. 28., 12. 4., 12. 24. 
adalbert 4. 23., 6. 25.,  

9. 27.*, 11. 15.*
adalberta 4. 23. 
ádám 9. 9.*, 12. 24.*
adél  1 .  29.*,  2.  5 . ,  

12. 17., 12. 24. 
adelaida 1. 29., 2. 5., 

6. 11., 6. 12., 12. 16., 
12. 24. 

adelgunda 1. 30. 
adélia 12. 24. 
adelina 7. 28., 8. 28., 

12. 4. 
adelinda 8. 28., 12. 4. 
adelmár 3. 24., 5. 29.,  

7. 29. 
adeodát 6. 19., 6. 26.,  

11. 8. 
adina 7. 28. 
adolár 4. 20., 4. 21.,  

5. 21., 6. 5., 8. 26. 
adolf 2. 11., 5. 11., 6. 17., 

9. 27., 11. 7. 
adony 6. 26. 
adorján 3. 4., 3. 5.*, 

9. 8. 
adrián 3. 4., 3. 5.*, 9. 8. 
adriána 3. 4., 3. 5., 9. 8. 

adrienn 3. 4., 3. 5.,  
9. 8.*

afrodité 8. 5., 8. 7. 
agád 1. 10., 4. 1. 
agapion 4. 1., 4. 29. 
agáta 1. 11., 2. 5. 
agaton 1. 10., 8. 22.,  

12. 7. 
agenór 8. 18. 
aggeus  1.  4. ,  7.  4. ,  

12. 16. 
aglája 2. 25., 5. 14., 6. 5. 
agmánd 2. 6., 5. 28. 
agnella 12. 14. 
ágnes 1. 21.*, 1. 28.,  

3. 2., 3. 6., 11. 16. 
agnéta 1. 21., 1. 28., 
 3. 6., 11. 16. 
ágost 5. 28., 8. 3., 8. 8., 

8. 17., 8. 28. 
ágosta 3. 27., 3. 29.,  

12. 18. 
ágoston 5. 27., 5. 28.,  

8. 3., 8. 28.*, 9. 1. 
ágota 1. 11.*, 2. 5.*
áhim 3. 20., 8. 16. 
ahmed 1. 16. 
aida 2. 2.*, 4. 26., 8. 31. 
ajád 3. 9., 9. 15. 
ajándék 2. 6., 6. 25.,  

7. 17., 12. 31. 
ajna 5. 10., 7. 17. 
a j n á c s k a  4 .  2 5 . ,  

11. 15. 
ajtony 3. 13.*, 4. 30.,  

6. 16., 7. 27. 
akács 2. 27., 3. 31.,  

5. 8., 6. 22. 
ákos 1. 2., 2. 27.*, 3. 31., 

4. 9., 7. 28. 
aladár 2. 20.*, 3. 11.,  

4. 18., 4. 20., 5. 26.,  
6. 21., 6. 29., 7. 8. 

aladin 2. 9., 4. 20., 8. 8. 
alajos 6. 21.*, 10. 17. 
alán  9 .  8. ,  10.  14. ,  

11. 25. 
alárd 9. 29., 10. 19. 
alba 12. 16. 
albert 4. 23., 4. 29.,  

5. 9., 5. 28., 8. 7., 8. 24., 
9. 5., 11. 15. 

alberta 5. 9., 5. 28., 8. 7., 
8. 24., 11. 15. 

albertina 4. 29., 8. 7., 8. 
24., 8. 31., 11. 15. 

albin 2. 5., 3. 1.*, 6. 22., 
10. 26. 

albina 3. 1., 6. 22.,  
12. 16. 

alda 4. 26., 5. 10. 
aldán 8. 31., 9. 6. 
áldáska 8. 13., 10. 8.,  

12. 29. 
aldó 1. 10., 4. 15., 5. 31., 

8. 24. 
áldor 2. 6. 
aléna 5. 29. 
aletta 12. 16.*
alex 2. 9.*, 2. 17. 
alexa 3. 18., 5. 18. 
alexandra 3. 3., 3. 18.,  

3. 20., 5. 18.*
alexia 1. 9., 5. 10., 7. 17. 
alfonz 1. 23., 8. 1., 8. 2., 

8. 22., 10. 30.*, 10. 31. 
alfonza 8. 1.,  8. 2.,  

10. 31. 
alfonzina 8. 2., 10. 30. 
alfréd 1. 15., 2. 15.,  

2. 23.*, 7. 19., 8. 15., 
8. 28., 9. 19., 10. 28., 
11. 16. 

alfréda 2. 23., 5. 20.,  
7. 19., 8. 2., 10. 28.,  
12. 8., 12. 30. 

algernon 1. 12. 
ali 8. 15. 
alícia 5. 18., 11. 19. 
alida 2. 5., 6. 17.*
alina 6. 17., 7. 28. 
alinda 6. 17., 12. 4. 
alinka 12. 24. 
aliz 6. 29., 7. 4., 7. 8.,  

8. 24., 11. 14.*, 11. 19., 
11. 25., 12. 1. 

alma 7. 10. 
almiréna 3. 24., 5. 29. 
álmos 1. 1., 2. 20.*
alojzia 6. 21., 10. 17. 
alóma 6. 21. 
alpár  3. 24., 3. 27.,  

9. 5., 9. 15. 
alvián 5. 19., 6. 30. 

alvina 6. 22., 12. 16. 
amábel 6. 11., 7. 11. 
amadé 1. 28., 3. 30., 

8. 10. 
amadea 1. 28., 3. 30.,  

8. 10. 
amadil 9. 13. 
amália 1. 28., 5. 4., 5. 6., 

7. 10.*, 10. 7.*, 11. 20., 
11. 21., 11. 30. 

amand 2. 6., 10. 26. 
amanda 2. 6., 5. 26.,  

10. 26. 
amaranta 11. 7., 12. 7. 
amarilla 5. 1. 
amarillisz 5. 1. 
amáta 1. 5., 2. 20., 9. 13. 
amázia 1. 23., 12. 29. 
ambos 3. 20., 12. 7. 
ambró 12. 7. 
ambrózia 12. 7. 
ambrus 7. 19., 10. 16., 

10. 18., 12. 7.*
amélia 1. 4., 6. 2. 
amelita 8. 16. 
ametiszt 10. 26. 
amina 8. 31., 11. 27. 
aminta 1. 30., 8. 17. 
ámon 1. 14., 10. 4. 
ámos 1. 14., 3. 31. 
amrita 12. 7. 
anasztáz 1. 6., 1. 8.,  

1. 22., 3. 10., 4. 21., 8. 17.,  
12. 5., 12. 19., 12. 25. 

anasztázia 3. 10., 4. 15.*, 
4. 17., 10. 28., 10. 30., 
12. 25. 

anatol 7. 3. 
ancilla 3. 25., 12. 23. 
anda 7. 23. 
andor 2. 4., 4. 18., 5. 

17., 5. 21., 7. 17., 10. 9.,  
10. 11., 11. 10., 11. 30.*

andos 2. 4., 7. 17. 
andrás 2. 4., 4. 18.,  

5. 21., 7. 17., 10. 9.,  
11. 10., 11. 30.*

andrea 2. 4., 4. 18.*,  
5. 21., 7. 17., 10. 9.,  
11. 10., 11. 30.

anett 2. 9, 6. 2., 6. 7.,  
6. 13.*, 7. 26. 
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anetta 6. 13. 
angéla  1. 4., 1. 27.,  

5. 31.*, 6. 1., 7. 21. 
angelika 1. 27.*
angelina 7. 15., 7. 21. 
angelus 5. 5. 
angyalka 5. 31. 
aniella 7. 26. 
anikó  6.  2. ,  6.  13. ,  

7. 26.*, 9. 1., 12. 22. 
anilla 7. 1., 10. 29. 
anina 7. 26. 
anita 6. 2.*, 6. 13., 7. 26. 
aniziusz 12. 30. 
anna 2. 19., 6. 2., 6. 13., 

7. 1., 7. 26.*
annabella 6. 9., 7. 1. 
annamária 6. 2., 6. 9.,  

7. 1.*, 7. 26. 
annunciáta 3. 25. 
antal 1. 17.*, 6. 13.*, 

7. 5. 
antigon 2. 23., 2. 27. 
antigoné 2. 27., 6. 13. 
anton 6. 13. 
antonella 5. 3. 
antónia 1. 17.*, 2. 28.,  

4. 29., 5. 3., 5. 4., 5. 10., 
6. 12., 6. 13., 7. 15. 

antonietta 2. 28., 10. 27. 
antos 5. 13. 
ányos 4. 25., 11. 15.,  

11. 25., 12. 7. 
anzelm 4. 21. 
anzelma 4. 21. 
apolka 3. 3. 
apollinár 1. 8., 7. 23.,  

9. 2., 10. 5. 
apollinária 1. 8., 7. 23., 

9. 2. 
apolló 3. 8., 4. 18. 
apollónia 1. 28., 2. 9.,  

3. 8., 4. 18., 7. 7.*,  
7. 23. 

apor 2. 2., 12. 20., 12. 28. 
apostol 1. 25., 6. 30. 
appia 3. 23., 11. 22. 
apród 12. 28. 
arabella 3. 13., 8. 7. 
aranka 2. 8.*, 7. 19., 

10. 4., 10. 15., 10. 16., 
12. 2. 

arany 6. 16., 7. 19., 10. 4. 
archibáld 3. 20., 3. 27. 
arétász 10. 24. 
ariadné 6. 7., 9. 17. 
arián 3. 4., 3. 8. 
arianna 6. 7. 
ariel 4. 11., 11. 10. 
ariella 4. 11., 11. 10. 
arika 2. 6., 8. 17. 
arikán 8. 17. 
arion 2. 3. 
arisztid 4. 27., 6. 2., 8. 31. 
arita 10. 24. 
arkád 1. 12., 11. 13. 
árkos 1. 12. 
armand 4. 7., 5. 10.,  

10. 26. 
armanda 4. 7., 5. 10.,  

10. 26. 
armandina 4. 7. 
armida 9. 14., 9. 22.,  

12. 4. 
armilla 9. 14., 10. 24. 
ármin 3. 17., 4. 7., 5. 

10.*, 6. 2., 12. 28. 
arnó 1. 24., 6. 18., 7. 13., 

7. 18., 12. 1. 
arnold 6. 18.*, 7. 8., 7. 

18., 8. 22., 12. 1. 
arnolda 7. 8., 7. 18. 
arnót 6. 18., 7. 18., 12. 1. 
áron 4. 2.*, 7. 1., 9. 1. 
árpád 1. 5., 2. 10., 3. 26., 

3. 31.*, 4. 7., 12. 11.*
arszlán 4. 19., 6. 23. 
artemisz 1. 22., 6. 6. 
artemíszia 1. 22., 10. 20. 
artemon 10. 20. 
artúr 1. 7., 1. 22.*, 1. 

24., 6. 21., 9. 1., 10. 20.,  
11. 15., 12. 11. 

árvácska 5. 5., 7. 27. 
arvid 3. 23., 7. 8. 
arzén 7. 19., 10. 30. 
asszunta 4. 7. 
aszpázia 1. 2. 
aszter 1. 17., 3. 3., 4. 28., 

8. 23., 10. 30., 11. 30. 
asztrid 11. 12. 
atád 11. 11. 
atala 3. 10., 4. 15., 12. 3. 
atalanta 3. 10., 7. 6. 

atália 12. 3. 
atanáz 5. 1., 5. 2., 8. 14., 

11. 26., 12. 21. 
atanázia 8. 14. 
aténé 1. 18., 5. 2., 7. 16. 
atilla 4. 22., 10. 5. 
atlasz 3. 10., 4. 6. 
atos 3. 10., 5. 22. 
attila 1. 7.*, 10. 5. 
auguszta 3. 27., 3. 29.*, 

12. 18.*
augusztina 3. 29. 
aura 7. 19. 
aurél 1. 15., 6. 15., 7. 15., 

7. 20., 7. 27., 10. 5.*,  
12. 2. 

aurélia 7. 19., 10. 4.,  
10. 15., 10. 16., 12. 2. 

aurélián 6. 16., 10. 20. 
auróra 10. 4., 10. 15., 

10. 16. 
avarka 11. 5. 
avenár 7. 30., 10. 10. 
axel 9. 2. 
azálea 6. 11., 6. 12.,  

12. 6., 12. 24. 
azár 3. 20., 12. 16. 
azucséna 4. 7., 7. 30. 
azurea 5. 27. 
Babett 7. 4., 12. 4. 
Bács 1. 10., 6. 10., 6. 30., 

11. 12., 12. 5. 
Bagamér 2. 8., 11. 8. 
Baján 4. 24., 12. 20. 
Bajnok 3. 4., 6. 24. 
Baksa 3. 29., 10. 7. 
Balabán 3. 23., 5. 20. 
Balambér 1. 26., 2. 23., 

2. 26., 2. 27. 
Balár 1. 24., 3. 21. 
Balázs 2. 3.*
Balbina 3. 31. 
Balda 2. 27., 12. 9. 
Baldó 2. 27. 
Baldvin 4. 12., 7. 15.,  

8. 21., 10. 16., 10. 26. 
Bálint  1.  7. ,  1.  14.,  

2. 14.*, 3. 16., 11. 3. 
Balló 6. 11. 
Baltazár 1. 6., 1. 11.,  

6. 20. 
Bán 2. 12., 6. 5., 8. 28. 

Bandó 7. 7. 
Bánk 3. 19.*, 3. 21.,  

4. 16., 5. 1., 7. 17. 
Bános 1. 24., 4. 16. 
Barabás 6. 11. 
Baracs 3. 29. 
Barakony 8. 13., 8. 22. 
Barbara 12. 4.*
Bardó 6. 10., 6. 15. 
Barlám 11. 19., 11. 27. 
Barna 6. 11. 
Barnabás 6. 11.*
Barót 7. 15., 7. 16. 
Bars 1. 30., 7. 28. 
Bársonyka 5. 25., 6. 27. 
Bartal 8. 24. 
Bartó 8. 24. 
Bartos 5. 13., 11. 11. 
Bató 6. 17., 7. 31., 11. 2. 
Bátony 1. 26., 6. 15. 
Bátor 2. 27.*
Bazil 1. 2., 6. 14. 
Bazsó 3. 22., 10. 1. 
Bea 7. 29. 
Beáta 3. 8., 3. 22.*, 5. 

9., 6. 24., 6. 29., 9. 6.,  
12. 16., 12. 22. 

Beatrix 1. 18., 5. 11., 
7. 28., 7. 29., 8. 29.*, 
10. 14. 

Becse 4. 24., 9. 30. 
bedő 5. 25., 10. 16. 
Begónia 9. 7., 12. 17. 
Béke 5. 5., 6. 5. 
Bekény 3. 21., 5. 14.,  

7. 10., 10. 7. 
bekő 3. 21., 12. 29. 
Béla 1. 2., 4. 23.*
Belián 5. 13., 9. 17. 
Belinda 2. 3. 
Belizár 2. 23., 12. 17. 
Bella 8. 31.*, 9. 1. 
Benáta 1. 4. 
Bence 3. 20., 3. 21.,  

8. 23.*
Bende 4. 16. 
Bendegúz 3. 11., 5. 7., 10. 

10., 10. 20. 
Bene 4. 14., 7. 7. 
Benedek 3. 21.*, 4. 14., 

4. 16., 4. 18., 5. 1.,  
7. 11., 7. 17. 
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Benedetta 8. 17. 
Benedikta 1. 4., 8. 13., 

10. 8., 12. 29. 
Béni 3. 31. 
Benigna 5. 9., 6. 20., 

11. 1. 
Benignusz 1. 13., 2. 13., 

5. 1., 11. 1. 
Benjámin 1. 3.*, 3. 31. 
Benjamina 3. 31. 
Benke 1. 12., 11. 1. 
benkő 1. 16., 3. 11. 
Bennó 6. 16., 7. 27., 8. 3. 
benő 3. 31. 
Bercel 3. 29., 6. 3. 
Bere 8. 14., 10. 19. 
Berengár 5. 26., 6. 7.,  

10. 2., 11. 26. 
Bereniké 7. 9. 
Berény 10. 6., 10. 15.,  

10. 19., 12. 3. 
Berill 7. 26., 11. 4. 
Beriszló 12. 14. 
Bernadett 2. 18.*, 4. 16. 
Bernarda 2. 18., 5. 19., 

5. 20. 
Bernát 5. 19., 5. 20.*,  

6. 15., 7. 3., 7. 24.,  
8. 19., 8. 20., 8. 21., 
9. 28. 

Berta 5. 1., 6. 4., 7. 4.,  
8. 6.*

Bertalan 8. 24.*
Bertilla 11. 5. 
Bertina 9. 5. 
Bertold 1. 2., 2. 11.*, 

3. 29., 7. 27., 11. 3.,  
12. 13., 12. 14. 

Bertolda 3. 29., 7. 27.,  
11. 5., 12. 14. 

Bertram 1. 23., 1. 24.,  
10. 16. 

Bese 6. 30., 10. 27. 
Betta 7. 4. 
Betti 11. 19. 
Bettina 8. 6.*, 10. 8.,  

12. 4. 
Bianka 8. 10., 10. 25.*, 

12. 1. 
Bibiána 12. 2. 
Bíbor 4. 6. 
Bíbora 4. 6. 

Bíborka 4. 6.*
Blandina 5. 10., 6. 2.,  

11. 4. 
Blanka 8. 10., 10. 25.*, 

12. 1. 
Boáz 5. 22., 12. 23. 
Bocsárd 6. 25., 10. 14. 
Bod 5. 28., 6. 15. 
Bodó 1. 2., 2. 2. 
Bódog 1. 12., 1. 14.*, 2. 

21., 5. 18., 6. 9., 7. 7., 
11. 20. 

Bodomér 12. 21. 
Bodony 8. 30. 
Bodor 8. 18., 10. 4.,  

11. 19. 
Bogárka 5. 22. 
Bogát 7. 21., 11. 15. 
Bogáta 7. 21., 9. 15. 
Bogdán 9. 2., 11. 2. 
Boglár 8. 22. 
Boglárka 8. 1.*, 8. 22. 
Bojána 4. 24. 
Bökény 12. 29. 
Bolda 7. 29., 8. 29. 
Boldizsár 1. 6.*, 1. 11.,  

6. 20. 
Bolivár 2. 18., 6. 19. 
Bonaventúra 7. 14., 7. 15. 
Böngér 5. 12., 9. 7. 
Bonifác 4. 24., 5. 14.*, 

6. 5., 10. 25., 11. 19., 
12. 19. 

Bónis 4. 24., 5. 14., 6. 5., 
10. 25., 11. 19. 

Borbála 2. 19., 12. 4.*
Borbás 2. 19. 
Boriska 12. 4. 
Borisz 5. 2., 7. 23., 7. 

24., 9. 15. 
Boróka 12. 4. 
Bors 1. 12., 3. 11. 
Borsa 3. 11. 
Borsika 3. 11. 
Botár 1. 27. 
Botond 5. 16.*, 7. 28.,  

12. 25. 
Bottyán 1. 25. 
Bozsidár 11. 9., 11. 11. 
Bozsóka 7. 15., 11. 9. 
Brigitta 7. 23., 10. 8.,  

10. 11.*

Britta 10. 11. 
Brúnó 2. 2., 2. 14., 5. 4., 

5. 17., 10. 6.*, 10. 11., 
10. 15. 

Brútusz 2. 2., 3. 4. 
Buda 2. 19., 4. 3.*, 5. 19. 
Bulcsú  4. 28., 5. 4.,  

6. 4.*, 11. 13., 11. 20., 
12. 12. 

Buzád 4. 30., 10. 14. 
Buzás 12. 8. 
cecília 6. 3., 9. 16.,  

11. 22.*
cecílián 4. 16., 6. 3. 
celerina 2. 3. 
celeszta 5. 19., 8. 14.,  

10. 14. 
celesztin 4. 6., 5. 12.,  

5. 19., 7. 27. 
celesztina 4. 6., 5. 12.,  

5. 19., 7. 27. 
célia 6. 3. 
celina 7. 17., 10. 11.,  

10. 21. 
cézár 1. 12., 2. 25., 3. 

25., 4. 15., 5. 15., 8. 27.,  
8. 29., 9. 25. 

cezarina 1. 12. 
cicelle 6. 3. 
ciceró 2. 9., 3. 11. 
ciklámen 11. 26., 12. 

4., 12. 5. 
cinnia 2. 1., 6. 12. 
cintia 1. 22., 6. 6.*,  

10. 20. 
ciprián 9. 10., 9. 14.,  

9. 16., 9. 26. 
cipriána 7. 5., 9. 16.,  

9. 26. 
cirill 2. 9., 2. 14., 3. 9.,  

3. 18., 3. 29., 6. 26.,  
6. 27., 7. 7., 7. 17. 

cirilla 7. 5., 7. 7., 10. 28. 
cirjék 3. 16., 8. 8. 
círus 1. 31., 6. 16., 6. 28. 
csaba 4. 12., 4. 24.,  

7. 6.*, 10. 6., 12. 5. 
csák 3. 20., 10. 11. 
csanád 4. 12., 5. 28.*,  

9. 6., 10. 11., 11. 15.,  
12. 5. 

csát 4. 6. 

csatád 5. 25., 7. 8. 
csatár 7. 8., 7. 29. 
csató 7. 8. 
Csegő 4. 29., 7. 15. 
cseke 8. 16., 8. 26.,  

10. 31. 
csendike 7. 11., 11. 18. 
csenge 2. 4.*, 7. 24. 
csenger 11. 7. 
csépán 8. 16., 9. 2. 
csepel 5. 24., 12. 12. 
cseperke 3. 1., 8. 7. 
cserjén 5. 10., 10. 25. 
cserne 2. 3., 5. 10. 
csilla 3. 22., 4. 22.*,  

6. 2., 8. 10., 11. 22. 
csillag 3. 22., 8. 10. 
csinszka 2. 3., 12. 6. 
csobád 12. 5. 
csobán 8. 6., 9. 3., 9. 8. 
csombor 1. 1., 4. 9. 
csongor 1. 13., 4. 16.*, 

4. 17. 
csörsz 1. 31., 5. 10. 
dagobert 12. 23. 
dagomér 9. 1., 12. 23. 
dália 10. 25. 
dalibor 7. 23., 7. 25. 
dalida 4. 13., 5. 31., 7. 21. 
dalma  5. 7.,  5. 12.,  

7. 12.*, 12. 5. 
damáz 12. 11. 
damján 9. 26., 9. 27. 
damos 9. 27. 
dániel 1. 3., 1. 16., 2. 16., 

7. 21.*, 7. 24., 10. 10., 
11. 23., 12. 11. 

daniella 7. 21.*, 10. 10. 
daniló 2. 16. 
dános 11. 23. 
darinka 2. 24., 12. 31. 
dárius 10. 25., 12. 19. 
dávid 3. 1., 5. 1., 6. 26., 

12. 29., 12. 30.*
dea 6. 20., 7. 31. 
debóra 4. 24., 9. 15. 
dejte 1. 18., 4. 20. 
deli 1. 5., 6. 27. 
délia 1. 22., 6. 6., 10. 20. 
délibáb 8. 25., 12. 24. 
delila 12. 9. 
delinke 11. 10. 



névnaptár

	 Kincses	Kalendárium		 57		 a	2012-es	esztendőre

demény 4. 12., 4. 28. 
demeter 9. 27., 10. 8.,  

10. 26. 
demetria 6. 21. 
demjén 9. 27. 
dénes 2. 26., 3. 26., 4. 6., 

4. 8.*, 10. 9.*, 11. 17., 
12. 2., 12. 26., 12. 30. 

deodát 6. 20. 
ders 3. 25., 5. 23., 12. 

14., 12. 18. 
detre 5. 6., 7. 1., 7. 9., 8. 

24., 12. 11., 12. 15. 
dévald 5. 21., 7. 1. 
dezdemóna 6. 18., 11. 28. 
dézi 5. 23. 
dezideráta 5. 8. 
dezsér 12. 15. 
dezső 2. 11., 5. 23.*, 5. 

30., 11. 15., 12. 15., 
12. 18. 

diána  6 .  9. ,  6.  10. ,  
9. 18.*

dina 6. 20., 8. 12. 
dioméd 3. 29., 8. 16.,  

9. 11. 
dionízia 5. 15., 12. 6.,  

10. 9. 
ditmár 1. 2., 5. 17., 8. 13. 
ditta 5. 6., 9. 16. 
dókus 12. 29. 
dolli 2. 6. 
dolóresz 9. 15. 
doloróza 6. 18., 9. 15. 
domán 3. 9., 3. 12., 8. 

8., 12. 27. 
döme 4. 9., 8. 4., 9. 27., 

10. 25., 10. 26. 
domicián 5. 7. 
dominika 7. 6., 8. 4.*
domitilla 5. 7., 5. 12. 
domokos 5. 9., 8. 4.,  

8. 8., 12. 20. 
domonkos 1. 22., 3. 9., 5. 

9., 8. 4.*, 8. 8. 
domos 10. 14. 
dömös 10. 9., 10. 25. 
dömötör 4. 9., 6. 21.,  

9. 27., 10. 8., 10. 26.*
donald 2. 9., 7. 7. 
donát 2. 17.*, 7. 5., 7. 

7., 8. 7. 

donáta 7. 7., 7. 17.,  
12. 31. 

donatella 7. 30., 8. 7. 
döniz 5. 15. 
dóra 2. 6.*, 9. 2., 9. 3. 
dorián 1. 22., 9. 19. 
dorina 2. 6., 9. 2.*, 9. 3. 
dorisz 4. 28. 
dorka 2. 6. 
dormán 1. 22., 11. 30. 
dorottya 2. 6.*, 6. 25.,  

9. 2., 9. 3., 9. 9. 
dukász 5. 19. 
dulcinea 5. 13., 8. 11. 
dusán 3. 26., 4. 9., 9. 7. 
Éda 12. 13. 
edda 9. 16., 12. 13. 
ede  1. 5.,  3. 10., 3. 

18.*, 10. 13.*, 11. 16.,  
11. 17., 12. 1. 

edgár 7. 8., 9. 10., 10. 13. 
edina 2. 23., 2. 26.*
edit 9. 16.*
edmond 11. 16., 11. 20. 
edna 2. 26. 
edömér 1. 14., 2. 24. 
Édua 3. 10., 5. 9., 6. 23. 
edvárd 3. 18., 4. 18.,  

10. 13. 
edvarda 3. 18., 10. 13. 
edvin 10. 4., 10. 12. 
edvina 10. 4., 10. 12. 
efraim 1. 28., 2. 1., 6. 18. 
egbert 4. 24. 
egberta 4. 24. 
egmont 3. 12., 4. 24. 
egon 4. 23., 4. 24., 5. 25., 

7. 15., 9. 1.*
egyed 2. 17., 3. 13.,  

4. 23., 9. 1.*
elek 1. 12., 2. 11., 2. 17., 

5. 10., 7. 17.*, 12. 1. 
elektra 3. 15., 5. 26. 
elemér 2. 20., 2. 28.*,  

4. 28., 8. 25., 10. 9. 
eleonóra 2. 21.*, 7. 9.,  

7. 11., 7. 12., 8. 21. 
Életke 8. 13., 11. 4.,  

12. 13. 
elfrida 2. 8., 8. 2. 
eliána  2. 16.,  7. 4.,  

7. 20. 

Éliás 2. 16., 7. 4., 7. 20., 
8. 20. 

eligiusz 12. 1. 
elina 7. 21. 
eliz 5. 6., 6. 18. 
eliza 2. 19., 5. 24.*
elizeus 6. 14. 
ella 2. 10., 2. 13.*, 3. 24., 

9. 2., 12. 12. 
ellák 1. 5., 6. 8., 7. 8.*, 

10. 27. 
ellina 1. 7., 11. 4. 
elma 5. 4. 
elmár 5. 29., 8. 28. 
elmira 3. 9., 5. 28., 8. 25. 
elmó 7. 29., 8. 28. 
előd 6. 9., 7. 1., 7. 9.,  

10. 22.*, 12. 26. 
elvira 2. 10.*, 3. 6., 3. 

9., 8. 25. 
elza 7. 4., 7. 8., 8. 24.,  

11. 14., 11. 19., 11. 25., 
12. 1.*, 12. 13. 

emánuel 3. 10., 3. 26.*, 
5. 22., 5. 28., 7. 10.,  
7. 14., 9. 11., 9. 17.,  
11. 12. 

emanuéla 3. 26. 
emerencia 1. 23. 
emerita 9. 14., 9. 22.,  

12. 4., 12. 14. 
emese 1. 23., 3. 23., 7. 5.*
emil 3. 10., 5. 22., 5. 23., 

5. 28.*, 9. 11., 11. 12. 
emília 1. 5., 5. 3., 6. 30., 

7. 19.*, 8. 19., 9. 19.,  
11. 20., 11. 24. 

emilián 3. 10., 4. 3.,  
7. 18., 9. 11., 11. 12. 

emiliána 1. 5., 5. 19.,  
6. 30., 8. 7., 8. 17.,  
11. 20. 

emma 4. 19.*, 6. 27.,  
6. 29., 11. 24.*, 11. 25. 

emmi 4. 19. 
emőd 2. 17., 8. 4., 8. 9.*, 

8. 13. 
emőke 3. 23.*, 12. 8. 
enciána 6. 9., 12. 11. 
endre 2. 4., 4. 18., 5. 21., 

7. 17.*, 10. 9., 11. 10., 
11. 30. 

ené 4. 16. 
Éneás 2. 27., 10. 30., 

11. 7. 
engelbert 7. 10., 9. 8.,  

10. 7., 11. 7. 
engelhard 3. 12. 
enid 8. 13., 12. 1., 12. 13. 
enikő 4. 16., 9. 15.*
enna 9. 8., 11. 13. 
Énok 6. 7., 11. 6. 
eperke 7. 8., 7. 19. 
erazmus 6. 1., 6. 2. 
erhard 1. 8., 4. 9.*
erik 1. 24., 2. 9., 5. 18.*, 

8. 21., 8. 31., 9. 10. 
erika 1. 24., 2. 9., 5. 18., 

8. 21., 8. 31.*, 9. 10. 
erina 6. 28. 
ermelinda 10. 29. 
erna 1. 12., 5. 5., 8. 29.*
ernák 3. 25. 
ernella 5. 5. 
erneszta 1. 12., 7. 13.,  

8. 29., 11. 7. 
ernesztina 1. 12., 8. 29. 
ernő 1. 12.*, 7. 12.,  

7. 13., 11. 7. 
ernye 3. 25. 
ervin 4. 26.*, 5. 25.,  

5. 26., 5. 29., 12. 24. 
ervina 4. 25., 4. 26.,  

5. 29., 12. 30. 
erzsébet 5. 5., 5. 24.,  

7. 4., 7. 8., 8. 24., 11. 
5., 11. 14., 11. 17.,  
11. 19.*, 11. 25., 12. 1. 

estilla  7. 8.,  7. 15.,  
7. 19. 

eszmeralda 3. 16., 8. 8. 
esztella 7. 14. 
eszter 5. 24.*, 7. 7., 7. 8. 
eta 1. 29. 
ete 8. 1., 8. 17. 
etel 2. 5., 2. 24., 6. 23., 

10. 8., 10. 11., 12. 16. 
etele 1. 7., 3. 10., 6. 2., 

10. 5. 
etelka 1. 28., 1. 29., 2. 

5., 2. 21., 6. 11., 6. 12.,  
10. 7., 10. 8., 12. 16.*

eudoxia 1. 31., 3. 1.,  
9. 16. 
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eufémia 6. 18., 6. 27.,  
9. 16. 

eufrozina 1. 1., 2. 11.,  
9. 25.*

eugén 6. 2., 7. 8., 7. 13., 
11. 13., 12. 20. 

eugénia 9. 16., 12. 25.*
eulália 2. 12., 12. 10. 
euniké 4. 25. 
euridiké 8. 6. 
euszták 4. 14., 7. 16.,  

9. 20. 
eutim 1. 20., 3. 11. 
eutímia 1. 20., 3. 11.,  

8. 22. 
euzébia 3. 16., 9. 2.,  

10. 29., 12. 16. 
Éva 7. 7., 12. 24.*
Évald 10. 3. 
evariszt 10. 26. 
evelin 2. 12., 5. 26.*
evelina 5. 26. 
evetke 5. 6. 
ezékiel 4. 10., 4. 19. 
Ézsaiás 7. 6. 
Fábián 1. 20.*
Fabiána 1. 20. 
Fabióla 12. 27. 
Fábiusz 5. 11., 5. 17.,  

7. 31. 
Fabó 5. 17. 
Fabrícius 3. 19. 
Fanni 3. 9.*, 10. 4. 
Farkas 6. 9., 7. 29., 8. 23., 

10. 31.*
Fáta 2. 23. 
Fatima 5. 13., 6. 4., 6. 5., 

10. 13. 
Fatime 6. 4., 6. 5.*
Fausztina 1. 18., 2. 15., 

7. 9., 9. 20. 
Fausztusz 2. 15., 7. 16., 

10. 13. 
Fedor 7. 12., 9. 2., 11. 9. 
Fedóra 4. 28. 
Fédra 5. 1., 7. 4., 9. 2. 
Fehérke 5. 9., 12. 16. 
Felícia 3. 6., 5. 20.*
Felicián 6. 4., 6. 9., 11. 20. 
Feliciána 6. 9., 6. 20. 
Félix 1. 14., 2. 25., 3. 1., 

5. 18., 5. 20., 5. 30.,  
6. 9.*, 6. 11., 7. 5., 7. 

7., 7. 9., 7. 11., 7. 12., 
7. 29., 8. 30., 9. 11., 
11. 20. 

Ferdinánd 5. 20., 5. 30., 
6. 5., 10. 19. 

Ferenc 1. 24., 1. 29.,  
4. 2., 5. 11.*, 6. 4., 6. 16.,  
7. 14., 7. 15., 9. 17.,  
10. 4.*, 10. 10., 12. 3.*

Fernanda 5. 30., 6. 5.,  
10. 19. 

Fiametta 2. 1., 5. 22. 
Fidél 3. 23., 4. 24. 
Fidélia 4. 24. 
Filemon 3. 8. 
Filibert 8. 20. 
Filippa 2. 16., 9. 20. 
Filoméla 7. 5., 8. 10.,  

8. 11., 11. 29. 
Filomén 8. 11., 11. 29. 
Filoména 7. 5., 8. 10.,  

8. 11., 11. 29. 
Filotea 11. 5., 12. 9. 
Fiorella 7. 29. 
Flávia 6. 22., 10. 5. 
Flavián 2. 18., 12. 22. 
Flóra 6. 20., 7. 29.*,  

11. 24. 
Florencia 6. 20., 9. 27., 

11. 10. 
Florentin 9. 27., 11. 7. 
Florentina 6. 20., 9. 27., 

11. 10. 
Flórián 5. 4.*, 6. 4. 
Florina 5. 1., 5. 4. 
Flóris 5. 4., 8. 18. 
Fodor 8. 1., 8. 18., 9. 2., 

10. 4., 10. 25. 
Folkus 6. 17., 7. 20. 
Fóris 1. 8., 5. 4. 
Fortuna 4. 23. 
Fortunát 4. 23., 6. 1.,  

7. 12., 10. 14. 
Franciska 3. 9.*, 8. 21., 

10. 6., 12. 12., 12. 22. 
Frida 5. 6.*, 9. 20.,  

10. 19. 
Friderika 3. 3., 5. 6.,  

7. 18., 9. 20.*, 10. 19. 
Fridolin 3. 6. 
Frigyes  3.  3. ,  3.  5. ,  

7. 18.*, 10. 6. 
Fruzsina 1. 1.*, 9. 25. 

Fülöp 2. 16., 5. 1.*, 5. 
3., 5. 11., 5. 26.*, 6. 6.,  
6. 7., 8. 23., 10. 20. 

Fulvia 4. 10., 10. 5. 
Fürtike 5. 15., 12. 5. 
Füzike 2. 13. 
Gábor 2. 27., 3. 24.*, 

9. 29. 
Gábriel  2. 27., 3. 24., 

9. 29. 
Gabriella 2. 4., 3. 24.,  

9. 29., 10. 17., 12. 12.*
Gajána 1. 18., 7. 27. 
Gál 7. 1., 10. 16.*
Galamb 5. 20., 9. 17. 
Galatea 4. 19., 8. 1. 
Galina 10. 5., 10. 11. 
Gálos 10. 16. 
Gara 2. 6., 9. 9. 
Gardénia 5. 10., 12. 9. 
Gáspár  1.  5. ,  1.  6. ,  

8. 27.*, 12. 28., 12. 29. 
Gaszton 2. 6., 4. 24. 
Gazsó 8. 27. 
Gedeon 3. 28.*, 9. 1.,  

10. 10.*
gedő 9. 1. 
Gejza 2. 25., 5. 8. 
Gellén 7. 8. 
Gellért 1. 30., 4. 23.,  

5. 13., 9. 24.*, 9. 25.,  
10. 16. 

Gemella 6. 2., 12. 10. 
Geminián 1. 31., 6. 2.,  

9. 16. 
Gemma 4. 11., 5. 12.,  

5. 14., 6. 20. 
Génia 12. 25. 
Genovéva 1. 3.*
Georgina 2. 15.*, 12. 9. 
Geraszim 3. 5. 
Gerda 1. 30.*, 4. 23.,  

5. 13., 9. 24., 10. 16. 
Geréb 3. 16. 
Gergely 1. 2., 2. 6., 2. 

13., 3. 9., 3. 12.*, 3. 21.,  
5. 9.*, 5. 25., 6. 17.,  
9. 3., 11. 17., 11. 27. 

gergő 1. 2., 3. 12., 5. 9., 
5. 25., 9. 3., 11. 17.*, 
11. 27. 

Gerjén 10. 9., 10. 10. 
Gerle 3. 29., 5. 20., 9. 17. 

Germán 2. 21., 5. 7., 5. 12., 
5. 28., 7. 31., 10. 11. 

gerő 1. 2., 3. 12., 5. 9.,  
5. 25., 9. 3., 10. 10.,  
11. 27. 

Gerold 4. 19., 10. 7. 
Gertrúd 3. 17.*, 8. 13., 

10. 3., 11. 15., 11. 16., 
11. 27., 12. 18. 

Gerzson 2. 22.*, 7. 12. 
Géza 1. 16., 2. 25.*, 2. 

26., 5. 8., 8. 6., 11. 23. 
Gibárt 6. 15., 8. 27. 
Gida 3. 28. 
Gilbert 2. 4., 6. 6., 10. 24. 
Gilberta 6. 6., 10. 24. 
Gilda 4. 19., 9. 1. 
Gilgames 10. 24. 
Gina 2. 15. 
Girót 10. 7. 
Giszmunda 9. 24. 
Gitta 2. 1., 10. 8. 
Gizella 5. 7.*, 5. 8. 
Glória 4. 11., 5. 13. 
Gobert 1. 26., 2. 2., 2. 13. 
Godiva 1. 28., 4. 11., 

6. 7. 
Godó 1. 16., 5. 26. 
Godvin 5. 24., 10. 9. 
Gordon 5. 10. 
Gorgiás 9. 9. 
Gotfrid 1. 13., 1. 16.,  

7. 9., 11. 8. 
Gothárd 5. 4., 5. 5. 
Gotlib 3. 6., 6. 7. 
Grácia  6. 7., 6. 13.,  

7. 26., 8. 21. 
Gracián 6. 1., 12. 18. 
Graciána 6. 1., 12. 18. 
Graciella 6. 1., 12. 18. 
Gréta  1. 19., 1. 28.,  

2. 22., 6. 10.*
Grizelda 9. 24. 
Grizeldisz 9. 24. 
Gujdó 1. 12., 1. 15.,  

3. 20., 3. 30., 3. 31.,  
5. 11., 6. 12., 9. 12. 

Gunda 3. 3. 
Günter 10. 9., 11. 28. 
Gusztáv 1. 16.*, 3. 10.,  

4. 14., 5. 7., 5. 27., 8. 1., 
8. 2., 8. 3., 8. 6., 8. 8.,  
8. 28., 10. 7., 10. 9. 
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Gyárfás 6. 19.*, 7. 6. 
Gyenes 12. 2. 
Gyoma 10. 20. 
Gyöngy 5. 12. 
Gyöngyi 1. 18., 5. 12.,  

5. 13., 5. 14., 6. 10.,  
7. 20., 10. 23.*

Gyöngyvér 1. 3., 1. 8.*, 
5. 26., 10. 23. 

Gyöngyvirág  4. 24.,  
5. 12., 5. 14. 

Gyopárka 3. 1., 12. 6. 
Györe 2. 21. 
György 2. 15., 2. 21.,  

3. 9., 3. 12., 4. 23.,  
4. 24.*, 5. 5., 5. 9., 5. 25., 
7. 27., 11. 17., 12. 9. 

Györgyi 2. 15., 4. 24.,  
5. 5.*, 12. 9. 

Györk 7. 27. 
győző 2. 26., 5. 8., 7. 28., 

11. 3.*
Gyula 4. 12.*, 5. 27.,  

6. 28., 7. 1., 12. 28. 
Hágár 8. 9., 12. 4. 
Hajna  6.  16. ,  7.  9. ,  

8. 21.*, 10. 10. 
Hajnal 10. 4. 
Hajnalka 3. 27.*, 6. 19., 

10. 4. 
Hamilkár 11. 12. 
Hanga 2. 9., 3. 18., 5. 

18., 8. 31. 
Hanna 5. 20., 5. 24., 5. 30. 
Hannibál 5. 16. 
Hannó 8. 13., 9. 20., 12. 4. 
Harald 6. 27., 10. 24.,  

11. 1. 
Hargitta 6. 10. 
Harkány 9. 6. 
Harlám 2. 10., 8. 25.,  

10. 25. 
Harmatka 8. 3., 12. 18. 
Harri 3. 2. 
Hartvig 8. 8. 
Hasszán 2. 23., 10. 14. 
Havaska 8. 5. 
Hedda 2. 24. 
Hédi 2. 28. 
Hedvig 2. 24., 2. 28.,  

6. 14., 7. 18., 10. 15.,  
10. 16., 10. 17.*

Hektor 2. 4., 6. 28. 
Héla 4. 23. 
Helén 7. 21., 8. 18., 9. 23., 

10. 14.*, 10. 24. 
Heléna 5. 22., 7. 31., 

8. 13. 
Helga 6. 8., 7. 11., 9. 11., 

10. 3.*
Heliodor 7. 3., 10. 3. 
Héliosz 7. 3. 
Helka 9. 11. 
Hella 5. 27.*, 10. 14. 
Henriett 1. 25., 3. 2.,  

3. 16., 5. 16., 7. 15. 
Henrietta 3. 16.*, 5. 16. 
Henrik 1. 16., 1. 25.,  

3. 2., 3. 16., 7. 12.,  
7. 13., 7. 14., 7. 15.*

Héra 6. 24. 
Herbert 3. 16. 
Herkules 7. 13., 7. 14.,  

9. 5., 12. 5. 
Herman 4. 7.*, 8. 28. 
Hermész 8. 28. 
Hermia 5. 31. 
Hermiás 5. 31., 8. 28. 
Hermina 4. 13., 4. 18.,  

8. 3.*, 8. 28., 12. 24.,  
12. 30. 

Hermiusz 5. 31., 8. 28. 
Herold 10. 24. 
Herta 3. 16., 6. 14., 8. 8. 
Hetény 8. 17., 9. 15. 
Hiador 7. 3. 
Hieronima 2. 8., 9. 30. 
Hilária 8. 7., 8. 12. 
Hiláriusz 1. 13., 1. 14.,  

1. 16., 3. 16., 8. 12.,  
10. 21. 

Hilda 4. 30., 8. 12., 9. 3.*, 
11. 16., 11. 17. 

Hilmár 1. 13. 
Hippia 8. 13. 
Hippolit 8. 13. 
Hippolita 8. 13. 
Hódos 11. 8. 
Hófehérke 5. 9., 8. 5.,  

12. 16. 
Holda 4. 10., 4. 30., 7. 11. 
Holló 2. 4. 
Honoráta 1. 11., 4. 5. 
Honorátusz 1. 16. 

Honória 4. 24., 9. 10., 
9. 30. 

Honóriusz 1. 16., 4. 5.,  
4. 24., 9. 30., 12. 30. 

Hont 1. 9., 10. 11., 10. 20. 
Horác 5. 3., 5. 17. 
Horácia 3. 8., 6. 22. 
Hortenzia 6. 1., 11. 17.*
Hóvirág 3. 21., 4. 3. 
Huba 8. 19.*, 8. 29.,  

10. 14., 11. 14. 
Hubert 3. 20., 4. 2.,  

10. 3., 11. 3. 
Huberta 3. 20., 11. 3. 
Hugó 4. 1.*, 4. 9., 4. 29., 

7. 27., 11. 17. 
Humbert 3. 13., 3. 25. 
Hümér 4. 24., 11. 12. 
Hunor 4. 24., 9. 10.*,  

9. 30., 12. 30. 
ibolya 3. 20., 8. 7.*, 8. 

13., 9. 8., 9. 12. 
ibrány 10. 9. 
ida 3. 13., 4. 1., 4. 13.*, 5. 

6., 9. 4., 9. 6., 11. 3. 
iduna 5. 5., 5. 6., 5. 8. 
ifigénia 6. 6., 9. 21. 
ignác 2. 1.*, 7. 31., 9. 1., 

10. 3., 10. 17., 10. 23., 
12. 15., 12. 20., 12. 30. 

ignácia 7. 31., 10. 17. 
igor 9. 11., 11. 1. 
ila 7. 23., 8. 18., 9. 23., 

10. 14., 10. 24. 
ilárion 1. 14., 10. 21. 
ildefonz 1. 22. 
ildikó 3. 10.*, 4. 30.,  

9. 14., 9. 17., 11. 17. 
ilián 10. 3., 11. 21. 
ilka 4. 23., 9. 21., 11. 3. 
i l lés  1 .  16. ,  2 .  16. ,  

7. 20.*
ilma 4. 18.*, 4. 23., 7. 11., 

7. 21., 8. 18., 10. 14.,  
11. 29. 

ilmár 2. 28., 6. 18., 9. 10. 
ilona 3. 6., 7. 21., 7. 31., 

8. 18.*, 9. 23., 10. 14., 
10. 24. 

imbert 1. 15. 
imelda 3. 13., 5. 13., 
9. 15., 9. 16. 

immakuláta 12. 8. 
immánuel 3. 26. 
imogén 2. 1., 6. 19., 9. 16. 
imola 3. 13., 5. 13.*
imre 11. 5.*
ince 1. 8., 4. 17., 5. 12., 

6. 19., 7. 4., 7. 28.,  
8. 11., 8. 13., 12. 28. 

indira 4. 3., 7. 30. 
inez 3. 3., 3. 6.*
inge 7. 30., 10. 22. 
ingrid 2. 5.*, 9. 2. 
innocencia 2. 1., 9. 16. 
ipoly 3. 10., 3. 20., 8. 13.*
irén 3. 25.*, 4. 3., 4. 5.,  

5. 5., 5. 28., 6. 28.*,  
7. 28., 10. 20., 10. 23., 
12. 15. 

iréneusz 6. 28., 7. 3. 
irina 3. 25., 5. 5., 6. 28., 

10. 20. 
iringó 6. 28., 10. 20., 

12. 24. 
írisz 3. 25.*, 9. 22. 
irma 3. 3., 3. 20., 5. 3.*, 

6. 2., 7. 16., 7. 17., 9. 4., 
9. 8., 9. 12., 9. 14. 

istván 8. 2., 8. 3., 8. 20.*,  
9. 2., 9. 7., 11. 29.,  
12. 26.*

itala 1. 15., 3. 10. 
iván 6. 24.*, 8. 29. 
ivána 5. 12., 5. 13. 
ivett 1. 13., 5. 6.*, 6. 29. 
ivetta 1. 13. 
ivó 4. 25., 5. 19.*
ivonn 5. 19. 
ivor 9. 7. 
ixion 3. 28. 
iza 5. 21., 7. 8. 
izabel 7. 4., 7. 8., 7. 12., 

8. 31., 9. 1. 
izabella 1. 4., 2. 26., 6. 8., 

7. 4., 7. 8., 7. 12.*
izaiás 7. 6. 
iziás 1. 23. 
izidor 1. 16., 3. 30.,  

4. 4.*, 5. 15., 12. 21. 
izidóra 4. 17., 5. 11. 
izmael 4. 25., 6. 17. 
izméne 3. 25., 9. 28., 

9. 30. 
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izolda 3. 22.*, 6. 6.,  
6. 15., 8. 5. 

izor 4. 30., 5. 10. 
izóra 5. 1., 5. 15. 
izrael 2. 5. 
izsák 3. 25., 5. 15., 8. 16., 

10. 19., 10. 29. 
izsó 8. 26.*
Jácint 7. 3., 8. 17.*, 9. 11. 
Jácinta 1. 29., 1. 30.,  

7. 3., 8. 17., 9. 11. 
Jagelló 3. 4., 10. 23. 
Jakab 5. 1.*, 5. 3., 5. 11., 

7. 25.*, 10. 11., 10. 13., 
11. 27., 11. 28. 

Jákó 7. 13., 10. 13. 
Jákob 2. 5., 5. 1., 5. 11.,  

7. 25., 10. 13., 11. 27. 
Jakobina 2. 8., 7. 25. 
Jakus 5. 1., 5. 11., 7. 25., 

10. 13., 11. 27., 11. 28. 
Janina 1. 16., 3. 28. 
Janka 2. 4., 3. 28., 3. 31., 

5. 30.*, 6. 17., 7. 9. 
János 1. 23., 1. 27., 1. 31., 

2. 8., 2. 24., 3. 8., 3. 27., 
3. 28., 5. 5., 5. 6., 5. 15., 
5. 16., 5. 27., 6. 10., 6. 
12., 6. 22., 6. 24., 6. 26.*,  
7. 12., 7. 30., 8. 8., 8. 9., 
8. 11., 8. 13., 8. 19., 8. 
22., 8. 29., 9. 13., 10. 8.,  
10. 9., 10. 20., 10. 23.,  
10. 24., 10. 25., 11. 4.,  
11. 24., 11. 27., 12. 27.*

Január 7. 10., 9. 19. 
Járfás 7. 6. 
Jarmila 3. 14., 7. 27.,  

11. 25. 
Jávorka 9. 7. 
Jázmin 2. 24., 5. 10.,  

7. 12. 
Jázon 3. 21., 7. 12. 
Jella 3. 24. 
jenő 3. 25., 6. 2., 7. 2.,  

7. 13.*, 7. 15., 11. 13., 
11. 18.*, 11. 28. 

Jeremiás 5. 1., 6. 7. 
Jermák 7. 27., 8. 28. 
Jerne 6. 28. 
Jeromos 2. 8., 7. 19.,  

7. 20., 9. 30.*
Jetta 3. 16. 

Joakim 3. 20., 4. 16.,  
7. 26., 8. 16., 8. 18. 

Jób 5. 10. 
Joel 7. 13., 10. 19. 
Johanna 2. 2., 2. 4.,  

3. 28.*, 3. 31., 5. 12., 
5. 24., 5. 30., 8. 21., 
12. 12. 

Jolán 6. 15.*, 7. 24.,  
11. 18., 11. 20.*

Jolánta 6. 15. 
Jónás  1. 29., 3. 29.,  

9. 19., 9. 21., 11. 12.*, 
11. 18., 11. 20. 

Jonatán 8. 24., 12. 29. 
Jordán 1. 13., 2. 13.,  

2. 15. 
Jozafát 9. 16., 11. 12.,  

11. 14. 
Jozefa 2. 14., 3. 19., 10. 3. 
jozefina 3. 17., 10. 23., 

11. 14. 
Józsa 3. 19., 6. 24., 9. 1., 

11. 14. 
József 3. 17., 3. 19.*, 4. 

7., 4. 16., 4. 18., 5. 1., 
8. 25., 8. 27., 9. 18. 

Józsiás 2. 16., 6. 22., 
7. 6. 

Józsua 6. 22., 9. 1. 
Judit 1. 13., 5. 5., 5. 6.,  

6. 29., 7. 30.*, 12. 10.*, 
12. 22. 

Jukundusz 1. 8., 1. 9.,  
5. 29., 11. 14. 

Júlia 2. 16., 4. 8., 5. 22.*
Julianna 2. 16.*, 4. 5.,  

5. 14., 5. 22., 6. 19.,  
12. 21. 

Juliánusz 1. 9., 1. 29.,  
3. 8., 5. 22. 

Julietta 7. 21., 7. 30. 
Julitta 5. 18., 6. 16.,  

7. 27. 
Júnó 2. 16., 6. 1. 
Jusztin 4. 14., 6. 1.,  

6. 16.*, 7. 18., 8. 4.,  
9. 5., 10. 25. 

Jusztina 6. 16., 9. 26.*, 
9. 28. 

Jusztus 8. 6. 
Jusztusz 7. 14., 10. 18., 

11. 10. 

Jutas 1. 8., 1. 9., 2. 8.,  
11. 14. 

Jutta 5. 5., 7. 30., 12. 22. 
Juvenál 5. 3. 
kabos 2. 19., 12. 25. 
kada 2. 5., 3. 2., 3. 8.,  

3. 10., 5. 10. 
kadosa 3. 10., 3. 11.,  

6. 1., 8. 25., 10. 25. 
kajetán 8. 7. 
kájusz 2. 5., 3. 10., 4. 22. 
kál 4. 22., 11. 8. 
káldor 5. 19., 8. 27. 
kalliopé 6. 8. 
kalliszta 2. 6., 4. 25.,  

5. 11., 9. 2. 
kálmán 10. 13.*
kámea 3. 3., 5. 18., 7. 18. 
kamélia 8. 3., 9. 16. 
kamil 7. 14. 
kamill 7. 14., 7. 18. 
kamilla  2. 3., 3. 3.,  

3. 10., 5. 18., 7. 18., 7. 27.,  
8. 29., 12. 28.*

kamilló 7. 18. 
kán 3. 10., 5. 29. 
kandid 3. 10., 10. 3. 
kandida 3. 10., 8. 29., 

10. 22. 
kanut 1. 19., 7. 10. 
kapisztrán 3. 28., 10. 23. 
kaplony 1. 12., 7. 13.,  

7. 24. 
kapolcs 3. 24., 9. 29. 
karácson 5. 13., 12. 25. 
karácsony 12. 18. 
karád 1. 16., 5. 28.,  

11. 8. 
kardos 1. 3., 1. 11., 2. 23., 

4. 24., 7. 15., 12. 30. 
karina 3. 24.*, 4. 30.,  

11. 7. 
karion 1. 12., 9. 1. 
kármán 8. 17. 
karméla 7. 16. 
karmelina 7. 16. 
kármen 6. 2.*, 7. 16. 
karola 1. 28.*, 9. 25.,  

9. 27., 11. 4. 
karolina 1. 28., 2. 2.*, 2. 

3., 7. 14., 9. 27., 11. 4. 
károly 1. 28.*, 6. 3.,  

9. 11., 9. 27., 11. 4.*

karsa 7. 8., 12. 12.,  
12. 29. 

kartal 3. 23., 7. 8. 
kasszián 8. 13. 
kászon 4. 24., 8. 13. 
kasztor 1. 13., 2. 13.,  

7. 5., 7. 7., 11. 8. 
kata 2. 2., 3. 24., 4. 29. 
katalin 2. 13., 3. 9.,  

3. 22., 3. 24., 4. 29.,  
4. 30.*, 5. 3., 5. 9.,  
9. 15., 11. 25.*, 12. 31. 

katapán 3. 28., 10. 23. 
katinka  3. 9., 5. 9.,  

11. 25. 
kató 9. 15. 
kazimir 3. 4. 
kázmér 3. 4.*, 7. 31. 
keled 3. 15., 5. 1. 
kelemen 3. 15., 4. 22., 

11. 23.*
kelen 4. 22. 
kemenes 8. 21. 
kende 9. 1., 9. 25.*,  

10. 21. 
kenese 2. 15., 7. 10.,  

12. 13. 
kenéz 1. 19., 12. 7. 
kerecsen 12. 5., 12. 20. 
kerény 3. 30., 4. 4.,  

6. 4., 7. 4. 
keresztély 2. 13., 3. 13., 

4. 3., 5. 14., 7. 27.,  
11. 12., 12. 20. 

kerubina 6. 4., 8. 4. 
kesző 1. 12., 1. 13., 6. 29. 
keve  1 .  8 . ,  2 .  22 . ,  

6. 29. 
kilény 11. 13. 
kilián 7. 5., 7. 8., 9. 8., 

11. 13. 
kiliána 7. 8. 
kincső 2. 1., 7. 24.*
kinga 7. 24.*
kira 8. 3., 7. 7. 
kirill 2. 9., 3. 18. 
kisanna 7. 26. 
kitti 2. 13., 3. 22., 4. 29., 

4. 30.*, 11. 25., 12. 31. 
klára 2. 10., 3. 25., 4. 17., 

8. 11., 8. 12.*
klarissza 1. 15., 7. 12. 
klaudetta 6. 6. 
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klaudia 3. 20.*, 5. 18.,  
6. 6., 8. 23., 10. 30. 

klemencia 3. 15., 11. 23. 
klementina  10. 21.,  

11. 14., 11. 23. 
kleofás 8. 25., 9. 25. 
kleon 3. 3., 9. 25. 
kleopátra 8. 1., 10. 20. 
klétus 4. 26., 6. 13. 
klió 4. 11., 9. 25. 
klotild 6. 3.*
kocsárd 4. 19., 5. 4.,  

5. 5., 6. 7. 
koletta 3. 6., 5. 6. 
kolombina 10. 21. 
kolombusz 6. 9. 
kolos 1. 15., 2. 5., 2. 15.*, 

3. 10., 6. 6., 10. 30.,  
11. 8. 

kolumbán 3. 24., 11. 21., 
11. 23., 12. 12. 

kolumbusz 12. 12. 
konkordia 1. 1., 2. 18. 
konrád 2. 14., 2. 18.,  

2. 19., 4. 20., 4. 21.*,  
6. 1., 11. 26., 12. 14. 

konstancia 2. 18., 5. 15., 
9. 19. 

kons tant in  3 .  11 . ,  
5. 21.*, 7. 27. 

konstantina  3 .  11. ,  
4. 12., 5. 21., 9. 19. 

kont 7. 16., 10. 17. 
koppány 3. 28., 6. 20.,  

7. 9., 10. 8.*, 10. 23. 
kordélia 10. 22. 
koridon 5. 10. 
korinna 10. 22. 
koriolán 3. 6., 9. 8.,  

11. 20. 
kornél 3. 3., 6. 2., 6. 3.,  

7. 3.*, 9. 13.*, 9. 16. 
kornélia 3. 3.*, 3. 31.,  

9. 16. 
korvin 2. 6. 
kósa 9. 7., 9. 27. 
kötöny 3. 20., 8. 7. 
kozima 9. 26., 9. 27. 
kozma 9. 26., 9. 27. 
kreszcencia 4. 5., 4. 7., 

4. 9., 6. 15. 
kristóf 3. 15.*, 3. 25.,  

5. 9., 7. 25.*, 10. 31. 

kriszta 6. 22., 8. 5. 
krisztián 2. 13., 3. 13.*, 

4. 3., 9. 27., 11. 12.,  
12. 20. 

krisztina 6. 22., 7. 24.,  
8. 5.*, 11. 6., 12. 5. 

krizanta 10. 14., 10. 25. 
krizosztom 1. 27., 9. 13. 
kund 5. 29., 6. 1. 
kunigunda 3. 3. 
kunó 2. 19., 4. 19., 5. 29., 

6. 1., 11. 12. 
kurszán 11. 24. 
kürt 2. 14., 2. 19. 
laborc 7. 23., 9. 30. 
ladiszla 2. 27., 6. 27. 
ladomér 7. 14., 7. 15., 

11. 15. 
lajos 8. 19., 8. 25.*,  

10. 9., 10. 10., 10. 11. 
lambert 4. 16., 4. 18.,  

6. 22., 9. 17. 
lamberta 4. 16., 9. 17. 
lantos 2. 27., 7. 18. 
larina 5. 24., 8. 12., 

9. 5. 
larion 1. 14. 
lászló  2. 27.,  5. 4.,  

6. 27.*, 8. 8.*, 8. 28. 
laura 4. 11., 6. 17.*,  

6. 28., 10. 19. 
laurencia 6. 28., 10. 8. 
lavínia 4. 14. 
lázár 2. 23., 11. 7.,  

12. 17.*, 12. 27. 
lea 3. 22. 
leander 2. 22., 2. 27.,  

3. 13. 
léda 2. 5., 12. 24. 
lehel 2. 5., 3. 26., 8. 2.*, 

10. 16. 
leila 2. 13., 6. 21.*, 6. 21. 
lél 3. 2., 4. 9., 8. 2.,  

9. 7., 10. 16. 
lelle 4. 9., 9. 7., 10. 16. 
léna 7. 21. 
lénárd 10. 6., 10. 9.,  

11. 6.*, 11. 26., 11. 27. 
lenke 7. 22., 7. 23.*,  
leó 2. 18., 2. 20., 4. 11.*, 

4. 19., 6. 12., 6. 28.,  
7. 3., 7. 17., 7. 28.,  
10. 10., 10. 17., 11. 10. 

leon 2. 18., 2. 20., 4. 11., 
4. 19., 6. 12., 6. 28.,  
7. 17., 10. 10., 10. 17. 

leona 1. 4.*, 2. 20., 2. 
21., 4. 11., 6. 15., 7. 3.,  
10. 10., 11. 10., 12. 9. 

leonárd 11. 26., 11. 27. 
leonarda 11. 6., 11. 26., 

11. 27. 
leonidász 4. 22., 6. 28., 

9. 2. 
leonóra 2. 21., 3. 6.*,  

7. 15. 
leontina 3. 1., 12. 6. 
leopold 3. 29., 11. 15. 
leopoldina 11. 15. 
lestár 3. 29. 
letícia 8. 12., 8. 30., 

9. 8. 
levendula 6. 18., 7. 22., 

7. 24. 
levente 2. 13., 6. 18.*, 

6. 24., 6. 28.*, 8. 1., 
11. 12. 

lia 3. 22. 
liána 6. 19. 
liander 3. 13. 
liberátusz 8. 17., 12. 20. 
libériusz 9. 23., 12. 30. 
libor 7. 23. 
lídia 2. 12.*, 3. 22.,  

3. 27., 4. 8., 4. 14., 8. 3. 
lili 7. 11.*
lilian 8. 11. 
liliána 7. 27.*, 8. 11. 
liliom 7. 27. 
lilla 2. 12., 2. 16.*, 7. 

11., 7. 27. 
lina 9. 23., 11. 4. 
linda 2. 13.*
lionel 6. 12. 
lipót  4 .  2 . ,  7 .  22. ,  

11. 15.*
lívia 2. 12.*, 9. 23.,  

10. 14., 11. 12., 12. 10. 
líviusz 9. 23., 11. 12. 
liza 7. 8., 11. 25. 
lizander 11. 20. 
lizandra 1. 18., 3. 13. 
lola 9. 15. 
lolita 9. 15. 
loránd 1. 15.*, 8. 10.,  

9. 15. 

lóránt 1. 15.*, 7. 15.,  
8. 10., 9. 13., 9. 15. 

loréna 6. 28. 
loretta 12. 10. 
lőrinc  7. 5., 7. 21.,  

8. 10.*, 9. 5.*
lotár 1. 27., 4. 7., 6. 15., 

9. 29., 12. 30. 
lotti 11. 4. 
luca 7. 7., 12. 13.*
lúcia 3. 25., 6. 9., 9. 16., 

12. 13. 
lucián 1. 7., 5. 28. 
luciusz  3. 4.,  8. 5.,  

10. 17., 10. 19., 12. 3. 
ludmilla 9. 16., 9. 17. 
ludovika 1. 31., 3. 15., 6. 

9., 8. 25., 9. 13., 10. 1. 
lujza  1. 31., 3. 2.*,  

3. 15., 6. 20., 6. 21., 7. 9.,  
7. 24., 8. 11., 9. 13. 

lukács 2. 17., 10. 18.*
lukrécia 3. 15., 7. 9.*
mabella 6. 11., 9. 7. 
madléna 5. 25. 
magda 5. 25., 7. 22. 
magdaléna 5. 25., 5. 29., 

7. 17., 7. 22. 
magdolna 5. 25., 5. 29.*, 

7. 17., 7. 22.*
magnusz 9. 6. 
mahália 4. 8., 8. 1. 
maja 3. 28., 5. 1. 
majlát 5. 11. 
makabeus 8. 1. 
makár 1. 2., 1. 15., 1. 24. 
malakiás 1. 14., 7. 27.
malvin 4. 19., 10. 1.*
mályva 5. 11., 10. 17. 
manassé 1. 28., 5. 24. 
manda 5. 29., 7. 22. 
manfréd 1. 28. 
manfréda 1. 28. 
manna 4. 7. 
manó 3. 26. 
manon 8. 5. 
manszvét 2. 19., 9. 3. 
mánuel 3. 26. 
manuéla 3. 26., 7. 15. 
mara 6. 26. 
marcell 1. 9.*, 1. 16.,  

1. 31., 4. 26., 6. 26.,  
8. 14.*, 12. 16. 
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marcella 1. 9., 1. 16.,  
1. 31.*, 6. 28. 

marcellina 6. 2., 7. 17. 
marcián 2. 9., 6. 17.,  

7. 2., 10. 25. 
margaréta 1. 18., 1. 19., 

2. 22., 6. 10., 7. 20.,  
10. 16., 10. 17. 

margit 1. 18., 1. 19.,  
1. 28., 2. 22., 6. 10.*,  
6. 20., 7. 9., 7. 13.,  
7. 20., 8. 26., 9. 2.,  
10. 16., 10. 17., 10. 25., 
11. 16., 12. 30. 

margitta 10. 17. 
margó 2. 22. 
mária 1. 1., 1. 23., 2. 2., 

2. 11., 3. 3., 3. 25., 4. 
2., 4. 7., 4. 8., 4. 26., 5. 
8., 5. 24., 5. 29., 5. 31.,  
6. 15., 7. 2., 7. 6., 7. 7., 
7. 16., 7. 17., 7. 22.,  
8. 2., 8. 5., 8. 9., 8. 15.*, 
8. 16., 8. 22., 9. 8.*,  
9. 12.*, 9. 15., 9. 19.,  
9. 22., 9. 24., 10. 3.,  
10. 6., 10. 7., 10. 8.,  
10. 11., 10. 22., 10. 24., 
11. 21., 11. 27., 12. 8.*, 
12. 15., 12. 18. 

marián 2. 9., 4. 20.,  
8. 19., 12. 1. 

mariann 8. 19. 
marianna 4. 10., 4. 27., 

4. 30., 5. 26., 11. 1.*
marica 7. 22. 
marietta 1. 1., 2. 11.*,  

3. 25., 4. 8., 5. 24.,  
5. 31., 6. 15., 7. 6.,  
7. 22., 8. 15., 8. 16.,  
8. 22., 9. 8., 9. 12.,  
10. 8., 10. 24., 12. 8. 

marina 3. 16., 7. 6.,  
7. 9., 7. 20. 

marinella 3. 25. 
marinetta 8. 25. 
márió 1. 19.*, 12. 31. 
marion 9. 12. 
marióra 5. 24. 
marita 5. 29. 
máriusz 1. 19., 12. 31. 
márk 4. 25.*, 5. 25.,  

6. 18., 10. 7. 

markó 6. 18. 
márkus 4. 25., 5. 25.,  

6. 18., 6. 30., 9. 7.,  
10. 7. 

marléne 7. 16. 
marót 3. 27., 9. 22. 
márta 1. 19., 7. 29.*
martin 11. 11. 
martina 1. 30.*
márton 4. 13., 11. 3.,  

11. 11.*, 11. 12., 11. 13. 
martos 11. 12. 
masa 8. 15. 
máté 9. 21.*
matild 1. 11., 3. 14.*,  

5. 31., 7. 6. 
mátka 3. 25., 11. 10. 
mátyás 2. 24.*, 5. 14.,  

12. 8. 
maura 2. 13., 5. 3., 9. 21. 
maurícia 9. 22. 
maxim 4. 14., 6. 25.,  

8. 13., 11. 19. 
maxima 5. 29. 
maximilián 3. 12., 8. 21., 

10. 12. 
maximilla 3. 26., 6. 25., 

7. 30. 
medárd 6. 8.*
medárda 6. 8. 
médea 5. 15., 8. 1., 9. 30. 
megyer 1. 19., 4. 17.,  

11. 13., 12. 31. 
melánia 1. 7., 1. 10.*,  

12. 31. 
melina 7. 10. 
melinda 10. 29., 12. 2.*
melióra 4. 24., 5. 29. 
melissza 9. 15. 
meliton 4. 24., 9. 15. 
melitta 3. 10., 4. 1.,  

4. 24., 9. 15.*
meluzina 9. 15., 11. 10. 
ménás 10. 3., 11. 11. 
mendel 3. 26. 
menodóra 9. 10. 
ménrót 4. 28., 8. 1.,  

11. 11. 
menta 8. 14. 
menyhért 1. 6., 1. 21.,  

8. 14., 8. 22.*, 9. 7. 
mercédesz 9. 24.*
merse 8. 22., 11. 20. 

metella 1. 24., 5. 31.,  
7. 6., 8. 31. 

metód 2. 14., 3. 9., 6. 14., 
7. 5., 7. 7., 9. 18. 

metta 3. 14. 
mia 8. 2. 
mietta 7. 2. 
mihaéla 6. 19., 8. 24. 
mihály 4. 10., 5. 8.*,  

6. 19., 7. 5., 9. 29.*,  
11. 8. 

mike 1. 15. 
mikeás 1. 15., 8. 14. 
mikes 5. 23., 9. 29. 
miklós 3. 21., 9. 10.,  

9. 25., 11. 13., 11. 26., 
12. 6.*

mikolt 9. 10., 9. 25., 
12. 6. 

miksa 3. 12., 8. 21.,  
10. 12.*

milán 5. 19.*, 7. 18.,  
9. 11., 11. 26. 

milda 7. 13. 
milemon 11. 22. 
miléna 5. 24. 
miletta 7. 6. 
milica 9. 16. 
milla 7. 18. 
milos 3. 8.,  11. 22.,  

11. 26. 
mimóza 8. 28. 
mína 4. 13. 
mínea 12. 24. 
minerva 5. 2., 8. 23. 
minna 4. 13. 
míra 5. 10., 9. 21. 
mirabella 7. 24., 9. 27., 

10. 22. 
mirandella 5. 11. 
mirandola 5. 11. 
mirandolina 5. 11. 
mirella 5. 21., 9. 21.*
mirjam 8. 22.*
mirkó 3. 3., 7. 18. 
miron 8. 8., 12. 10. 
mirtill 2. 23., 8. 3. 
modeszta 2. 5., 11. 4. 
modesztusz 2. 5., 2. 12., 

6. 15. 
mónika 5. 4.*, 8. 27. 
montika 8. 14. 
mór 1. 15., 3. 20., 9. 4., 

9. 13., 9. 22., 9. 25.,  
10. 22., 10. 25., 11. 4., 
12. 4., 12. 5. 

morella 7. 6., 7. 19. 
morgan 6. 9., 6. 26., 

8. 28. 
móric 1. 15., 3. 20.,  

9. 4., 9. 13., 9. 22.*,  
10. 25., 12. 4. 

mózes 5. 16.*, 7. 26.,  
8. 28., 9. 4., 11. 4.,  
11. 25. 

muriel 5. 27., 9. 4. 
múzsa 3. 3., 4. 2., 4. 3. 
nadinka 8. 1. 
nádja 8. 1. 
nándor 5. 30., 6. 5.,  

10. 19.*, 10. 29. 
nanett 6. 7. 
nanetta 7. 26. 
napóleon 5. 7., 8. 15. 
napsugár 3. 21., 7. 3. 
narcisszusz 3. 18., 10. 29. 
nárcisz 10. 29.*
nárciusz 3. 18. 
násfa 5. 12., 5. 14. 
natália 7. 27., 8. 26.,  

10. 23., 12. 1., 12. 9.*
nátán 8. 24., 11. 9. 
natasa 7. 27., 8. 26.,  

12. 1., 12. 9. 
nauzika 7. 28., 12. 16. 
nedda 4. 24., 7. 6., 8. 4. 
nefelejcs 4. 17. 
nelli 7. 11. 
nemere 12. 19. 
nepomuk 5. 16. 
nerina 5. 12., 12. 25. 
neszta 1. 22., 2. 28., 

3. 10., 4. 15., 4. 17.,  
12. 25. 

nesztor 2. 26., 9. 8. 
netta 6. 13. 
nétus 2. 22., 5. 2. 
nikander 6. 17. 
niké 1. 7., 4. 25., 11. 17., 

12. 23. 
nikétás 1. 7. 
nikodém 9. 15. 
nikodémia 3. 27., 8. 3., 

12. 25. 
nikodémusz 3. 27., 8. 3., 

12. 25. 
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nikola 3. 21., 9. 10.,  
9. 25., 12. 6. 

nikolett 3. 21., 9. 10.*
nilla 5. 31. 
nimfa 11. 10. 
nimród 8. 31., 11. 11. 
nina 11. 4., 12. 22. 
ninett 7. 26. 
ninetta 7. 1. 
ninon 7. 26. 
niobé 9. 15. 
noé 4. 22., 5. 31., 11. 18., 

11. 29., 12. 24. 
noel 5. 13., 12. 25. 
noémi 4. 22.*, 9. 1.,  

12. 24. 
nóna 3. 16., 3. 17., 8. 5. 
nónusz 3. 16., 12. 2. 
nóra 2. 21., 3. 6., 7. 11.*
norbert 6. 6.*
norberta 6. 6. 
norina 10. 30. 
norma 4. 13., 4. 23., 

5. 23. 
norman 6. 6. 
nyék 5. 5., 5. 26. 
nyeste 3. 10., 4. 15., 4. 

17., 12. 25. 
Oberon 1. 26. 
Odett 4. 20., 10. 23. 
Odília 10. 23., 12. 13. 
Odiló 1. 1., 1. 2. 
Odisszeusz 1. 2., 9. 5. 
Odó 7. 4., 7. 7., 11. 18. 
Ödön 10. 20., 10. 26.,  

11. 16.*, 11. 18., 11. 20. 
Ofélia 5. 13., 9. 5. 
Oguz 11. 4. 
Oktávia 4. 15., 8. 6. 
Oktávián 3. 22., 8. 6. 
Olaf 7. 29. 
Olga 6. 21., 6. 27., 7. 11., 

7. 27.*
Olimpia 12. 17.*
Olinda 7. 7., 11. 16. 
Olivér 3. 5., 3. 24., 7. 1., 

7. 11., 11. 21.*
Olívia 3. 5., 12. 3.*
Omár 9. 9. 
Ompoly 5. 14. 
Ond 6. 10., 7. 17. 
Opika 2. 2., 7. 15. 
Orália 4. 19., 8. 12. 

Orbán 4. 2., 5. 25.*,  
6. 29., 7. 29., 12. 19. 

Orbó 6. 29. 
Orchidea 1. 10., 8. 1. 
Oresztész 1. 14., 7. 3.,  

11. 9., 12. 13. 
Orfeusz 2. 27., 6. 12. 
Orgona 1. 30., 9. 9. 
Oriána 6. 7., 9. 17. 
Orion 1. 14., 1. 18. 
Örkény 7. 15. 
Ormos 2. 4., 3. 26. 
Oros 1. 17., 12. 1., 12. 19. 
Örs 1. 17., 6. 26., 7. 14.*, 

9. 30., 10. 2., 11. 16. 
Örsi 6. 26., 7. 14., 10. 2. 
Orsika 10. 21. 
Orsolya 4. 7., 10. 21.*
Örzse 11. 19. 
Osszián 2. 28., 8. 5. 
Őszike 9. 23. 
Oszkár  2.  3. ,  3.  3. ,  

7. 31.*, 12. 1. 
Oszlár 2. 3. 
Oszvald 2. 19., 2. 28., 

8. 5. 
Oszvalda 2. 28., 8. 5. 
Otelló 1. 16., 12. 16. 
Otília 12. 12., 12. 13.*
Otmár 11. 16. 
Ottó 2. 23., 3. 23., 7. 2.*, 

9. 22., 11. 18., 12. 16. 
Ottokár 2. 26., 4. 2.,  

5. 8., 7. 2. 
Ovidiusz 5. 6. 
Oxána 4. 12. 
Őzike 3. 16., 6. 16., 8. 5., 

10. 29. 
Ozmin 5. 21., 8. 20. 
Özséb 1. 18., 1. 20., 3. 5., 

5. 5., 6. 20., 8. 2., 8. 14., 
9. 26., 12. 16. 

Ozsvát 2. 19. 
Pál 1. 10., 1. 15., 1. 18.,  

1. 25.*, 2. 6., 2. 10., 2. 22., 
3. 7., 4. 1., 4. 28., 5. 7.,  
6. 26.*, 6. 29.*, 6. 30.*, 
8. 1., 10. 19., 11. 18. 

Pálma 5. 10.*, 5. 18., 8. 
1., 10. 5. 

Palóma 9. 17., 9. 19. 
Paméla 6. 1., 9. 15. 
pamfil 6. 1. 

Pamina 8. 31., 9. 6. 
Panna 7. 26. 
Pantaleon 7. 27. 
Páris 3. 17., 4. 28., 8. 5. 
Paszkál 2. 10., 5. 14.,  

5. 17.*, 5. 27. 
Pasztorella 5. 17., 8. 6. 
Patony 2. 21., 4. 28. 
Patrícia 3. 13., 3. 17.,  

4. 28., 8. 25.*
Patrícius 3. 17., 4. 28. 
Patrik 3. 17.*, 4. 28., 

8. 30. 
Paula 1. 26.*, 2. 20., 

6. 11. 
Paulina 2. 20., 3. 14.,  

6. 1., 6. 22.*, 7. 12.,  
7. 21., 8. 31. 

Pázmán 8. 30. 
Pelágia 5. 4., 6. 9., 8. 28., 

10. 8., 12. 19. 
Pelágiusz 5. 4., 6. 9.,  

6. 26., 8. 28., 10. 8. 
Pelbárt 5. 27., 9. 28. 
Pellegrin 5. 1., 5. 2., 5. 16. 
Pénelopé 6. 26., 8. 1. 
Pentele 7. 27. 
Peónia 5. 1., 8. 1. 
Peregrina 4. 26., 5. 1.,  

5. 2., 5. 16., 8. 5., 10. 5. 
Perenna 6. 24., 11. 13. 
Periklész 7. 8., 8. 20.,  

10. 24. 
Perjámos 5. 28., 6. 9. 
Perpétua 3. 6., 3. 7. 
Péter  1. 25.,  1. 28.,  

1. 31., 2. 5., 2. 21., 2. 22.,  
2. 23., 4. 27., 4. 28.,  
4. 29.*, 5. 8., 6. 2.,  
6. 16., 6. 29.*, 7. 30.,  
8. 1., 9. 9., 10. 19.,  
11. 18., 11. 26., 12. 4., 
12. 5., 12. 9., 12. 21. 

pető 1. 25., 11. 16. 
Petra  1. 28., 2. 21.,  

2. 22., 6. 29., 9. 9., 10. 2.*,  
11. 18., 12. 21. 

Petronella 5. 31.*, 7. 13. 
Petrónia 5. 31., 7. 13.,  

10. 4. 
Petróniusz 5. 31., 10. 4. 
Petúnia 4. 27., 6. 28. 
Petur 3. 17. 

Piládész 7. 11., 10. 5.,  
12. 9. 

pintyőke 4. 27., 10. 11. 
Piramusz 5. 28., 6. 9. 
Piroska 1. 18.*
Piusz 4. 30., 5. 5., 7. 11., 

8. 21., 9. 3., 11. 20. 
Placid 7. 11., 10. 5. 
Placida 7. 11., 10. 11. 
Polett 2. 20. 
Polidor 4. 10., 9. 9. 
Pólika 3. 14. 
Polikárp 1. 26., 2. 23., 

10. 27. 
Polina 7. 23. 
Polixéna 7. 30., 9. 23. 
Polla 2. 9., 7. 7., 7. 23. 
Pompilla 7. 15. 
Pompónia 9. 19., 10. 30. 
Pongor 5. 12. 
Pongrác 5. 12.*
Poppea 1. 25., 4. 27. 
porfir 2. 16., 2. 26. 
Primusz 6. 9., 7. 9. 
Priszcilla 1. 16., 3. 10.,  

7. 8. 
rabán 2. 4. 
radamesz 4. 8., 4. 10. 
radiszló 1. 13., 3. 16.,  

4. 17., 7. 27., 10. 17.,  
10. 21. 

radó 4. 14., 4. 17. 
radomér 1. 13., 3. 16.,  

6. 21., 7. 27., 9. 24.,  
10. 17., 10. 21. 

rados 11. 7. 
radován 1. 13., 3. 16.,  

7. 27., 10. 17., 10. 21., 
11. 7. 

radvány 11. 7. 
rafael 6. 20.*, 9. 29.,  

10. 24. 
rafaella 1. 6., 6. 20. 
ráfis 10. 24. 
ráhel 2. 4.*, 5. 2., 7. 11., 

10. 24. 
rajmund 1. 7., 1. 22.,  

1. 23.*, 7. 4., 8. 31. 
rajmunda 1. 7., 8. 31. 
rajnald 1. 12., 2. 9.,  

7. 16., 8. 18. 
ramón 7. 4. 
ramóna 1. 7.*, 8. 31. 
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rápolt 11. 29. 
rátold 11. 2. 
raul 4. 17., 11. 7. 
razmus 6. 2. 
rázsony 4. 17., 7. 23. 
rea 9. 7. 
rebeka 3. 9., 8. 30.,  

9. 2.*
regina 9. 4., 9. 7.*
reginald 2. 12., 6. 5.,  

10. 13., 12. 4., 12. 5. 
regő 6. 5., 8. 2. 
réka 2. 6., 8. 17., 
 11. 10.*
relinda 2. 13., 3. 22.,  

8. 13. 
rella 10. 15. 
reményke 8. 1. 
remig 10. 1. 
rémusz 10. 1., 10. 13. 
renáta 5. 22., 5. 23.,  

9. 2., 10. 6.*, 11. 12. 
renátó 9. 2., 10. 6.,  

11. 12.*
rené 10. 6. 
réta 7. 9., 10. 25. 
rezeda 5. 17., 5. 27. 
rézmán 6. 2. 
rezső  4. 17., 7. 27.,  

10. 12., 10. 17., 11. 7.*
ria 7. 16. 
richárd 2. 7., 4. 3.*,  

9. 18., 11. 15. 
rikarda 9. 18., 9. 25. 
rita 5. 22.*, 8. 26. 
riza 3. 11. 
róbert  2. 4., 4. 29.,  

5. 13., 6. 6., 6. 7.*, 7. 17.,  
7. 18., 9. 17. 

roberta 4. 29., 5. 13.,  
9. 17. 

robertina 6. 7. 
robin 4. 29. 
rodelinda 2. 26. 
rodion 9. 1., 10. 7. 
rodrigó 3. 13., 10. 30., 

10. 31. 
rókus 8. 16., 8. 19. 
roland 1. 15., 5. 31.,  

7. 15.*, 8. 9., 9. 15. 
rolf 11. 7. 
román 2. 28., 5. 22.,  

8. 9., 10. 1., 11. 18. 

romána 2. 23., 5. 22. 
rómeó 2. 7.*, 10. 1., 

11. 4. 
romola 7. 6., 7. 23. 
romuald 2. 7. 
romulusz 7. 6., 9. 5.,  

10. 13. 
rovéna 7. 10., 7. 19.,  

7. 30. 
roxána 1. 17., 6. 11.,  

9. 14.*
róza 8. 23., 8. 30., 9. 4. 
rozália 8. 23., 8. 30.,  

9. 4.*, 10. 3. 
rozalinda 1. 17., 6. 11., 

8. 30. 
rozamunda 4. 30. 
rozanna 9. 14. 
rozina 3. 11., 3. 13.,  

7. 18. 
rozita 8. 30., 9. 14. 
rozmarin 4. 30. 
rózsa 8. 23., 8. 30.*,  

9. 4. 
rozvita 6. 22. 
ruben 4. 6., 4. 7. 
rubina 7. 10., 7. 19. 
rudolf 4. 17.*, 7. 27.,  

10. 17., 11. 7. 
rudolfina 4. 17., 7. 27., 

10. 17. 
rufina 7. 10., 7. 19. 
rufusz 11. 21., 11. 28., 

12. 18., 12. 28. 
rupert 3. 27., 5. 15.,  

9. 24. 
ruperta 3. 27., 5. 15.,  

9. 24. 
ruszalka 9. 4. 
ruszlán 7. 17. 
ruszlána 3. 22., 6. 15.,  

7. 17. 
rusztem 10. 9., 11. 10. 
sába 4. 12., 4. 24., 12. 5. 
salamon 2. 8., 3. 13.,  

7. 28., 9. 28., 10. 17.,  
10. 24.*

sámson 6. 27. 
samu 2. 16., 8. 20., 8. 21., 

10. 10. 
sámuel 1. 16., 2. 16.,  

8. 20., 8. 21.*, 8. 27.,  
10. 10. 

samuella 8. 20., 8. 21., 
10. 10. 

sándor 1. 15., 2. 26.,  
3. 18.*, 4. 22., 4. 23.,  
5. 3., 10. 11. 

sára 1. 19.*, 7. 7., 7. 13., 
7. 15., 10. 9. 

sarolt 5. 31., 7. 5. 
sarolta 1. 19., 7. 5.*,  

7. 13., 7. 17., 11. 4. 
saul 1. 25., 10. 20. 
sebes 2. 3., 6. 7. 
sebestyén 1. 20.*, 12. 5. 
sebő 1. 20., 4. 12., 4. 24., 

6. 12., 8. 29., 9. 19.,  
12. 5. 

seherezádé 5. 3., 6. 7. 
sejla 6. 3. 
semjén 10. 8. 
simeon 1. 5., 2. 18.,  

3. 24., 4. 21., 5. 24.,  
6. 1., 10. 8. 

simon 1. 5.*, 2. 18.,  
4. 21., 4. 24., 5. 16.,  
7. 18., 10. 8., 10. 28.*

skolasztika 2. 10. 
solt 3. 13., 5. 13. 
sólyom 9. 25. 
soma 7. 3.*, 9. 16. 
stefánia 1. 2., 1. 16.,  

8. 20., 10. 23., 10. 30., 
11. 28.*, 12. 26. 

stella 5. 8.,  7. 14.*,  
7. 15., 7. 19. 

sudárka 3. 15., 6. 18. 
sugárka 3. 20., 8. 12. 
surány 1. 22., 1. 24. 
szabella 2. 26., 6. 8.,  

7. 4., 7. 8. 
szabin 2. 9., 3. 13., 9. 29., 

12. 7., 12. 11., 12. 30. 
szabina 8. 29., 10. 27.*
szabolcs 6. 17., 7. 17.,  

7. 18., 7. 28.*, 9. 19. 
szalárd 7. 17. 
szaléz 1. 24., 1. 29. 
szalók 1. 24., 1. 29.,  

5. 17. 
szalóme 6. 29., 10. 17., 

10. 22., 11. 17. 
szalvátor 3. 18., 8. 5. 
szalvia 1. 11., 10. 28.,  

10. 29. 

szalviusz 1. 11., 10. 28., 
10. 29. 

szandra 3. 18., 5. 18. 
szaniszló 4. 11.*, 5. 7., 

11. 13. 
szavéta 5. 6., 11. 5. 
szebáld 8. 19. 
szecső 3. 1., 4. 9. 
szederke 7. 11., 7. 19. 
szegfû 7. 17. 
szelemér 2. 8., 7. 17.,  

9. 12. 
szelim 9. 28. 
szelina 10. 11. 
szellőke 4. 6., 8. 26. 
szemere 2. 23., 5. 26.,  

10. 12. 
szemirámisz 4. 22., 6. 1. 
szemőke 7. 18., 7. 30. 
szendike 2. 19., 3. 2.,  

7. 11., 10. 5., 10. 11. 
szénia 7. 30. 
szeráf 10. 12. 
szerafina 3. 21., 7. 29.,  

9.  3 . ,  9 .  8 . ,  9 .  9 . ,  
10. 12. 

szeréna 6. 28., 7. 28.,  
8. 16., 9. 14.*

szerénusz 2. 23., 6. 15., 
6. 28., 8. 2., 8. 16.,  
9. 14. 

szergiusz 9. 8., 9. 9.,  
10. 7., 10. 8. 

szervác 5. 13.*
szevér 1. 8., 2. 1. 
szeveréd 2. 15. 
szeverin 1. 8., 5. 27.,  

10. 23. 
szibilla 3. 12., 3. 18.,  

4. 29., 10. 9. 
szidónia 6. 23., 8. 23.,  

11. 14. 
szidor 1. 15., 1. 16. 
szigfrid 1. 15., 2. 15.,  

8. 22. 
szilamér 6. 20., 10. 17. 
szilárd 3. 11.*, 4. 12.,  

5. 21., 12. 14. 
s z i l á r d a  9 .  1 9 . ,  

12. 14.*
szilas 7. 13. 
szilvána 2. 6., 5. 4.,  

7. 10., 12. 2. 
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szilvánusz 2. 6., 2. 17.,  
2. 18., 2. 20., 3. 8.,  
5. 4., 7. 10., 7. 13., 8. 24.,  
11. 12., 12. 2. 

szi lveszter  11.  20. ,  
11. 26., 12. 31.*

szilvia 11. 3., 11. 13.*
szilvió 11. 3. 
szilviusz 4. 21., 10. 28., 

11. 3. 
szimóna 5. 16., 5. 24.,  

10. 28. 
szimonetta 1. 5., 2. 18., 

5. 16., 10. 8., 10. 28.*
szirén 1. 22., 2. 23. 
szíriusz 1. 22., 11. 26. 
szironka 2. 15., 6. 28.,  

8. 16. 
szixtusz 3. 28., 4. 3.,  

4. 6., 8. 6. 
szófia 4. 30. 
szofron 3. 11. 
szofrónia 3. 11. 
szókratész 4. 19., 9. 17., 

11. 28. 
szólát 7. 13. 
szolón 5. 17., 11. 13. 
szonja 5. 15.*, 8. 1. 
szonóra 5. 31., 9. 14. 
szórád 7. 13., 7. 17. 
szörénke 5. 27., 7. 20. 
szörény 1. 8. 
szorina 2. 10. 
szovát 7. 13. 
szulamit 6. 29., 10. 22., 

11. 17. 
szultána 1. 19., 6. 23., 
7. 13., 10. 9. 
szvetlana 5. 1., 7. 4.,  

11. 24. 
tábita 4. 22., 7. 1. 
tácia 1. 8., 4. 22. 
tacitusz 2. 25., 3. 16. 
taddeus 1. 24., 7. 26.,  

10. 28. 
tádé 1. 24., 6. 26., 7. 26., 

10. 28. 
taksony 3. 29., 4. 6.,  

6 .  6 . ,  8 .  2 4 . ,  
11. 29.*

talabor 7. 25. 
talamér 1. 5., 7. 15. 
tália 5. 20., 8. 26. 

tamara 1. 26., 5. 6.,  
9. 1., 12. 29.*

tamás 1. 28., 3. 7.*,  
6. 22., 7. 3., 7. 6., 8. 25., 
9. 22., 10. 2., 12. 21.*, 
12. 29.*

tanázia 8. 14. 
tankréd 5. 6., 7. 6. 
taráz 2. 25. 
tarcal 2. 25. 
tardos 9. 10. 
tarján 5. 26., 8. 11.,  

11. 30. 
tárkány 4. 28., 9. 5.,  

9. 28. 
tarzícia 8. 15. 
tarziciusz 8. 15. 
tas 1. 8., 2. 22., 4. 15.*, 

4. 27., 6. 8. 
tasziló 1. 11., 10. 11. 
tatjána 1. 12., 4. 22. 
tavaszka 3. 21. 
tea 8. 3., 12. 19. 
tekla 8. 19., 9. 23.*
telma 9. 23., 10. 15. 
témisz 12. 21. 
ténia 5. 3. 
teó 9. 2. 
teobald 5. 21., 7. 1. 
teobalda 5. 21., 7. 1. 
teodolinda 1. 22., 2. 11. 
teodor 8. 16., 9. 2.,  

11. 9., 12. 27., 12. 28. 
teodóra 2. 11., 4. 1., 4. 5., 

4. 28., 9. 2., 9. 11.*
teodózia 4. 2., 5. 29. 
teofánia 2. 2., 3. 12.,  

12. 22., 12. 27. 
teofil 3. 5., 3. 10., 5. 5., 

5. 10., 5. 21., 6. 17.,  
10. 2., 10. 13., 10. 29., 
12. 20.*

teofila 5. 21., 6. 17.,  
12. 28. 

teónia 8. 23. 
tercia 4. 16., 4. 30. 
terestyén 11. 28. 
teréz 3. 11.,  6. 17.,  

7. 8., 8. 3., 10. 1., 10. 3.,  
10. 15.*

terézia 3. 11., 6. 17.,  
7. 8., 8. 3., 10. 1.,  
10. 3., 10. 15. 

tertullia 4. 29., 4. 30. 
tessza 6. 17., 6. 20., 7. 8. 
tétény 5. 1., 11. 5. 
tétisz 2. 6., 12. 19. 
tézeusz 1. 11. 
tibád 5. 21. 
tibériusz 8. 11., 11. 10. 
tibold 5. 21., 6. 1., 7. 1. 
tibor 4. 14.*, 8. 11.,  

11. 10. 
tiborc 4. 14., 8. 11.*
tícia 8. 11. 
ticiána 2. 6., 3. 3. 
tihamér 4. 20., 4. 26.,  

4. 29., 5. 26., 7. 1.*,  
11. 9., 11. 12., 12. 16. 

tilda  3. 14.,  5. 31.,  
7. 6., 8. 31. 

tilla 3. 14. 
tímea 1. 20., 3. 11., 5. 3.*
timon 4. 19., 5. 3. 
timót 1. 24.*, 1. 26., 5. 3., 

5. 21., 8. 22., 12. 20. 
timótea 1. 26., 8. 22. 
timur 7. 25., 9. 18. 
tina 6. 16. 
tíria 8. 3., 9. 3. 
tirzusz 10. 4., 10. 12. 
titán 1. 26., 2. 6. 
titánia 1. 26., 2. 6., 2. 11. 
titanilla 2. 6. 
titusz 1. 4.*, 1. 26.,  

2. 6., 9. 18. 
tivadar 1. 27., 4. 20.*,  

4. 30., 6. 28., 7. 1., 9. 9., 
9. 19., 11. 9.*

tóbia 3. 1. 
tóbiás 1. 1., 6. 13., 9. 2., 

9. 12., 11. 2. 
tódor 2. 6., 2. 7.*, 9. 4., 

9. 15., 9. 19., 10. 11.,  
11. 2., 11. 11., 12. 28. 

töhötöm 4. 20., 6. 14.,  
6. 17., 6. 22., 9. 2.,  
9. 15., 11. 5., 12. 18. 

tomaj 1. 28., 3. 7., 7. 3., 
7. 6., 10. 2., 12. 29. 

tomázia 4. 14., 8. 25. 
tomor 7. 25. 
tömör 10. 28. 
tonuzóba 12. 11. 
törtel 8. 4. 
toszka 5. 5., 5. 18. 

trajánusz 8. 11., 11. 30. 
trisztán 2. 7., 11. 28. 
tulipán 6. 11., 8. 1., 10. 5. 
tullia 4. 27., 5. 21.,  

6. 22., 10. 5. 
tünde  4.  2. ,  6.  1.*,  

11. 10. 
tuzson 5. 19. 
ubul 3. 7., 5. 16., 12. 31. 
üdvöske 7. 13., 12. 9. 
ugod 5. 16. 
ugor 7. 27., 8. 16. 
ugron 5. 22., 11. 9. 
ulászló 1. 27., 6. 27., 

7. 29. 
ulisszesz 1. 2., 9. 5. 
uljána 5. 22. 
ulla 7. 4. 
ulpián 4. 3. 
ulrik 3. 11., 6. 4., 7. 4.*, 

7. 10., 7. 11., 8. 7. 
ulrika  7.  4.,  7. 11.,  

8. 6., 8. 7. 
upor 5. 15., 6. 26., 9. 17. 
uránia 5. 28., 8. 7. 
urbán 4. 1., 5. 25., 6. 29., 

12. 19. 
urbána 5. 25., 7. 29.,  

12. 19. 
uriás 1. 14., 6. 21. 
uriel 1. 14., 5. 11. 
uros 1. 14. 
urzula 10. 21. 
urzulina 4. 7. 
uzonka 7. 12. 
uzor 1. 15., 1. 16., 4. 18. 
Vajk 8. 20. 
Valdemár 2. 27. 
Valentin 1. 7., 2. 14.*,  

7. 25. 
Valentina 2. 14., 7. 25. 
Valér  1. 29.,  6. 14.,  

12. 15.*
Valéria 4. 28.*, 6. 5.,  

12. 9. 
Valter 4. 8., 7. 16.*
Vanda 1. 26.*, 2. 25.,  

11. 14. 
Vanessza 5. 24. 
Várkony 7. 2., 10. 22. 
Varsány 7. 19. 
Vaszilia 4. 22., 5. 31., 

6. 11. 
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Vászoly  1. 1.,  1. 2.,  
1. 11., 5. 30. 

Vázsony 1. 19., 5. 30. 
Vazul 1. 1., 1. 2., 1. 11.,  

3. 22., 5. 30., 6. 14.*
Velmira 5. 21., 10. 9. 
Vencel 9. 28.*
Vendel 6. 5., 10. 20.*
Vendelina 10. 7., 10. 20. 
Vénusz 6. 2., 8. 7. 
Vera 1. 13., 1. 24., 7. 9. 
Verbéna 7. 9., 7. 22. 
Veréna 7. 22., 9. 1. 
Verita 9. 1. 
Verner 4. 18. 
Veron 7. 9. 
Veronika 1. 12., 1. 13.*, 

1. 19., 1. 24., 2. 4.,  
2. 27., 7. 9. 

Versény 7. 19. 
Veszta 3. 1., 7. 17. 
Véta 5. 24. 
Veturia 7. 17. 
Viátor 7. 5., 8. 5., 10. 21. 
Vid 6. 15.*
Vida 6. 15. 
Vidor  1. 13., 1. 14.,  

3. 16. 
Vidos 6. 15. 
Viktor 2. 26., 4. 20., 5. 

7., 5. 8., 5. 12., 7. 28., 
8. 11., 9. 5.*, 9. 30., 
11. 2. 

Viktória 1. 26., 11. 17., 
11. 26., 12. 23.*

Viktorina 9. 5., 11. 2. 
Vi l h e l m i n a  5 .  2 8 . ,  

9. 19.*
Vilibald  7. 5., 7. 7.,  

10. 22. 

Vilja 8. 23., 8. 27. 
villő 5. 31., 6. 12.*
Vilma 1. 10., 5. 23.,  

5. 28., 6. 25., 9. 19.,  
10. 15., 12. 5.*

Vilmos 1. 10., 2. 10.,  
4. 6.*, 4. 28., 5. 23., 5. 
28., 6. 8., 6. 25.*, 7. 5. 

Vince 1. 22.*, 4. 5.*, 4. 9., 
5. 24., 7. 19., 9. 27. 

Vincencia 1. 27., 2. 1.,  
4. 20. 

Viola 5. 3., 5. 5., 5. 23.,  
6. 15., 6. 25., 12. 19.*

Violetta 6. 15. 
Viorika 6. 15. 
Virág 1. 8., 2. 10., 7. 29., 

11. 24., 11. 26.*
Virgil 3. 5., 11. 27.*
Virgília 1. 31., 3. 5.,  

11. 27. 
Virgínia 2. 1., 2. 2.,  

9. 13., 11. 10. 
Vita 6. 15., 12. 13. 
Vitália 8. 13., 12. 13. 
Vitális 4. 28., 10. 20.,  

11. 4. 
Vitéz 4. 28., 11. 2. 
Vitold 4. 20., 4. 28. 
Vitolda 4. 20., 4. 28. 
Vitus 1. 15., 6. 15. 
Viviána 12. 2. 
Vivien 12. 2.*
Vladimir 7. 14., 7. 15.,  

8. 15., 11. 15. 
Volfram 3. 20. 
Vulfia  1.  31.,  9. 9.,  

10. 31. 
Vulkán 1. 1., 5. 19. 
Xavér 12. 3. 

Xavéria 12. 3., 12. 22. 
Xénia 1. 24., 7. 30.*
Zádor  3.  16. ,  8.  8. ,  

9. 1. 
Zágon 8. 23., 11. 17. 
Zajzon 12. 18. 
Zakária 2. 21., 3. 15.,  

9. 6., 11. 5. 
Zakariás 2. 21., 3. 15.,  

9. 6.*, 11. 5. 
Zakeus 8. 22., 8. 23.,  

11. 17. 
Zalán 3. 30.*, 7. 14.,  

9. 10., 12. 30. 
zamfira 8. 26. 
Zámor 2. 16., 9. 5. 
Zaránd 6. 8., 10. 23. 
Zdenka 8. 23. 
Zdenkó 8. 23., 12. 14. 
Zebulon 8. 5. 
zekő  4.  21. ,  8.  23. ,  

11. 17. 
Zelinda 9. 22., 10. 17., 

10. 21. 
Zella 9. 22. 
Zelma 1. 23.*, 4. 21. 
Zelmira 2. 21., 4. 21.,  

7. 9., 7. 12. 
Zenina 4. 12., 6. 5., 10. 11. 
Zénó  4.  12. ,  5.  12. ,  

10. 29., 12. 22.*
Zenóbia 10. 30. 
Zerind 1. 8., 10. 23. 
Zéta 12. 23. 
Zétény 2. 22., 12. 23. 
Zia 4. 17. 
Zilia 6. 3. 
Zina 3. 13. 
Zinajda 10. 30. 
Zita 4. 27.*, 12. 11. 

Zoárd 4. 27., 6. 17.,  
7. 17., 12. 2., 12. 3.,  
12. 30. 

Zobor 5. 1., 7. 17., 11. 19. 
Zoé 5. 2., 6. 15., 7. 5. 
Zója 6. 15. 
Zöldike 5. 10., 9. 22. 
Zolna 6. 23., 10. 17. 
Zoltán 3. 8.*, 3. 13.,  

6. 23.*, 11. 20. 
Zoltána 3. 8., 3. 13., 6. 23. 
Zombor 8. 22., 12. 26. 
Zomilla 7. 18. 
Zóra 6. 19., 10. 4. 
Zorán 3. 4. 
Zotmund 3. 1. 
Zulejka 1. 9., 3. 1. 
Zsadány 8. 23. 
Zsaklin 5. 1., 7. 25. 
Zsanett 3. 28., 3. 31.,  

5. 12., 5. 30.*
Zsanna 5. 20. 
Zselyke 4. 8. 
Zseni 12. 25. 
Zseraldin 4. 19. 
Zseraldina 4. 19. 
Zsigmond 5. 1., 5. 2.*
Zsinett 2. 15. 
Zsófia 4. 30., 5. 15.*,  

5. 24., 5. 25., 8. 1.,  
9. 17.*, 9. 18., 9. 30. 

Zsóka  5 .  6 . ,  7 .  8 . ,  
11. 19. 

Zsolt 3. 8., 3. 13., 4. 10.*, 
10. 21., 11. 20. 

Zsombor 4. 21., 11. 8.*
Zsüliet 7. 21. 
Zsuzsa 2. 19., 8. 11. 
Zsuzsanna  2 .  19 .* ,  

8. 11.*, 9. 20. 

2012-ben	–	lévén	szökőév	–	a	február	24.	és	28.	közötti	névnapok	egy-egy	nappal	csúsznak.	A	24-iki	szökő-
napon	nem	tartanak	névnapot.

március 24., szombat   munkanap – március 16., péntek   pihenőnap 
május 5., szombat   munkanap – április 30., hétfő   pihenőnap 

október 27., szombat   munkanap – október 22. hétfő   pihenőnap 
november 10., szombat  munkanap – november 2., péntek   pihenőnap 
december 15., szombat  munkanap– december 24., hétfő   pihenőnap

a 2012. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – mun-
karend a következő: 
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Így nézve minden államnak volt és van 
alkotmánya, még akkor is, ha nincs 
egyetlen rendszerbe foglalt alaptör-

vényük, hiszen az állam alapvető rendjét 
minden esetben törvények, privilégiumok 
és szokásjogi elemek határozták (határoz-
zák) meg. 

Végső soron az alkotmány részt bizto-
sít az állampolgároknak az államhatalom 
gyakorlásában – a törvényhozásban, a 
kormányzatban –, ugyanakkor megvédi 
az állam polgárait az államhatalom min-
denhatóságával szemben.

Hangsúlyozni kell, hogy régi-régi ko-
rok államalakulatainak is volt alkotmá-
nyuk, az úgynevezett történeti alkotmány. 
Annál is inkább, mert a mai értelemben 
vett írott (kartális) alkotmányok csak a 
polgári átalakulással (többnyire a XVIII. 
és a XIX. században) születtek meg. 
Ezekben az államhatalom önmagát is 
korlátozta a polgári szabadságjogok elis-
merésével. Világunk legrégebbi alkotmá-
nyát 1787 szeptemberében fogadták el az 
Amerikai Egyesült Államokban, a penn-
sylvaniai Philadelphiában. A mai napig 
érvényben van. A nyugat-európai polgári 
átalakulás alkotmányának mintául szol-
gált az 1791. évi francia és az 1831. évi 
belga alkotmány is.  

A magyarságnak történelme során több 
mint kilencszáz éven keresztül nem volt 

Eleink és az alkotmány
az alkotmány valamely állam alaptörvénye, illetve alaptörvényeinek összessége 
– olvashatjuk az értelmező kéziszótárban. kissé bonyolultabban: az alkotmány 
az állam jogi rendjének szabályozására szolgáló alaptételek összessége, amely 
(burkolt vagy kimondott formában) magába foglalja az adott állam társadalmi 
felépítésének, az állami intézmények működésének alapelveit, valamint az ál-
lam tagjainak jogait és kötelezettségeit. 

írott alkotmánya. Talán meglepő, de az 
első a Tanácsköztársaság idején született, 
1919 júniusának végén. Második írott 
alkotmányunk az 1949. évi XX. törvény, 
a sokat emlegetett sztálini alkotmány, 
amelynek azonban a rendszerváltáskor 
szinte minden sorát újraírták, s ezáltal lét-
rehoztak egy piacgazdaságon és többpárt-
rendszeren alapuló, szabad, demokratikus 
államot. Harmadik írott alkotmányunk a 
2011 húsvétján elfogadott alaptörvény.    

Magyarországon I. (Szent) István ki-
rályunk uralkodásával (1000–1038) kez-
dődött a törvényalkotás, amely elenged-
hetetlen része volt az államalapításnak. Az 
első ezredforduló magyar társadalmára a 
vérségi alapon nyugvó nemzetségi és törzsi 
felépítés volt a jellemző, ahol a szokásjog 
uralkodott. Ez a szokás ereje által az adott 
közösség minden tagjára kötelezővé lett 
magatartásszabályokból állt, amelyeket 
az adott közösség, a törzs vénei hagyomá-
nyoztak nemzedékről nemzedékre. A szo-
kásjog egy része az állam kialakulása után 
is megmaradt, esetenként bekerült a tör-
vényekbe, más részük eltűnt. Azokban az 
időkben a magyarok döntő többségét olyan 
szegény szabadok alkották, akik – jólle-
het vagyonuk nem volt – szabadságukat 
a királyéhoz mérték. Istvánnak fel kellett 
számolnia a vérségi alapon meglévő társa-
dalmi szerveződést és az ennek keretet adó 
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(az állami egység útjában álló) törzsi szer-
vezetet. A társadalmi viszonyokat pedig a 
realitásokhoz kellett igazítani. A szegények 
legyenek alávetettek, sok tekintetben jog-
fosztottak, a gazdagok pedig jogaikban is 
különbözzenek a szegényektől. 

Első nagy királyunk tehát rendszeresen 
értekezett tudós egyházi személyiségek-
kel és a királyi tanács tagjaival, így alkot-
va meg latin nyelven írott törvényeit. Erre 
utal a nagy király életéről szóló – Hartvik 
püspök által 1112–1116 körül írt – legenda 
egy mondata is, miszerint: István „királyi 
rendelkezések gondjával volt elfoglalva, 
egész napját tárgyalásokra és tanácskozá-
sokra fordította.”    

István királynak meg kellett védenie 
az államalapításban tevékeny részt vállaló 
keresztény egyházat, valamint a magán-
tulajdont. Törvényei emellett intézkedtek 
a leggyakrabban előforduló bűncselek-
mények, vétkek büntetéséről (vérontás, 
házra törés, tolvajlás, cselszövések, hamis 
vádaskodás, leányrablás, a feleség elha-
gyása, az özvegyek és árvák védelme – és 
még sorolhatnánk). Szent István törvé-
nyei tehát elsősorban gyakorlati jellegű-
ek, büntető törvények.

Miközben Szent István király államot, 
egyházat szervezett, törvényeket alkotott, 
mindig a nyugat-európai, Karoling (frank) 
hagyomány mintái szerint járt el. 

S hogy miként kerültek nyilvánosságra 
ezek a törvények? Ebben nagy szerepet 
játszottak a király követei. Erre I. (Szent) 
László királyunk (1077–1095) egyik tör-
vénykönyvében találunk utalásokat: „A 
király követe menjen el  minden egyes 
várba… menjen faluról falura…, nyilvá-
nítsa ki mindenkinek…”

A történészek hangsúlyozzák, hogy 
Szent István neve alatt, kétféle szerkesz-
tésben összesen 56 törvénycikk maradt 
ránk XII. századi, illetve XV–XVI. szá-

zadi forrásokból, de nincs olyan kézirat, 
amely valamennyit magában foglalná.

Országalapító nagy királyunk törvényei 
zsinórmértékül szolgáltak későbbi korok 
törvényhozása számára, azokra későbbi 
korokban is mindig hivatkoztak, a törté-
nészek pedig úgy tekintenek törvényeire, 
mint a magyar „feudális alkotmány”-ra. 

Ezzel együtt, a Szent István halála után 
bekövetkező trónviszályok és lázadások 
miatt Istvánénál lényegesen szigorúbb 
törvények kiadására kényszerült I. (Szent) 
László királyunk, aki már az egyetlen tyúk 
értékén felüli tolvajlást is halállal büntette. 
A drákói szigor nem volt hiábavaló, mert 
utóda, I. (Könyves) Kálmán (1095–1116) 
törvényeiben eltörölhette a lopás halállal 
történő büntetését. Kálmán király ugyan-
akkor biztosította, hogy a megvádolt sze-
mély bírái előtt védekezhessen, valamint 
szabályozta az egyre jelentősebbé váló 
világi nagybirtok öröklési rendjét. Tör-
vényeikben mindkét királyunk törekedett 
az élet körültekintő szabályozására, törvé-
nyeiket a változó körülményekhez igazí-
tották, ha kellett szigorítottak, ha kellett, 
enyhítettek. A történészek számára az 
is nyilvánvaló, hogy László és Kálmán, 
illetve a törvényalkotásban részt vevő 
környezetük ismerték a nyugat-európai 
keresztény törvényeket, és alkalmazták is 
őket, országuk állapotának megfelelően. 

aZ aranYBulla
Valamikor az 1210-es években sok for-
rásból táplálkozó, igen erőteljes politikai 
mozgalom bontakozott ki a Magyar Ki-
rályságban. Ennek fő oka az volt, hogy a 
király, II. András (1205–1235) és a „nem-
zet” között, ahogy a kortársak írták: „nem 
csekély keserűségek” támadtak. A társa-
dalmi megítélés szerint ezeket meg kellett 
szüntetni. Ez a politikai mozgalom tehát 
1222-ben arra kényszerítette II. András 

hgf–h–d
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királyt, hogy megreformálja kormányza-
tát, és kiadja a királyi pecsétről elnevezett 
Aranybullát, amely első ízben körvona-
lazta a nemesi jogokat, és amelyre azután 
századokon át mint a nemesi alkotmányra 
tekintettek az ország nobilisei.

Az említett politikai mozgalom veze-
tői a királyi serviensek (a király közvet-
len szolgálatában álló személyek, min-
denekelőtt vitézek) voltak, akik éppen 
az Aranybullában kapták meg alapvető 
nemesi jogaikat, kiváltságaikat. A föld-
birtokadományokat két kézzel osztogató 
II. András politikájának köszönhetően 
egyre jobban fenyegette őket (birtokaikat, 
tulajdonukat) a rohamosan terjeszkedő 
nagybirtok. Meg akarták óvni vagyonu-
kat, nem kevésbé azt, hogy személyükben 
kizárólag a királytól függjenek. Kezdték 
magukat ama honfoglaló elődjükről elne-
vezni, akinek a nemzetségéből származ-

tak – hangsúlyozni kívánván, hogy ők is 
a nemesi nemzet tagjai. Ily módon ők vol-
tak a XIII. századtól fokozatosan renddé 
egyesülő köznemesség „törzsgárdája”. Az 
Aranybullának köszönhetően – a korabeli 
magyarországi rendek: a főpapok és más 
egyháziak, illetve a nagybirtokosok után 
– ők szabadultak meg először bizonyos 
adók, szolgáltatások terheitől.

Az Aranybulla – egyebek mellett – in-
tézkedett az évenkénti királyi bíráskodás-
ról, a székesfehérvári törvénynapról. Ki-
zárólag bírói ítélethez kötötte a serviensek 
elfogását és megbüntetését, mentesítette 
a servienseket és birtokaikat – továbbá 
az egyházak népeit – a királyi adóktól, 
megszabta a serviensek birtokainak örök-
lési rendjét, rendelkezett az előkelők és 
a serviensek hadkötelezettségéről. Az 
Aranybulla végén pedig a híres ellenállá-
si záradék olvasható. „Hogyha pedig mi, 

A székesfehérvári Aranybulla-emlékmű
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vagy utánunk valaki a jövendő királyok 
közül a mostani rendelésünk ellen vala-
mikor vétene, mind a püspökök, mind a 
jobbágyurak (abban a korban a jobbágy 
szó még a „jobb ágyból való” jelentéssel 
bírt, vagyis az előkelőket jelölte), mind a 
nemesek mindnyájan és egyenként (…) 
mind nekünk és mind az utánunk való 
királyoknak ellenállhassanak, és ellenük 
mondhassanak…”      

   
a hármaskönyvrŐl

A magyar nemesi jogok első összefoglaló 
műve az Aranybulla hatályba lépése után 
közel háromszáz évvel jelent meg, s az 
utókortól a Hármaskönyv nevet kapta („A 
dicsőséges magyar királyság szokásjogá-
nak hármaskönyve”), latinul Tripartitum. 
Werbőczy István (1458–1542), a királyi 
kúria és az erdélyi vajda hivatásos bírá-
ja, országbírói ítélőmester alkotta meg, 
összegyűjtve, rendszerezve és írásba 
foglalva a magyarországi szokásjog sok 
évszázados elemeit. Művét 1514-ben tárta 
a szűkebb nyilvánosság, egy bírálóbizott-
ság elé. A történészek megjegyzik, hogy 
bár Werbőczy politikai pályája során még 
a királyság nádora is volt, neki a magyar 
joghistória panteonjában a Tripartitum 

biztosított helyet, mert e jogkönyv diadal-
ra vitte a köznemesség közjogi egyenjogú-
ságának elismerését. Nyíltan és világosan 
leszögezte ugyanis, hogy „e Magyaror-
szágnak minden főpap, egyházfő és báró 
urai és többi mágnásai, nemesei és előke-
lői nemességükre és világi javaikra nézve 
a szabadság, kivételesség, adómentesség 
egy és ugyanazon előjogát élvezik; nincs 
is valamely úrnak nagyobb és valamely 
nemesnek kisebb szabadsága.”      

„A politikai nemzetet összetartotta, 
ez a Hármaskönyv nagy érdeme” – írta 
Werbőczy művéről a kiváló történész, 
Szekfű Gyula. A török hódoltság követ-
keztében darabokra szaggatott országban 
a Tripartitum valóban az egység szim-
bóluma lett. „A Szent Korona tanának 
kifejtése, a tradicionális magyar közjog 
alapelveinek összefoglaló értékelése, az 
ősi jogba vetett bizalom megerősítése, az 
egységes magyar jog eszméjének hirde-
tése támaszt nyújtott az ország egységé-
nek visszaállításában hívő és gondolkodó 
politikusoknak, a praktikusok számára 
pedig alapul szolgált az egységes jog-
gyakorlat kialakításához.” (Mezey Bar-
na sorai.) Ezzel együtt, a Hármaskönyv 
a magyar jobbágyság röghöz kötésének 
legfontosabb tényezője is lett. Amikor 
ugyanis Werbőczy 1514 októberében 
(alig három hónappal a Dózsa-féle pa-
rasztháború leverése után) benyújtotta 
munkáját az országgyűlésnek, az utolsó 
pillanatban a végére illesztette e budai 
országgyűlés jobbágyellenes határoza-
tait is. Ezzel mintegy három évszázadra 
konzerválta a jobbágyságot Magyaror-
szágon.        

Érdemes megjegyezni, hogy a nagy 
hatású Hármaskönyv soha nem vált for-
mális törvénnyé, mert az országgyűlés 
jóváhagyta ugyan, de a király nem szente-
sítette, és a vármegyékben nem hirdették 

Az Aranybulla pecsétje
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ki. Kizárólag az Erdélyi Fejedelemségben 
lett törvény a későbbiek során.    

aZ áPrilisi tÖrVÉnYek
Miközben 1848. március 15-én, Pesten 
győzött a forradalom, Pozsonyból ország-
gyűlési küldöttség indult Bécsbe, V. Fer-
dinánd királyhoz, hogy ott megtárgyalja a 
magyar országgyűlés március 3-i felirati 
javaslatait. Miután a sikeres tárgyalások 
befejeztével visszatértek Pozsonyba, az 
utolsó rendi országgyűlésen óriási munka 
kezdődött; néhány hét alatt megszülettek 
az ország polgári átalakulását lehetővé 
tevő törvények. Április 11-én hivatalba 
lépett a Batthyány-kormány, és az ural-
kodó szentesítette az országgyűlés által 
megalkotott harmincegy törvénycikket. 
Közjogi szempontból a legfontosabb a III. 
törvénycikk volt, amely szerint az ural-
kodó „minden polgári, egyházi, kincstári, 
katonai és általában honvédelmi tárgyak-
ban” kizárólag a független magyar felelős 

minisztérium (kormány) útján fogja gya-
korolni a hatalmat. Az 1848. évi áprilisi 
törvények IV–V. törvénycikke mondta ki, 
hogy a népképviseleti alapon választandó 
országgyűlés évenként, Pesten ülésezzen. 
Törvény rendelkezett a Partium vissza-
csatolásáról, Magyarország és Erdély uni-
ójáról (VI–VII.). A feudális rendszer fel-
számolását illetően döntő jelentőségű volt 
a közteherviselésről szóló (VIII.) törvény, 
valamint az úrbériség (a robot, a dézsma 
stb.) eltörlése (a jobbágyfelszabadítás), 
amely a jobbágyok birtokában lévő földe-
ket a volt jobbágyok tulajdonába adta, a 
földesurak kártalanítását pedig a nemzet 
vállalta magára (IX. törvénycikk). Emel-
lett eltörölték a papi tizedet, megszűnt az 
úriszék, helyét polgári ügyekben, büntető-
ügyekben a vármegyei ítélkező szervezet 
volt hivatott betölteni. Az áprilisi törvé-
nyek rendelkeztek a vallásszabadságról, 
a sajtószabadságról, a belső rendfenntar-
tó erő, a nemzetőrség létrehozásáról – és 
még sorolhatnánk.

„A törvények által megalkotott rendszer 
nem volt ugyan tökéletes, mégis lehetővé 
tette a polgári Magyarország megteremté-
sét” – olvashatjuk a „Millenniumi magyar 
történet” című, Tóth István György által 
szerkesztett összefoglaló kötetben.

Az áprilisi törvények révén Magyar-
ország alkotmányos királysággá vált, leg-
alábbis 1848 őszéig, a bécsi reakció táma-
dásáig. 

Országunkban másodszor akkor szü-
letett meg az alkotmányos királyság mint 
államforma, amikor a Habsburg-hatalom 
kiegyezett Magyarországgal, létrejött 
az Osztrák–Magyar Monarchia, vagyis 
1867-ben. Az 1867. évi 12. törvénycikk 
ugyanis kimondta Magyarország közjogi 
és belkormányzati önállóságát, valamint 
azt, hogy az uralkodó nálunk és a Mo-
narchia többi országában is alkotmányos 

A Tripartitum 1599-es bécsi kiadásának 
címlapja
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kormányzást vezet be. Mindehhez (aho-
gyan az egész kiegyezéshez), az 1848. 
évi áprilisi törvények szolgáltak alapul. 
Ugyanakkor, az úgynevezett közös ügyek 
(a külügy, a hadügy és a pénzügy) révén 
az abszolutisztikus felségjogok elemei is 
megmaradtak.  

Témánk szempontjából feltétlenül em-
lítésre méltó személyisége az 1867. évi 
kiegyezés utáni időknek gróf Andrássy 
Gyula (1823–1890). Politikai pályája so-
rán előbb reformer, majd a forradalom 
és szabadságharc híve, valamivel később 
távollétében halára ítélt és képletesen 
felakasztott száműzött, hazatérése után 
Deák Ferenc bizalmas munkatársa, 1867-
től négy éven át a magyar kormány mi-
niszterelnöke, majd évekig a Monarchia 
külügyminisztere volt. Az 1867. évi ko-
ronázáskor az esztergomi érsekkel együtt 
ő helyezte Ferenc József fejére a Szent 
Koronát. Történetírásunk ugyanakkor azt 
is feljegyezte róla, hogy a reformkor más 
jelentős személyiségeivel együtt feltétlen 
híve volt az alkotmányosságnak és a par-
lamentarizmusnak. Ezért természetesnek 
tartotta, hogy a törvényhozói és a vég-
rehajtói hatalom működését választások 
útján legitimálják. Kormánya újra életbe 
léptette a negyvennyolcban elfogadott vá-
lasztójogi törvényt, amely szavazati jogot 
adott a férfinépesség egynegyedének. A 
szavazásra nem jogosultak aránya magas 
volt ugyan, de az egynegyedes arány nem 
maradt lényegesen a korabeli európai át-
lag alatt. Noha mindent elkövetett, hogy 
a választókerületekben a kormánypárt 
jelöltjei szerezzenek többséget, az ellen-

véleményt a parlamentarizmus magától 
értetődő velejárójának tartotta, s respek-
tálta az ellenzék gyülekezési és egyesülé-
si szabadságát. A sajtószabadságot komo-
lyan vette: jóllehet gyakran volt céltáblája 
dühödt támadásoknak,  eszébe sem jutott, 
hogy a más véleményen lévőkkel szemben 
a hatalom eszközeit használja. Miniszter-
elnöksége alatt vetették meg a modern 
polgári államrendszer alapjait. Korszerű 
jog- és igazságszolgáltatási rendszer jött 
létre, amely lényegében megfelelt a ko-
rabeli európai színvonalnak. Az állam-
polgárok törvény előtti egyenlősége és a 
bírák függetlensége ekkor vált a magyar 
joggyakorlat részévé.

Gy. l. 

Gróf Andrássy Gyula
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időzzünk el kissé egy XVII. századi 
ódon dekrétumnál, és ízlelgessük „a 
szent felségjelvény kettősbizottságá-

nak tagjai… által tett esküforma” szavait.  
„Minekutána ő királyi felsége, valamint 

Magyarországnak a jelenleg folyó po-
zsonyi országgyűlésen összegyűlt összes 
karai és rendei hűségemre és őrizetemre 
bízni méltóztattak Magyarország Szent 
Koronáját és az ahhoz tartozó összes kin-
cseket, esküszöm az élő Istenre, hogy a 
szent királyi felség és Magyarország iránt 
hűséges és engedelmes leszek, az ország 
nevezett Szent Koronáját a legnagyobb 
hűséggel, szemes gonddal, éberséggel és 
buzgalommal, vigyázattal őrzöm…, saját 
személyemben pedig halálomig és életem 
árán is hűségesen és tántoríthatatlanul ki-
tartok mellette, tehetségem szerint minden 
veszedelmet eltávoztatok tőle, Isten engem 
úgy segéljen!” 

Időzzünk el kissé ezután egy mai 
„dekrétumtársnál”, az ország házában, 
2011 májusában tett eskü XXI. századi 
szavainál. 

„Ünnepélyesen	 esküszöm,	 hogy	 a	
Magyarország	 alkotmányos	 állami	 foly-
tonosságát	megtestesítő	 Szent	 Koronát	
minden	 körülmények	 között,	 minden	 ve-
szélytől	megóvom	és	állhatatosan	őrzöm,	

HűSÉGGEL	A	NEMZETÉrT

A Szent Korona őrzői
Jártak önök mostanában az Országház kupolacsarnokában? a szent korona, 
a jogar és az országalma katonaőrzőinek láttán, hittek a szemüknek? higgye-
nek. 2011 májusa óta ez már csak így van: honvéd koronaőr tisztek és tiszt-
helyettesek, a honvéd koronaőrség katonái folytatják koronázási jelvényeink 
parlamenti őrzésének nemes szolgálatát. üssük fel hát eme évezredes szolgálat 
történetének lapjait… 

illetéktelen	 kézre	 jutását	 életem	 árán	 is	
megakadályozom.

A	különleges	szolgálat	által	megkívánt	
magas	 követelmények	 érdekében	 tudáso-
mat,	testi	erőnlétemet	a	legjobb	állapotban	
tartom,	egész	életemben	erkölcsi	feddhetet-
lenségre	törekszem.
A	Honvéd	Koronaőrség	bajtársi	szelle-

métől	áthatva,	példamutató	módon	minden-
kor	becsülettel,	magyar	honvédhez	méltón,	
harcos	vitéz	módon	küzdve	élek	és	halok.
isten	engem	úgy	segéljen!”
Két fogadalom. Koronázási jelvénye-

ink oltalmazásának évszázadok múltán 
sem változó fennkölt megnyilatkozásai. 
S hogy e jelvényeink őrzői „életük árán 
is” szolgálnak esküjük szerint, az talán 
olyan természetes, mint a déli harangszó. 
Miként az is természetes, hogy a Szent 
Korona (régmúlt idők megnevezésével: 
sacra corona regni Hungariae), illetve va-
lamennyi koronázási jelvényünk története, 
államiságunktól elválaszthatatlan sorsa 
iránt senki sem közömbös.  

„Ha	még	mindig	csodálná	valaki,	hogy	
nemzetünk,	más	országoktól	eltérően,	miért	
volt	oly	nagyon	aggályos	és	buzgó	koronája	
őrzésében,	miért	költött	oly	nagy	összege-
ket	mind	védelmére,	mind	visszaszerzésére,	
miért	nem	átallt	annyi	háborút	vívni…,	az,	
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úgy	 vélem,	 felhagy	 a	 csodálkozással,	 ha	
ennek	okát…alaposabban	megfontolja.”			

Ekként vetette papírra gondolatait 
jó Révay Péter koronaőr, úgy négy-
száz évvel ezelőtt… Elődei és utódai 
– Pálffyak, Nádasdyak, Zichyek, Ester-
házyak, Keglevichek, Károlyiak, Széche-
nyiek. Régi, történelmi famíliák. Nevüket a 
koronaőr méltóságok lajstromából citáltuk 
ide. Egy 1490-től íródó névsorból, amely 
Nagylucsei Dóczy Orbán – Győr és Eger 
püspöke –, nemkülönben őrtársa, ama 
kenyérmezei csatában Kinizsi oldalán 
győzedelmeskedő Báthory István ország-
bíró, erdélyi vajda nevével kezdődik. 
Abban az évben, a kettős koronaőri idők 
kezdetén járunk. Ezen a századfordulón 
lezárulófélben volt már a koronaőrzés 
előtörténete. Kijelölték a koronázás kel-
lékeinek állandó őrzési helyét (akkoriban 
éppen Visegrádon), kialakultak a koro-
naőr-méltóságok megválasztásának és 
felelősségük körének, valamint a korona 

őrzéséért felelős őrcsapat irányításának, 
szolgálati tevékenységének törvényi és mű-
ködési feltételei. E regulák megalkotásával, 
érvényre juttatásával váltották fel az addig 
bizalmon alapuló őrzést, többek között 
a székesfehérvári bazilika prépostjainak, 
a korona őrzésével megbízott őrkanono-
koknak a szolgálatát. 

Időutazásunk során nem felejthetjük: tör-
ténelmünk sorsfordulói választ adnak a kér-
désre: miért is volt nemzetünk oly nagyon 
aggályos és buzgó koronája őrzésében? 
Történt, hogy Hunyadi Mátyást a rákosi or-
szággyűlésre összesereglett nemesek a Duna 
jegén királlyá választották (1458–1490). 
Igen ám, de annak előtte rövid uralkodás 
után meghalt a magyar trónra került első 
Habsburg, I. Albert. Özvegye, Erzsébet 
királyné csecsemő fia koronázásához nemes 
egyszerűséggel, udvarhölgyével ellopatta 
Visegrádról a koronát, majd ugyancsak 
nemes egyszerűséggel Bécsben odaadta 
III. Frigyes császárnak. Mátyás – aki ko-

A Magyar Királyi Koronaőrséget 1751-ben hozták létre
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ronázását illetően hitet tett a Szent Korona 
egyedüli érvényessége, a királyi hatalom 
legitimitásának nélkülözhetetlen beavatási 
jelvénye, közjogi eszköze mellett – végül 
megválasztása után évekkel, „megfelelő 
kártérítés” ellenében, azaz 80 000 magyar 
forint (szakértői megállapítások szerint az 
akkori „költségvetés” éves bevételét kitevő 
összeg) megfizetésével szerezte vissza a 
koronát a császártól. 1463-ban azután annak 
rendje és módja szerint lezajlott a koroná-
zás. S miként az egy – a koronázásokról is 
szóló – emlékiratban áll: „Maga a Szent 
Korona… kizárólag a király fejét szokta 
koszorúzni, aki csak ezen a módon nyeri el 
a teljhatalmat.”

A teljhatalomhoz oly igen szükséges 
korona hiánya sok bonyodalomhoz veze-
tett, de okulásul is szolgált ahhoz, hogy 
őrzésének körülményeit törvény szabá-
lyozza, a koronaőri teendőket a rendek 
által választott koronaőr főurakra bízzák, 
az őrzés pedig (miként  az 1464. évi II. tör-
vényben áll) a szokott helyen, Visegrádon 
történjen. Igen, akkor Visegrádon. Mert 
ha a székesfehérvári bazilikát, a pozsonyi 
vár öregtornyát, a budavári palota páncél-
termét, a bécsi császári kincstárat, a Szikla 
néven ismert veszprémi katonai objektu-
mot avagy Fort Knoxot, az Amerikai Egye-
sült Államok pénzügyminisztériumának 
központi aranylerakatát is megemlítjük, a 
korona és a többi koronázási jelvény majd’ 
évezredes őrzésének néhány állandó és 
átmeneti helyszínéről beszélünk. 

Nos, az első, a koronaőri intézmény mű-
ködési feltételeit szabályozó törvényt még 
több követi az idők folyamán. Volt, amelyik 
a visegrádi fellegvárat a koronaőrök kezébe 
adta, s voltak tehát, amelyek elrendelték, 
hogy koronaőrt a világi főurak és ne a fő-
papok közül válasszanak a rendek. 

A koronaőrök, e magas méltóságok 
betöltői persze nem azonosak a koronázási 

jelvények fegyveres őrségének tagjaival. A 
magyar királyi Koronaőrséget 1751-ben 
hozta létre Mária Terézia, s az több mint 
egy évszázadon át a császári reguláris 
hadseregből szerveződött. I. Ferenc József 
1871 májusában döntött úgy, hogy a ko-
ronaőrséget a Magyar Királyi Honvédség 
állományából kell megszervezni, s hogy 
mint önálló csapattest a Honvédelmi 
Minisztérium hatáskörébe tartozzon. Az e 
tekintetben utolsóként említhető szabályo-
zás, az 1928. évi XXV., „A Szent Korona és 
a hozzá tartozó drágaságok gondviselésé-
ről” szóló törvénycikk szervi határozványai 
között olvasható: „A M. Kir. Koronaőrség, 
mint önálló osztag, a honvéd igazgatás 
keretében álló külön katonai testületet 
képez… Békében és háborúban a magyar 
Szent Koronát, valamint a koronázási és 
egyéb országos jelvényeket őrzi… A M. 
Kir. Koronaőrség minden katonai és egyéb 
országos közigazgatási ügyben az Államfő 
Katonai Irodájának Főnöke útján a Honvé-
delmi Miniszternek van alárendelve.”   

Időutazásunkhoz most íme néhány, 
immár XX. századi  állomás. 

Budapest–Veszprém–Kőszeg–Ve-
lem–Kőszeg–Mürzsteg–Mariazell–St. 
Pölten–Linz–Schörfling–Atterzee–Mattsee 
–Bremerhaven–New york–Fort Knox–Wa-
shington–Mildenhall–Budapest, 1944–
1978. Ismerős útvonal a korona és őrzésé-
nek történetéből? Az. Ama szent felségjel 
és a drágaságok menekíttetéseinek és haza-
hozatalának ismerős helyszínein – békében 
és háborúban – igencsak szükség volt a 
hűségre, a tántoríthatatlanságra. 

1944-ben, a nyilas hatalomátvétel ve-
szélyét mérlegelve, a front magyarországi 
harcainak kimenetelétől tartva, felmerült, 
hogy a Szent Koronát titkon biztonságba 
kell helyezni. Ma már pontosan tudni 
lehet, hogy a koronázási jelvényeinket 
hol s merre őrizték, óvták, menekítették.  
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A ma embere is csak tisztelettel említ-
heti az akkori koronaőrök tetteit. Nemes 
bankói Pajtás Ernő ezredes (posztumusz 
vezérőrnagy), a Magyar Királyi Korona-
őrség utolsó parancsnokáét például, akinek 
kiemelkedő szerepe volt abban, hogy a 
koronázási jelvényeink épségben kerültek 
biztonságos helyre az ausztriai Meetsee-
ben, majd Amerikába. És bajtársát, Vitéz 
József koronaőrét is, akinek később, a rend-
szerváltást követően sikerült újjáéleszteni a 
koronaőr-hagyományokat, megalakítani e 
hagyományok letéteményeseként a Magyar 
Koronaőrök Egyesületét.  

A Szent Korona 1945 tavaszán tehát 
elindult földrészek közötti kalandos út-
jára. Klenódiumainkat (drágaság, kincs, 
ereklye – a szerk.) előbb az amerikai 
csapatok wiesbadeni műkincsgyűjtő köz-
pontjában, majd a Deutsche Bank egyik 

frankfurti páncélszekrényében, később 
az amerikai haderő főparancsnokságán, 
Friedbergben, 1953-ig őrizték. Egyes ku-
tatási eredmények szerint ebben az évben, 
március elején Eisenhower elnök elren-
delte az Operation Klondike elnevezésű 
terv kidolgozását, majd végrehajtását. Az 
A. W. Greely tábornok nevét viselő, egykor 
harci eseményekben is részt vevő hadihajó 
március 10-én futott ki a haditengerészet 
kikötőjéből, hogy tízegynéhány nap múlva 
a Szent Korona és a hozzá tartozó ékszerek 
Fort Knox erődjébe, az amerikai pénz-
ügyminisztérium harckocsi-hadosztállyal 
is védett aranylerakatának 31. számú 
raktárába kerülhessenek. Az akciót teljes 
titoktartás övezte, így ereklyéink hollétét 
hosszú ideig homály fedte… 

Itt kell megemlíteni, hogy mivel a Szent 
Korona és a hozzá tartozó jelvények az 

A Nemzeti Honvéd Díszegység Honvéd Koronaőrség MTI FoTó: KoszTIcsáK szIlárd 
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Minden a Magyar Honvédségről:
http://www.honvedelem.hu

ország határain kívülre kerültek, a Magyar 
Királyi Koronaőrség tagjainak szolgálati 
feladatai megszűntek. De – bár a koro-
naőrség működése, úgymond, szünetelt 
– feloszlatását semmiféle paragrafus nem 
írta elő.

Nos, a Szent Korona visszaadását a 
korabeli levéltári dokumentumok tanúsága 
szerint a Magyar Népköztársaság az Egye-
sült Államoktól hivatalosan többször is 
kérte. Ami azt illeti, sem ezeket a kéréseket, 
sem később, az 1970-es évek közepétől len-
dületet vett visszaküldési tárgyalások hírét 
nem vette jó néven mindenki, mondván, 
ezzel a Nyugat legitimálja a magyaror-
szági kommunista rendszert. Az amerikai 
kormány sem gondolta ezt eleinte másként. 
Mint egy dokumentumban olvasható: „Az	
Egyesült	államok	kormánya	megérti,	hogy	
Magyarország	számára	a	koronaékszerek	a	
magyar	nemzeti	hagyomány	szimbólumát	
jelentik.	 Elismeri	 ezek	 magyar	 nemzeti	
tulajdonát,	 és	 éppen	 ezért	 szándékában	
van	ezeket	visszaadni	megfelelő	időben,	az	
országaink	közötti	kapcsolatok	megfelelő	
alakulása	esetén.”

Nos, a megfelelő idő (összhangban az 
Egyesült Államok Kelet-Európa-politi-
kájának megváltozásával, Jimmy Carter 
amerikai elnök enyhülési törekvéseivel) 
1978. január 5-én jött el: a Ferihegyi 
repülőtéren ezen a napon landolt a kettes 
számú elnöki gép, fedélzetén a Szent 
Koronával és a koronázási jelvényekkel. 
Az amerikai földrészen töltött negyed-
százados távollét után a koronázási 
jelvényeket évekig a Magyar Nemzeti 

Múzeumban őrizték. (A koronázási palást 
ma is ott látható.) Mígnem, ahogy a 2000. 
évi I. – Szent István államalapításának 
emlékéről és a Szent Koronáról szóló 
– törvény rendelkezett: „A Szent Korona 
a magyar állam folytonosságát és füg-
getlenségét megtestesítő ereklyeként él 
a nemzet tudatában és a magyar közjogi 
hagyományban. Az államalapítás ezeréves 
évfordulója alkalmából Magyarország 
méltó helyére emeli a Szent Koronát, és a 
nemzet múzeumából a nemzetet képviselő 
Országgyűlés oltalma alá helyezi.” 

A koronázási ékszereket az Országház-
ban a Köztársasági Őrezred koronaőrző 
alegysége vigyázta mindaddig, amíg a 
Szent Korona Testület döntése, majd a 
honvédelmi törvénybe iktatott változások 
alapján, 2011 májusától ismét katonák 
(honvéd koronaőr tisztek és tiszthelyet-
tesek) vették át a koronázási jelvények 
őrzésének nemes szolgálatát. 

A Honvéd Koronaőrség katonái (akik 
egyébként a honvédség legkülönfélébb 
alakulataiból verbuválódnak) koronaőrként 
öt évet, saját kérésre újabb két évet szol-
gálhatnak. Országházi szolgálatuk közben, 
egyebek mellett, különleges műveleti, 
szárazföldi túlélési, ejtőernyős kiképzés-
ben részesülnek, képzettséget adó katonai 
kompetenciákat szereznek. 

A Magyar Honvédségre tehát igen 
megtisztelő feladatot bízott a nemzet. 
Így az sem véletlen – nomen est omen –, 
hogy a Honvéd Koronaőrség jelmondata: 
Hűséggel a nemzetért… 

m. tóth György
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magyarországon számos humanitá-
rius szervezet folytat belföldön 
és külföldön ilyen jellegű tevé-

kenységet. Közülük az egyik legismertebb 
a Baptista Szeretetszolgálat, melynek mű-
ködésébe Révész Szilvia kommunikációs 

iGAZi	ProFiK	A	SEGíTSÉGBEN

Szeretetszolgálat  
a katasztrófák kellős közepén

Ha nem lennénk ott, talán észre sem vennék. kis ország vagyunk, van nekünk 
is bajunk elég. árvíz, belvíz, aszály, vörösiszap. mégis ott vagyunk szinte min-
denhol a világon, ahol természeti katasztrófa, vagy az emberi tevékenységgel 
kapcsolatos szerencsétlenség történik. És ezt észreveszik, számon tartják, nagy-
ra becsülik az egész világon. azok az ezrek, tízezrek, akiknek közvetlenül segí-
tünk, a kormányok, melyek számára a gyors és önzetlen akció könnyíti meg az 
újrakezdést, és a nemzetközi közösség, melynek vezetői, diplomatái önzetlen 
segítőkészsége miatt is számon tartják magyarországot.

igazgató segítségével nyertünk bepillan-
tást. De rajta kívül maga az élet is illuszt-
rációval szolgált. Az történt ugyanis, hogy 
pár órával ismerkedő beszélgetésünk után 
pusztított Japánban a kilences erősségű 
földrengés, ezt követően a cunami, a ten-

Mentés Indiában
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geri árvíz, s fenyegette az egész világot 
két japán atomerőműben történt rob-
banás. Alig több mint egy nap múlt el, 
amikor meghallottam a szörnyű hírt, de 
azt is, hogy a Baptista Szeretetszolgálat 
munkatársai már úton vannak, hogy se-
gítsenek.

Pedig mai modern világunkban sem 
olyan könnyű megszervezni egy ilyen 
nagyszabású vállalkozást. Fel kell mérni a 
helyzetet, pontosan hol és milyen segítség-
re van szükség. Hogyan lehet a katasztrófa 
sújtotta területre eljutni. Aztán kell egy 
összekötő, aki helyismerettel rendelkezik, 
segít szállást szerezni, megteremti a kap-
csolatot a helyi védelmi erőkkel.

A Baptista Szeretetszolgálat éppen azért 
a világ egyik elismert ilyen szervezete, 
mert felkészültek a rendkívüli események-
re. Szinte planétánk minden pontján van 
valamilyen kapcsolatuk. A helyi baptista 
hívők, egykori hazánkfiai, a magyar 
diplomáciai misszió, a legközelebbi tisz-
teletbeli konzulunk, más egyházak kép-
viselői. Emberek, akik maguk is szívesen 
segítenek. S persze kell egy olyan csapat, 
melynek minden egyes tagja ízig-vérig 
profi. Nem csak nyelveket beszélnek, de 

értenek a logisztikához, a gyógyításhoz, a 
statikához, hogy ne dőljön rájuk az épület, 
s akik a nap és az éjszaka minden órájában 
indulásra készek.

Száz körüli azon hivatásosoknak a száma, 
akik a hazai és a külföldi segélyakciókat ter-
vezik, szervezik és bonyolítják. Náluk mindig 
készenlétben van a felszerelés, az egyheti 
hideg élelem, palackos víz, sátor, hiszen 
többnyire nem tudják, milyen körülmények 
közé érkeznek. Sokkal többen vannak az 
önkéntesek, akik többnyire névtelenül, 
időt, pénzt, energiát nem sajnálva segítik a 
segítőket. Nem csak baptista hívők vesznek 
részt ezekben az elsősorban hazai vállalko-
zásokban. Bár alapítójuk a Magyarországi 
Baptista Egyház, valójában civil szervezetről 
van szó. Munkatársaik sem föltétlenül tagjai 
valamelyik gyülekezetnek, de közös bennük 
a hivatástudat, a segíteni akarás. 

A segélyezési akciókra és a működésre 
fordítható évi mintegy másfél milliárd fo-
rint túlnyomó része sem a hívek adománya. 
Hiszen a magyarországi baptisták száma 
messze elmarad a történelmi egyházak 
tagjaitól. Bevételeik, a segélyezésre, men-
tésre, az újjáépítésre, árvaházak, lakások 
építésére fordítható pénzek többnyire 

Help falu srí lankán
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magánemberek, közösségek adományai, 
de segíti munkájukat a hazai költségvetés 
és több nemzetközi szervezet is. Eredmé-
nyesen indulnak a hazai és a nemzetközi 
pályázatokon is.

Az újságokban, a rádiók és a televíziós 
csatornák híradásaiban természetesen 
elsősorban a látványos külföldi akciók 
jelennek meg. Pedig a szervezet működésé-
ben legalább ilyen fontos a hazai elesettek, 
rászorulók segítése.

Csak hevenyészett felsorolás gyanánt 
említjük meg, hogy a Baptista Szeretet-
szolgálat nem csak Japánban volt az elsők 
között, hanem Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében is, amikor az árvízkárosulta-
kon kellett segíteni, s ahová 110 millió 
forint értékű adományt juttattak el sürgős 
segítségként.

kOnduktOrOk

Szenczy Katalin és Szilágyi Lilla kon-
duktorok. Mozgássérült gyermekekkel 
foglalkoznak. Nem csak hazaiakkal, 
hanem a világ bármely pontján élők-
kel. Céljuk, hogy a világszerte ismert 
és elismert, bár jobbára csak Nyugaton 
megfizethető Pető-módszer alapján ki-
dolgozott Flame-programot elvigyék 
szerte a világba, és megtanítsák minél több ápolónak, hogy hogyan kell kon-
duktív módon fejleszteni a gyermekek mozgáskoordinációját, izmait. Borzalmas 
körülmények között élő sérült gyermekekkel találkoznak: volt, akit családja az 
állatok között tartott a baromfiudvarban, és a tyúkok vizéből ivott. 

Kati és Lilla szülés közbeni elégtelen ellátástól vagy alultápláltság miatt fejletlen, 
mozgásképtelen gyermekek sorsának jobbítására tette fel az életét. Oktatási közpon-
tot hoztak létre többek között Albániában, Koszovóban, Afrikában, Vietnamban és 
Kambodzsában. De nem csak külföldön dolgoznak: foglalkoznak a hazai kisgyer-
mekekkel, megpróbálják mind a kicsik, mind pedig a szülők helyzetét javítani, 
Velencén mozgássérült és halmozottan sérült, 4-5 éves korú gyermekeknek tartanak 
fejlesztő-felkészítő foglalkozásokat.  

A Baptista Szeretetszolgálat évek óta 
nyaralásra viszi a szegény sorsú gyerekeket 
Bükkszentmártonba és Ráckevére. Sokak 
számára nyújtanak maradandó élményt 
gyermeknapi rendezvényeik. Ilyenkor 
mintegy négyezer gyerek jut el a Fővárosi 
Nagycirkuszba és az állatkertbe. Sok csa-
ládon segít a hűtőgépprogram, amelynek 
keretében energiafaló matuzsálemeket 
cserélnek ki korszerű, energiatakarékos 
háztartási gépekre.

A szervezet Bicskén, Gödön és Győrben 
működtet napközi otthonokat, ahol fogya-
tékos és pszichiátriai betegeket gondoznak 
és képeznek tovább.

Az élelmiszersegély-program során 
csupán egy fél év alatt 35 településre, 
mintegy 3 ezer tonna ennivalót juttattak el 
a rászorulóknak, majdnem 700 millió forint 
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értékben. A szeretetszolgálat támogatja 
a rászorultakat szolgáló új kezdeménye-
zéseket.  Győrben például ők segítik a 
Komisz Integrált Színház működését, ahol 
egészséges színészek és fogyatékos, beteg 
emberek játszanak együtt.

A szeretetszolgálat működtet egy, a 
hajléktalanok védelmét szolgáló krízisau-
tót, a főváros egész területén törődnek a 
drogfüggőkkel, fenntartanak egy 100 em-
bert befogadó, a hajléktalanokat szolgáló 
nappali melegedőt. Hasonló szolgáltatásaik 
vannak Debrecenben, Miskolcon, Győrben 
és Pécsett is.

Szóltunk már a szeretetszolgálat példá-
san gyors japán missziójáról. Ezen kívül 

csak a pénzről van szó, hiszen az ado-
mányozók valóban figyelemmel kísérik 
védenceik sorsát, leveleznek, fényképet 
cserélnek. Ugyanitt a szeretetszolgálat 
támogatásával árvaházuk is nyílt. Egy 
kisvárosban tíz családi házat építtettek, s 
iskolát is nyitottak.

Azon ritka segélyszervezetek közé tartoz-
nak, amelyeknek szabad bejárása van még 
Észak-Koreába is, ahol gyermekotthonokat 
támogatnak. Kambodzsában mozgássérült 
gyereket gyógyítanak, gyógyszereket, hi-
giéniai eszközöket és háztartási eszközöket 
juttatnak el a rászorulóknak.

A maguk sajátos eszközeivel részt 
vesznek az emberkereskedelem elleni 
küzdelemben is.

Kevesen vannak, de sokat tesznek a 
világért és Magyarországért. Röviden így 
foglalható össze a segélyszervezet tevé-
kenységének leltára. De ami történik, az 
elsősorban nem a pénz, nem a szervezet, 
hanem az emberek műve. 

a. V.

CipŐsdoboz-akCió

A cipősdoboz-akció a világ számos 
pontján ismert kezdeményezés. Lé-
nyege, hogy egy cipősdobozba sok kis 
apróságot, csokit, babát, könyvet, tár-
sasjátékot, tisztálko-
dási szereket csoma-
golnak, melyet egy 
szeretetszolgálaton 
keresztül rászoruló 
gyermekeknek juttat 
el az adományozó. 
Hazánkban nyolc 
évvel ezelőtt, Angli-
ából érkezett csoma-
gokkal indult el az 
akció, mely a követ-
kező évben már ma-
gyar adakozók ajándékaival, magyar 
gyerekekkel folytatódott, és tart ma is. 
„Tízezer gyermek karácsonya” elne-
vezéssel indult, de ezt a számot már az 
első évben is túlszárnyalták. 2010-ben 
22 450 dobozt gyűjtöttek az ország kö-
zel száz hivatalos gyűjtőpontján. 

az elmúlt esztendőben két orvoscsoporttal 
voltak jelen Haitin, ahol beindították a 
„Fogadj örökbe” programot is, amikor 
magyar családok segítségével magukra 
maradt, többnyire árva gyerekeket támo-
gatnak. Ebben az esetben sem egyszerűen 
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– Tudom, hogy nem dohányzik – mondja, 
ahogy a cigarettásdobozt felemeli, én meg 
önkéntelenül is elhárítom. – Ilyen korban, 
aki dohányos, annak a bajusza meg az ujja 
is sárga.

Bólogatok, milyen jó megfigyelő, mire 
némi büszkeséggel a hangjában tovább 
magyaráz:

– Ismerem én az embereket. Régóta 
foglalkozom emberek sorsával, ránézésre 
tudom, ki hamiskodik, ki közeledik jóin-
dulattal.

Hogy rólam miként vélekedik, az is 
kiderül, gondolom. De nem emiatt ültünk le 
beszélgetni házának ámbitusa alatt Takács 
Lászlóval, Alsógagy polgármesterével. 
Hamarjában róla is van mit mondani: 
éppen a születésnapját ünnepli, a harminc-
hetediket. Tavaly harmadszor választották 
meg az alig százhúsz lelkes abaúji falu 
polgármesterének. 

Itt, a Belső-Csereháton, ahol mostaná-
ban a fejlődés szó helyett a túlélést emle-
getik inkább.  A környéken egymást érik a 
települések, csupa apró falu, száz-kétszáz 
lakossal, a nagyobbak is alig számolnak öt-
hatszáz lelket. Szelíd lankák, erdő borította 
dombok, szemet gyönyörködtető táj. Békét, 
nyugalmat áraszt a vidék.

Annak, aki kirándulni téved errefelé.
– Az első szakmám növénytermesztő 

gépész, dolgoztam annak idején állami 
gazdaságban, majd itt a téeszben, aztán a 
katonaság után voltam közhasznú munkás 
meg munkanélküli, vizsgát tettem autó-
busz-vezetésből, de van vendéglátó-ipari 
képesítésem is – sorolja a fiatal polgármes-

A	ráKócZiAK	FöLDJÉN

A túlélésért küzdenek
ter. Nem volt eseménytelen az élete addig 
sem, mielőtt 2003-ban polgármesterré 
választották a szülőfalujában.

– Hat éve szüntette meg az Áfész a bol-
tot a faluban. Tejet, kenyeret a falubusszal 
hozatunk. Tej egy héten kétszer, kenyér 
hétfőtől szombatig. Húsvétkor kalácsot 
is rendelünk. Összeírjuk, kinek mire 
van szüksége. Minden reggel hét órától 
kenyérosztás a polgármesteri hivatalban, 
a hivatali dolgozók meg én osztjuk szét, 
amit rendeltek. Hogy ez benne van-e a 
munkaköri leírásban? Mindenki tudja, 
mi a dolga. Karácsony este bezörgetnek 
hozzám, hogy nem jött haza a gyerek 
Szikszóról, mert lekéste a buszt, segítsek. 
Segítettem. Itt másképpen mennek az 
ilyen ügyek...

A falubuszról még megtudom, hogy 
most vettek a kerekekre két új abroncsot, 
többre nem futotta, de még így is jobb a 
helyzet, mint a szomszéd faluban, mert 
ott már egy hónapja nincs pénz üzem-
anyagra. Reggel és délután van buszjárat 
Encs irányába, egyébként a falu kisbusza 
a kapcsolat a külvilággal. A két óvodást 
is ez szállítja reggelenként Baktakékre, 
az iskolások ott szállnak át más járatokra. 
Az időseknek ez a jármű hozza az ebédet 
szintén a közeli Baktakékről. Orvoshoz 
Szikszóra ezzel mennek, de ha éppen 
valaki nagyobb bevásárlást tervez, az is 
jelentkezhet a „járatra”.

– Kocsma sincs, vagy esetleg bögre-
csárda? – firtatom, de csak a fejét csóválja. 
Semmi nincs. A mobilpostán esetleg bé-
lyeget lehet kapni. Annak idején, nem is 
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olyan régen, a gagyi ringlószilva-pálinka 
is híres volt messze földön. Nincs már 
gyümölcsös.

ViráGZÓ Falu
A török idők előtt virágzó, gazdag falu-
ként jegyezték ezen a vidéken Gagy, For-
ró, Edelény településeit. Erdők vadakkal, 
legelők nagy számban szarvasmarhával, 
birkával. A török felégette a falut, a ha-
gyomány szerint a lakosokat a fatemp-
lomba zárták, majd azt is rájuk gyújtot-
ták. Az erre vonuló hadak később is csak 
pusztították a környéket. A Rákócziak 
idejében indult újra fejlődésnek, a közeli 
Felsővadász neve is őrzi, hogy a fejede-
lem szívesen vadászott errefelé a birto-
kain. Aztán éppen a Rákóczi név miatt 
lett kegyvesztett a vidék: a „Rákócziak 
földje” kimaradt a XVIII. század felvidé-
ki fejlődéséből. A mokány reformátusok 
helyébe a kipusztult falvakba szlovákokat 
telepítettek. Teret nyert a görög katolikus 

egyház, Alsógagy neve mellé is gyakran 
odabiggyesztik: „tót falu”. Mindez azon-
ban már nem számít az itteniek szemében. 
Sokkal fontosabb, és a falu életében a leg-
nagyobb eseménynek számít, hogy pün-
kösd utáni héten az alsógagyi görög ka-
tolikus templomban, Mária napján pedig 
a felsőgagyi római katolikus templomban 
gyűlik össze együtt a falvak népe a búcsú-
ra. Ilyenkor ételosztás, vendégség dukál 
az egybegyűlteknek, összeadják, amit 
elfogyasztanak. „Kétszáznál is többen 
voltunk legutóbb” – meséli Takács pol-
gármester. Szinte a két település egész la-
kossága. Egyébként éppen ott- jártamkor 
tervezték a baktakéki parókus búcsúztatá-
sát, a leköszönő pap meghívta a parókia 
udvarára a hozzá tartozó falvak lakóit. Ők 
pedig külön-külön főznek valami finomat 
egymásnak, az alsógagyiak például ha-
lászlét bográcsban.

Az alsógagyi templom a XIX. század 
közepén épült, műemlék jellegű, oltárának 

Az út életveszélyes, de menni kell...
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ikonjait Romániából érkezett mesterek 
újították fel, a polgármester kezdeménye-
zésére nemrégiben pályáztak és nyertek 
pénzt a falak festésére. Ehhez nincs 
szükség önerőre, a közmunkásoknak meg 
munkalehetőség. A felsőgagyiak is büszkék 
a templomukra, annak alapjai ugyanis az 
Árpád-korból származnak, még abból az 
időből, amikor minden tíz falunak temp-
lomot kellett állítani.

kÖZÖs Út...
Beszélgetésünk közben egy terepjáró hajt 
el a ház előtt. Ez az első jármű, ami fel-
bukkan, mióta leültünk. 

– Pálinkás Béláé a kocsi, jó barátom, 
az édesanyja lakik itt a faluban. Sokat 
segít nekem a munkában, villamosipari 
vállalkozó. Az első választás utáni évben 
megkeresett, látom, Laci, mondta, rendben 
tartod a falut, mit szólnál, ha megcsinálnám 
a templom díszkivilágítását. Nincs nekünk 
erre pénzünk, mondtam, de nem is úgy 
gondolta, hogy fizessünk. Elkészítette az 
embereivel ingyen, mi meg utána levág-
tunk egy disznót, megvendégeltük őket. 
Azóta is karbantartja, a közvilágításon meg 
cseréli a lámpákat. A múltkor mondtam 
neki, 13 éve, mióta megvan a ravatalozó, 
nincs benne világítás. Ássanak a közmun-
kásaid árkot, a többit bízd rám, mondta. 
Azóta van világítás.

– Így megy ez, össze kell fognunk, nem 
tehetünk mást. A falugondnok is ilyen 
ember, vezeti a kisbuszt, ha kell, javítja, 
hegeszt, zárat szerel, festi a hivatalt. Itt van 
a falu darálója, három forintért daráljuk 
a takarmányt. Nekem is van traktorom, 
régebben vettem egy kisebb használt kom-
bájnt, a falu gépeivel közösen műveljük a 
földeket. A kerteket megszántjuk, kukori-
cával bevetjük, van az önkormányzatnak 
7-8 hektár közös földje, ott búzát terme-
lünk, hogy legyen takarmány az állatoknak. 

Amikor a tavasszal fölpakoltam a traktor 
mögé az utánfutóra, hogy kivigyem a mű-
trágyát erre a földre, látom, hogy többen 
is fölkapaszkodtak mögém. Hová akartok 
menni? Hát, segítünk neked, mondták. 

Nemigen érti, amikor arról faggatom, 
mennyi bért tudnak fizetni azoknak, akik 
a közös földet szántják, vetik, kinek, 
mennyiért adják el a takarmányt. Aztán 
kiböki, hogy egyszer tudtak fizetni vala-
mennyit egy traktorosnak. A takarmányt 
szétmérik önköltségen. A javítás, gépek 
karbantartása? Többen is értenek ehhez-
ahhoz, közösen szokták javítani a traktort, 
a többi gépet. Az övét is, persze. Aztán, 
ha valakinek szüksége van rá, mert éppen 
fát akar hazaszállítani, akkor ott a kulcs, 
vigye.

Szövetkezet, faluközösség? Milyen for-
mája ez a falusi gazdálkodásnak? Élni kell. 
Akik itt laknak, azok itt akarnak élni. Csök-
ken az itt lakók száma? Már nem, hallom 
a választ. Nem is nagyon adnak el házat, 
pedig egyet-kettőt már vettek nyaralónak, 
eredetiben fel is újították. A falu lakóinak 
fele nyugdíjas, egynegyede munkanél-
küli, a többi eljár dolgozni. Tavaly még 
16 közmunkásnak tudtak elfoglaltságot 
biztosítani, most hárman-négyen vannak. 
Ketten nyolc órában dolgoznak. „Aki nyolc 
órás közmunkás bérminimumért, az olyan, 
mintha aranyat talált volna”– jegyzi meg a 
polgármester.

Azért, amikor így minden együtt van, 
biztosan akadnak, akik úgy érzik, nekik 
kevesebb jut, a vezető meg visszaél a hely-
zetével, firtatom ennek az életformának a 
fonákját is. „Akadnak, persze, olyanok is, 
akik rágalmaznak, de a többség mindig 
mellettem van. Egy polgármester bará-
tommal esett meg – meséli –, hogy ilyen 
viták után leváltották a posztjáról. Amikor 
leköszönt, fölült az önkormányzat udvarán 
a traktorra, hogy indul haza. Hová viszi, 
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hiszen ez a falu traktora, kiabáltak rá. Ez 
az enyém, csak a falunak dolgozott mindig, 
mutatta a forgalmit. A következő választá-
son újra polgármester lett.  

sZOmsZÉdOlás
Kocsiba ülünk, magára hagyjuk a nagyra 
nőtt, fehér bundás házőrzőt. A falu szélén 
az egykori téesz géptelepének siralmas 
állapotát vesszük elsőnek szemügyre. 
Amikor szövetkezet volt, hét falu közö-
se, itt tárolták a gépeket. Csalitos, bokros 
udvaron, a düledező épületromok mellett 
három kombájn rozsdásodik. Miért nem 
használják őket? Naiv kérdés. A vagyont 
maguknak kimentő tulajdonosok, nem is 
a faluban élnek, egymással is vitatkoznak. 
A közeli domboldal egy nagyvállalkozóé, 
legelőnek minősítve, bokros, csalitos, 
bizonyára támogatás is jár érte. Szürke- 

marhákat látni. A tulajdonos nem itt lakik. 
Egy-két helybélit néha alkalmaz, ne firtas-
suk, hogyan. „Négy, másik faluból való fi-
atalt fogtunk meg itt a múltkor a telepen, 
vasat lopni jöttek, azt mondták a pénzből 
nyaralni akartak – hallom a polgármestert. 
– Széthordanak mindent.”

Felsőgagy felé óriási búzamező, amed-
dig a szem ellát. Ennek a vállalkozónak hat-
ezer hektárja van. Ezekhez a településekhez 
semmi köze nincs, telephelye valahol Pest 
környékén, ott fizet iparűzési adót. 

Felsőgagy a gesztor település, itt van a 
körjegyzőség. Az épületet még a múlt szá-
zad harmincas éveiben építették, akkor is 
jegyzőségnek. Jövés-menés az épületben, 
itt találkoznak a vadásztársaság tagjai, 
meg osztják az élelmiszeres segélycso-
magokat is. A falu találkozási központja.  
Természetes, hogy itt találjuk Bogoly 

Bogoly János (balról) és Takács lászló polgármesterek  A szerző felvételei
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János polgármestert is. Agrármérnök, az 
egykori Mezőgépnél volt ágazatvezető, a 
rendszerváltás óta első embere a falunak. 
Mosolygós-szomorkás szemmel mesél. 
Kétszáz lakója van a településnek, húsz éve 
változatlan ez a szám. Munka itt sincs.  Az 
utat, ami északi irányba, a másik körzet-
központ, Krasznokvajda felé visz, tavaly a 
nagy esőzés elmosta, ma is úgy áll, nincs, 
aki kijavítsa. Életveszélyes, de hát menni 
kellene arra is. A napokban búcsúztatják a 
helyettesítő háziorvost, aki minden héten 
kijárt a faluba, nem tudni, ki lesz helyette. 
Élelmiszer segélycsomagokat rendszere-
sen kapnak, azokat heti egy alkalommal 
kiosztják.  

turBOlYa aZ Út sZÉlÉn
A jövőről tűnődünk hazafelé. Takács Lász-
ló a négy szakmája mellé még főiskolára 
gondol, esetleg államigazgatásira, de el 
is hessegeti magától a gondolatot. „Az új 
önkormányzati törvény szerint járásokat 
akarnak kialakítani, a kis faluban nem lesz-
nek polgármesterek. Ha itt csak elöljáró 
lesz, hatáskör nélkül, nem lesz gazdája a 
falunak, elpusztul. Akkor már én is inkább 
visszamegyek buszsofőrnek. A tanácsrend-
szerben is, amikor összevonták a falukat, a 
központ fejlődött, a többi meg elsorvadt.”

Kellene valami ötlet, ami itt is munkát 
adna, lendületet, de mintha fogyna az aka-
rat. Ezt kezdem érezni, amikor a kocsival 
hirtelen lefékezünk, árok szélén bogarászó 
idegeneket megpillantva.

– Erdei turbolyamagot gyűjtünk, más-
felé akartunk menni, letévedtünk az útról, 

de itt is találtunk turbolyát, hát leszedjük 
– kapjuk a választ a polgármester kissé szi-
gorú hangú érdeklődésére. Takács László 
szeme fölcsillan, kölcsönös bemutatkozás, 
egymást követik a már barátságosabb kér-
dések. Török Mihály családjával jött erre 
Gyuláról. Agrármérnökök, vállalkozók be-
járatott exportpiaccal, vadon termő gyógy-
növényeket, vadvirágmagvakat gyűjtenek 
itt a dombvidéken. Szaporítóanyagokat is 
értékesítenek, kiterjedt a vállalkozásuk. A 
polgármester névjegykártyát kér, a családfő 
is egyre szívesebben beszél a terveikről. 
Német export lehetne, minden mennyi-
ségben, pedig a gyógynövénypiac itthon 
leáldozóban. „Csalánmagot is gyűjtetünk” 
– nevet rám a lánya, mikor látja, félve 
kerülgetem a csípős bokrokat. Végül úgy 
válunk el, hogy érdemes gondolkozni egy 
szaporítóanyag-telep létesítésén. A jövő 
egy darabja?

A faluban legidősebb, éppen kilencven 
éves Margit nénihez, Petró Mihálynéhoz 
már vidámabban kopogtatunk be. Ün-
nepségen köszöntik majd születésnapján 
az egyedül élő nénit, akinek gyermekei 
messze laknak, özvegy már tizenöt éve.

– Tudod, fiam, a málna olyan apró 
lett ettől a szárazságtól – tartja fontosnak 
értesíteni a polgármestert, nekem pedig 
büszkén meséli, hogy a falubusszal beuta-
zott Encsre, az ünnepélyre bevásárolni. 
„Elvisznek engem a kardiológiára is, 
Szikszóra, de hál’ istennek, bírom még a 
kapálást.”

Jó egészséget, Margit néni!
 Hekeli sándor

Az önkormányzatok elérhetőségei:
http://onkormanyzat.lap.hu
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szentendre mediterrán hangulatú vá-
ros. Szűk kis utcák, apró műhelyek, 
szerb püspökség. Mintha csak va-

lamelyik kisvárosban lennénk az Adriai-
tenger partján. 

A XIX. század végén örömmel fogad-
ták a török elől menekülő szerbeket, hor-
vátokat, akiket Lipót császár ide telepített 
ide. Közöttük voltak a katolikus dalmátok 
is, akik a szentendrei Szamár-hegyen ala-
pítottak kolóniát. 

Sokáig nem adták fel a reményt, hogy 
egyszer hazatérnek, mégis itt ragadtak, s a 
maguk ízlése, szokásai szerint építették há-
zaikat, templomaikat. Szentendre számos 
nép, számos kultúra találkozási pontja. A 
már említett szerbeken és horvátokon kívül 
éltek itt görög kereskedők, sváb és szlovák 
földművelők olyan nagy számban, hogy 
csak a XX. század elejére jutott túlsúlyba 
a magyarság.

De honnan erednek a szentendrei 
dalmátok? Dalmácia Horvátország déli, 
tengerparti régiója. Népessége ma mintegy 
850 ezer ember.

A maroknyi szentendrei dalmát kö-
zösség legnagyobb ünnepe az Ivan dan 
(Szent Iván-nap), a nyári napforduló ün-
nepe, egyben a templomdombi Keresztelő 
Szent János-templom búcsúja. A ma is élő 
rituáléval az egyik ősi szentendrei család 
leszármazottja, a lokálpatrióta Benkovits 

György ismertetett meg bennünket. Az 
Ivan dan megünneplése kora délután, a 
templomdomb alatti gyülekezővel veszi 
kezdetét. Régen erre az alkalomra haza-
tértek a külföldet járó hajósok, kereskedők, 
céhlegények is. A cselédek, szőlőmun-
kások szabadnapot kaptak. Mindenki a 
legszebb ruháját vette fel. A férfiak fekete, 
ezüstgombos mellényt, fejükön sötétvörös 
fezt, derekukon piros kendőt viseltek, s 
családjukkal együtt várták a mise kezde-
tét. Az asszonyok fekete tafota ruhában, 
vállukon drága velencei csipkegallérban 
pompáztak.

A férfiak a templom karzatára vonultak, 
a nők és a gyermekek a templomhajóban 
foglaltak helyet. A latin misét többszó-
lamú férfikórus kísérte. A mise után az 
ünneplők, dalmát zászlóval a kezükben, a 
polgármesteri hivatal elé vonultak, ahol a 
legidősebb és a legfiatalabb dalmát felkérte 
a polgármestert a szentendrei Iván-nap és 
a szentendrei nyári fesztivál megnyitására. 
Ezután a családfők vezetésével a temetőbe 
vonultak, hogy megemlékezzenek őseikről. 
Külön tisztesség volt zászlóvivőnek lenni. 
Legtöbbször a tizenkét ősi szentendrei 
dalmát család tagjai közül kerültek ki 
ezek a tisztségviselők. A Benkovitsok, a 
Dehurták, a Drobilicek, a Fackovecek, a 
Frangesek, a Hrncavoricok, a Kavacicok, 
a Kuharovicok, a Pisturok, a Pivarcicok, a 

TűZuGráS,	S	AMi	uTáNA	KöVETKEZiK

Dalmátok, ha ünnepelnek
Él egy tucatnyi család szentendrén, akik eredeti anyanyelvüket az évszázadok 
viharai során jórészt már elfeledték, kötődésüket egykori hazájukhoz, történel-
mükhöz azonban nem. ápolják hagyományaikat, megülik ősi ünnepeiket. s ha 
szóba kerül származásuk, ma is büszkén vallják magukat dalmátoknak. 
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Sautnerek és a Valentinek 
közül.

A temetőben a csa-
ládfők az ősök sírjánál 
rótták le kegyeletüket, az 
asszonyok Iván-napi ko-
szorút helyeztek a sírokra, 
a kisgyermek halottak 
sírjára kis kosárka aszalt 
gyümölcsöt.

Az Ivan dan azonban 
mégsem a gyászról, ha-
nem az örömről, az élet-
igenlésről szól. Merthogy 
ezután kezdődött a mulat-
ság. Mindig valamelyik 
ősi família volt a vendéglátó, az ünnep-
ségre a férfiak demizsont, lámpást, a nők 
süteményt vittek magukkal.  A vendégeket 
a polgármester, a vendéglátó családfő és a 
plébános fogadta. Szólt a tamburazene, s 
elkezdődött a mulatság is.

A vigadalom elengedhetetlen szereplője 
volt a kikiáltó, aki hosszú mondókáját 
így kezdte: „Isten dicsőségének nevében! 
Mindenek örvendezzenek ma Szent Iván-
napján. Isten ótalmazzon meg mindenkit, 
aki keresztet vetvén, hozzá imádkozik, 
legyen az Isten és az ő szent dicsősége a ró-
mai szent atyának segítségére, s adjon neki 
világos elmét s nagy elmét bíbornokainak 
vezetésére és kormányzására, ezeknek az 
ő érsekeik, az érsekeknek az ő püspökeik, 
a püspököknek az ő papjaik és a papoknak, 
közöttük is plébános urunknak, aki a nép 
igazgatására, mely oltalmukra van bízva, 
hogy azt az üdvösség útjára vezéreljék, s 
az örök kárhozattól megmentsék.” 

S a magyar dalmátok ugyanígy meg-
emlékeztek a múlt században Ferenc 
Józsefről, kívánva maguknak jó termést, 
s azt is, hogy „rosszakaróiknak az Isten 
zavarja meg elméjét.”

Koccintottak, énekeltek, megéljenezték 

a dalmát családokat, a közülük származó 
hírességeket. A legények levették fezüket, 
megmártották a hordó vizében, s ismét a 
fejükre kötötték, majd kezdődött a tűz-
ugrás. A tömeg éljenezte a tűzugrókat, 
és amikor az a tűz már csak parázslott, a 
sötétből előlépett a fűzfagallyakkal bebo-
rított Dodola, a bohóc. Eljátszotta, hogy 
fél átugrani a már nem is parázsló tűzön, 
közben erotikus, humoros szövegeket adott 
elő. Rituális szertartás volt a tűz kioltása. 
Ebben a fiatalemberek jeleskedtek, akik 
közösen, saját közös vizeletükkel vetettek 
véget a tűzveszélynek, miközben a lányok 
pár méterrel arrébb nevetgéltek.

A szertartás befejeztével valaki elkiáltotta 
magát, hogy „jaj, de meleg van”, s az egész 
csapat lefutott a Dunára, majd ruháikat levet-
ve mártóztak meg a vízben. S hogy meg ne 
fázzanak, a parton tüzeket gyújtottak. Hogy 
történt e még valami a meztelen és libabőrös 
lányok és fiúk hagyományápolók között 
Szent Iván éjjelén, arról nem szól a fáma. 

Sokan vagyunk és sokfélék. Hunok, 
kunok, tótok, svábok, zsidók, cigányok, 
dalmátok, szerbek, kárpátaljaiak, erdélyi-
ek, délvidékiek, egyszóval, magyarok.

l. á. k.

A Keresztelő szent János-templom
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egy kicsit önkényes fordítás szerint 
a Prima Primissima kifejezés vala-
mi olyasmit jelent, hogy a jók kö-

zül is a legjobbak. Olyan emberek, akikre 
felnézünk, akikre büszkék vagyunk, tevé-
kenységük az egész nemzet gyarapodását, 
előrejutását szolgálja. 
A tudomány, a művé-
szetek, a sport terüle-
tén működő emberek 
teljesítményét azonban 
nem mindig kíséri méltó 
közfigyelem, elismerés. 
A kormányok, politikai 
pártok által odaítélt dí-
jakat a társadalom egy 
része fenntartással keze-
li, nem ritka eset, hogy az éppen regnáló 
kurzustól a jelöltek el sem fogadják az el-
ismerést. Ráadásul a kitüntetésekkel járó 
díj inkább eszmei, mint jelentős anyagi 
érték. Legalábbis nem akkora, hogy való-
ban segítse a további tudományos, művé-
szeti, oktatási és sport pályafutást. Ezért 
találta ki tíz esztendővel ezelőtt Magyar-
ország egyik legsikeresebb vállalkozója, 
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének elnöke, Demján Sándor, 
a Prima Primissima-díjat. Tekintélyének 
köszönhetően a civil mozgalomhoz szá-
mos hazai és nemzetközi pénzintézet és 
vállalkozás csatlakozott.

A Prima Primissima a magas összegű 
díjak ellenére elsősorban mégsem a pénzről 
szól. Az elismerésre érdemeseket ugyanis 
nem az adományozók választják ki. A jelö-
lők a vállalkozói szervezetek, az alapítvány 

SZÉcHENyi	NyoMDoKAiN	JárNAK

Prima Primissima
jeles, senki által meg nem kérdőjelezhető, 
közmegbecsülésnek örvendő tagjai, és 
maguk a civilek, azaz mi, a polgárok. Je-
lölhető minden magyar állampolgárságú, 
magyarországi székhelyű jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező társaság, 

társadalmi szervezet és 
alkotóközösség, mely a 
Magyar Köztársaság terü-
letén végezte elismerendő 
tevékenységét. Minden 
kategóriában választanak 
két  Príma-díjast, s az 
összes kategória jelöltjei 
közül esztendőként egy  
Prima Primissima díja-
zottat. Az alapítványhoz 

az idők során számos nagy tekintélyű pénz-
intézet és más területen működő gazdálkodó 
szervezet, magánszemély csatlakozott. 
Ennek köszönhetően született meg például a  
junior kategória, melyeket szintén jutalmaz-
nak. A díjazottak az országos „versenyben” 
a Primissima-díjasok esetében 50 000 euró, 
a Príma-díjasoké 10 000 euró. Az alapítvá-
nyi formában felajánlott összeg több mint 
2 milliárd forint, amit 10 éven keresztül 
osztanak ki a kiemelkedő tevékenységet 
felmutató, évente 30 jelöltből kiválasztott 
nyertesek között.

Díjakat adnak át a VOSZ megyei szer-
vezetei is. Megyénként 3–3 kategóriában 
választanak nyerteseket, jutalmuk 1-1 
millió forint.

Telefonos, SMS-ben történő és interne-
tes szavazással megválasztják a közönség 
kedvenceit is. Ennek díjazása 50 000 euró, 
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melyet Csányi Sándor, a kuratórium elnöke 
ajánlott fel, magánvagyonából. Szavazni 
elsősorban azért érdemes, hogy kifejezzük 
véleményünket az ország legjobb teljesít-
ményt elérő személyiségeiről, közössége-
iről. Az alapítvány a szavazásban részt-
vevők között évente egy Mercedes–Benz 
gépkocsit sorsol ki.

Széchenyi Istvánt érdemes utánozni. 
Érdemes, mint olyan szellemi és anyagi 
tehetséggel bíró kiválasztott embert, aki 
sokat tett hazája fejlődéséért. S nem csak 
azzal, hogy uradalmai egy évi jövedelmét 
ajánlotta fel a Magyar Tudományos Aka-
démia megalapítása érdekében, hanem 
mert nem titkoltan ő a klasszikus ötletadó. 
Demján Sándor egy interjúban a követke-
zőket vallotta:

„Nem akarok nagy szavakat használni, 
de annyit elmondhatok, hogy példaképem 
Széchenyi István, és ez mindenképpen 
szerepet játszott döntésemben. A méltán 

legnagyobb magyarnak nevezett főrend 
a kor modern európai polgári társadalmát 
alapozta meg hazánkban. Felismerte és 
hirdette a tudomány fontosságát és nem 
csak szavakban. Ha azt akarjuk, hogy 
ebben az országban évszázadok múlva is 
magyarul beszéljenek, meg kell becsülnünk 
a közöttünk élő érdemes embereket, hogy 
ha a fiatalok barangolnak is Európában, 
a tengeren túl, mindig érezzék, érdemes 
hazajönni… Túl kellene lépnünk a meg-
osztottságon, nem állandóan azt firtatni, ki 
a jobb és ki a baloldali, mert mindegyikük 
szereti a hazáját és tehet érte. Azt szeret-
ném, ha a nemzeti tőke oldaltól és színtől 
függetlenül tehetségéhez mérten segítené 
a kiemelkedő egyéniségeket.”

Legyünk őszinték, okkal, ok nélkül 
fenntartásokkal, kételkedésekkel kíséri 
figyelmünk a pénzemberek ténykedéseit. 
Az azért mégis örvendetes, hogy nemcsak 
Demján, hanem Csányi Sándor, az OTP 

A 2010-es díjátadó gála
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Bank és a Prima Primissima Alapítvány 
kuratóriumi elnöke is ott van a nagy ado-
mányozók között. Magyarország egyik 
vezető pénzembere, mint tudjuk, nem csak 
ezen a területen, hanem a magyar labdarú-
gás felvirágoztatásában is komoly szerepet 
vállalt. S rajtuk kívül évről évre egyre 
többen. Számos hazai és nemzetközi bank, 
energetikai cég jelentkezik, s nem csak 
pénzével, hanem előremutató javaslataival 
is, hogy ki mindenkit kellene még kitüntet-
ni. Így például, a fiatalokat, az építészeket, 
a nyelvészeket és így tovább.

De a Prima Primissima elsősorban még-
sem az alapítókról, a támogatókról szól, 
hanem azokról a magyar nagyságokról, 
akiknek a díjat odaítélik. Mert méltatlan 
ember itt még nem kapott se díjat, se 
elismerést.

Nagyon hosszú a kitüntettek listája. 
Jó lenne mindenkit az olvasó figyelmébe 
ajánlani, de csak szemezgetni van lehe-
tőségünk. S akik ebben a felsorolásban 

nincsenek benne, éppoly érdemesek a 
közfigyelemre, mint akik bekerültek.  Az 
írók, újságírók közül Szabó Magda, Jókai 
Anna, Gömöri Endre, Nádas Péter, Vitray 
Tamás, Juhász Ferenc, Szepesi György, 
Padisák Mihály, Lázár Ervin, Hubay Mik-
lós, Friderikusz Sándor, Esterházy Péter, 
Czigány György, Tandori Dezső, Juhász 
Judit, Bánki András, Csoóri Sándor, Szegő 
András, Váncsa István, Fejes Endre, Fekete 
Gyula, Moldova György, Bereményi Géza, 
Szakonyi Károly.

S a színművészek. Olyanok, mint 
Darvas Iván, Törőcsik Mari, Mácsai Pál, 
Garas Dezső, Udvaros Dorottya, Cserhalmi 
György, Kállai Ferenc, Eperjes Károly, 
Lukács Sándor, Schubert Éva, Markó Iván, 
Halász Judit, Makk Károly, Haumann 
Péter, Bálint András, Psota Irén, Jancsó 
Miklós, Sándor György, Béres Ilona, 
Tordy Géza.

A képzőművészet jelesei közül néhá-
nyan: Varga Imre, Deim Pál, Somogyi 

schmitt Pál is ott volt – képünkön demján sándorral, a díj alapítójával beszélget
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Győző, Melocco Miklós, Korniss Péter, 
Kő Pál, Péreli Zsuzsa, Féner Tamás, Gross 
Arnold.

A tudományok művelői: Vizi E. Szilvesz-
ter, Kosáry Domokos, Csányi Vilmos, Kornai 
János, Ferge Zsuzsa, Papp Lajos, Glatz Fe-
renc, Ranschburg Jenő, Rubik Ernő.

S ott vannak korunk nagy építészei, mint 
Makovecz Imre, Bán Ferenc, Finta József, 
Skardelli György.

Olyan nagy sportolók kaptak Príma, 
vagy Prima Primissima díjat, mint Grosics 
Gyula, Gyarmati Dezső, Polgár Judit, 
Egerszegi Krisztina, Nagy Tímea, Darnyi 
Tamás, Kemény Dénes.

Olyan zeneművészekre lehetünk büsz-
kék, mint Rost Andrea, Szörényi Levente, 

A díjazottak Kincsem szobrát is megkapták

Presser Gábor, a Benkó Dixieland Band, 
Kocsis Zoltán, Ránki Dezső, Sztevanovity 
Zorán, Szakcsi Lakatos Béla, Szokolay 
Sándor, Koncz Zsuzsa, Fischer Ádám s a 
Bartók Vonósnégyes.

S a továbbiakban már kategóriák meg-
nevezése nélkül: Sebestyén Márta, a Kalá-
ka együttes, a Szentendrei Skanzen.

A Prima Primissima elismerést annak 
idején tíz esztendőre hirdették meg, s ez 
idő hamarosan lejár. S bár hivatalosan még 
senki sem szólt a folytatásról, gyaníthatjuk, 
hogy az ország egyik legnépszerűbb, de 
vitathatatlanul legnemesebb versengésé-
nek nem csak tiszteletre méltó múltja, de 
jövője is van. 

u. d.

A Prima Primissima-díj weboldala
http://primissima.hu
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2010. OktÓBer
Elsöprő győzelmet aratott a Fidesz–
KDNP pártszövetség az önkormányza-
ti választásokon: a budapesti kerületek 
négyötödében, míg a megyei jogú vá-
rosok 95 százalékában a Fidesz–KDNP 
állíthat polgármestert, Budapest főpol-
gármestere jelöltjük, Tarlós István lett, és 
a megyei közgyűlések mindegyikét is a 
pártszövetség politikusai irányíthatják. • 
Tíz ember életét vesztette, miután átsza-
kadt egy timföldgyár gátja és vörösiszap 
öntötte el  Devecsert és Kolontárt. • Pa-
radicsombokor hajtott ki és őszre termést 
is hozott a Lánchíd egyik pillérén. •Szalai 
Annamária elnökkel és négy fideszes tag-
gal létrejött a Nemzeti Média- és Hírköz-
lési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa, az 
Országos Rádió és Televízió Testület jog-
utódja. • Az augusztusi banki különadó és 
a végkielégítéseket sújtó 98%-os külön-

Egy esztendő krónikája
adó után Orbán Viktor további válságadó-
kat jelentett be: a kereskedelmi láncoktól, 
a távközlési cégektől és az energiaszek-
tortól a következő három évben összesen 
161 milliárdot fog beszedni évente a kor-
mány. • Bejelentették, hogy november 1-
jétől 2011. december 31-ig felfüggesztik 
a magánnyugdíjpénztári kifizetéseket, 
emellett leállítják a PPP-beruházásokat.  

nOVemBer
Az országgyűlés megszavazta az új 
médiatörvényt. • Schmitt Pál alá-
írta azt a törvényt, amely szerint a 
magánnyugdíjpénztári tagok 2010. no-
vember 1. és 2011. december 31. között 
tagdíj helyett járulékot fizetnek. • Három 
fiatal meghalt, mikor forgalommal szem-
ben hajtottak a Lágymányosi hídra. • Egy 
oldtimer Porsche 911-es hajtott át először 
a több mint egy év után megnyitott Mar-

Az októberi önkormányzati választásokon a Fidesz–KdNP pártszövetség Budapes-
tet is meghódította – 20 év után távozott demszky Gábor, és Tarlós István lett a 
főpolgármester                                                                              MTI FoTó: soós lAJos
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git-hídon. • Az Országgyűlés elfogadta az 
alkotmány és az alkotmánybírósági tör-
vény módosítását, amelyek szerint az Al-
kotmánybíróság ezután csak egyes alap-
jogok sérelme esetén semmisítheti meg a 
költségvetésről, az adókról, illetékekről és 
járulékokról szóló törvényeket. 

decemBer
A Fővárosi Ítélőtábla jogerősen életfogytig 
tartó szabadságvesztésre ítélte Weiszdorn 
Róbertet a 2002. május 9-én elkövetett, 
nyolc halálos áldozatot követelő móri 
bankrablás miatt. • Kivilágították az ország 
legmélyebb pontját, a tengerszint feletti 
75,8 méteren lévő Mélypont Emlékhelyet. 
• Több cigányszervezet szövetségbe tömö-
rült a januári országos és területi kisebb-
ségi választásokra Farkas Flórián fideszes 
országgyűlési képviselő, romaügyi mi-
niszteri biztos és az általa vezetett Lungo 
Drom nélkül. • Nyugdíjreformot fogadott 
el az országgyűlés, melynek értelmében a 
magánnyugdíjpénztári tagoknak január 31-
ig dönteniük kell, hogy belépnek-e az álla-
mi rendszerbe vagy magánnyugdíjpénztári 
tagok maradnak – ebben az esetben 2011. 
december 1. után nem szereznek további 
szolgálati időt az állami rendszerben, a 
munkáltató viszont tovább fizeti az állami 
pillérbe a foglalkoztatott után a 24 százalé-
kos nyugdíj-hozzájárulást. 

2011. Január
Magyarország január 1-jével átvette az 
Európai Unió soros elnöki tisztét, amelyet 
fél évig tölt be. • Egy kormányhatározat 
értelmében nonprofit gazdasági társasá-
gok és központi költségvetési szervek ve-
szik át harmincöt alapítvány és közalapít-
vány, köztük a Betegjogi, Ellátottjogi és 
Gyermekjogi Közalapítvány, a Fogyaté-
kos Személyek Esélyegyenlőségéért Köz-
alapítvány, a Magyar Nemzeti Üdülési 

Alapítvány és a Nemzetközi Pető András 
Közalapítvány feladatait.• Huszonkilenc 
helyszínen nyílt meg az országban kor-
mányablak, integrált ügyfélszolgálati iro-
da, amelyben 29 ügykört lehet intézni. • 
Elmaradt az Operabál, mert a Magyar Ál-
lami Operaház Budapest vezetése inkább 
a rászorulók megsegítését célzó jótékony-
sági gálahangversenyt szervezett a bál 
tervezett időpontjára. • Négy embernek 
kell bíróság előtt felelnie, miután a West 
Balkán szórakozóhelyen három fiatal lány 
életét vesztette a diszkóból kiáramló tö-
megben – halálukat fulladás okozta.  

FeBruár
Az Alkotmánybíróság május 31-i hatállyal 
megsemmisítette a kormánytisztviselők 
indoklás nélküli felmentésére vonatkozó 
szabályt. • Elloptak két, darabonként kb. 
ötmillió forintot érő kőfaragványt a Ma-
gyar Nemzeti Galériából. • Tarr Béla leg-
újabb filmje, A torinói ló nyerte el a fődíjat 
a berlini filmfesztiválon. • Felfüggesztették 
a Biszku Béla ellen „Nemzetiszocialis-
ta és kommunista rendszerek bűneinek 
nyilvános tagadásának” bűntette miatt 
januárban indított eljárást, mert a bíróság 
az Alkotmánybírósághoz fordult határo-
zathozatalért – erre akkor van lehetősége 
az eljáró bíróságnak, ha az ügy elbírálása 
során olyan jogszabályt kell alkalmaznia, 
amelyet alkotmányellenesnek vél. • Az 
új alkotmány előkészítésének részeként a 
kormány egy 12 kérdésből álló kérdőívet 
jutatott el a választóknak.

március
Jogvédő és rendészeti szervezetek tiltakozá-
sa ellenére semmisnek nyilvánította az Or-
szággyűlés a 2006. őszi tömegoszlatásokkal 
összefüggésben hivatalos személy elleni 
erőszak, rongálás, valamint garázdaság mi-
att meghozott, kizárólag rendőri jelentésre, 



HAZAI FÖLDÖN

	 Kincses	Kalendárium		 95		 a	2012-es	esztendőre

illetve rendőri tanúvallomásra alapozott 
ítéleteket. • 547 szigorúan titkos állományú 
(szt.) tiszt személyi adatlapja került fel az 
internetre – többen közülük tagadják, hogy 
szt-sek lettek volna. • Az Európai Bizottság 
kifogásaira reagálva a kormány javaslatára 
módosította az Országgyűlés a médiaalkot-
mányt. • A jövőben Budapest Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér lesz a ferihegyi légi-
kikötő neve. • A Fővárosi Bíróság első fo-
kon két év letöltendő fogházra ítélte Geréb 
Ágnes szülészt, bábát, akit egy korábbi bün-
tetőügyben már jogerősen eltiltottak foglal-
kozása gyakorlásától.

áPrilis
Huszonhét órán keresztül, megszakítás nél-
kül ütötte a billentyűket, és ezzel megdön-
tötte a maratoni gépírás eddigi, huszonhat 
órás rekordját a nyíregyházi Ridens Spe-
ciális Szakképző Iskola 130 fogyatékos 
diákja. • Speciális savtalanító berendezés 
segítségével mintegy másfél millió oldal-
nyi, az Állambiztonsági Szolgálatok Tör-
téneti Levéltárában őrzött iratot mentettek 
meg az enyészettől csaknem egy év alatt. • 
Bolíviában megkezdődött a terrorizmussal 
vádolt Tóásó Előd pere. • Konszolidálha-
tatlan adósságállománya miatt a kormány 
megszüntette a Magyar Mozgókép Közala-
pítványt, a filmes ügyeket júniustól Andrew 
G. Vajna filmiparért felelős kormánybiztos 
intézi. • Egyhetes tüntetéssorozatot tartottak 
a rendvédelmi és fegyveres dolgozók szak-
szervezetei a kormány tervezett intézke-
dései, köztük a korkedvezményes nyugdíj 
megszüntetése ellen. • Elfogadták Magyar-
ország új Alaptörvényét. 

máJus
Az Országgyűlés elfogadta a Btk. módo-
sítását, amely büntethetővé teszi az ún. 
egyenruhás bűnözést, vagyis azt, amikor 
valaki a közbiztonság, közrend fenntartásá-

nak látszatát keltő tevékenységet végez. • A 
Magyar Távirati Iroda elindította ingyenes 
hírszolgáltatását. • Miután az Alkotmány-
bíróság alkotmányellenesnek minősítette a 
tisztviselők indoklás nélküli elbocsátását, 
az Országgyűlés olyan értelemben módo-
sította a törvényt, hogy méltatlanságra és 
bizalomvesztésre hivatkozva is meneszt-
hetők lesznek a köztisztviselők.

JÚnius
Szalai Annamária, a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Médiatanácsának el-
nöke és Balogh László, a Közszolgálati 
Közalapítvány Kuratóriumának elnö-
ke bemutatta a Közszolgálati Kódexet, 
amely a definiálja a közszolgálati média-
szolgáltatást, meghatározza annak célját, 
alapvető elveit, érvényesülését pedig a 
tizennégy tagú Közszolgálati Testület 
felügyeli majd. • A fővárosi közgyűlés 
megváltoztatta Budapest zászlaját. • Meg-
választották a 11-ről 15 fősre bővült alkot-
mánybíróság új tagjait. • A kormány elfo-
gadta az egészségügyi reformcsomagot, a 
Semmelweis-tervet, amely többek között 
a kórházak államosítását tartalmazza.

JÚlius
Az eddigi 350 helyett 14 egyházat ismer 
el az új egyházügyi törvény. • A Parlament 
elfogadta az új közmunkaprogramot, 
amely szerint közmunkásokat foglalkoz-
tathatnak a minibálbérnél alacsonyabb 
bérért például állami nagyberuházásokon, 
stadion- és gátépítéseknél. • A természet-
védelmi hatóság visszavonta a Balaton–
Nagyberek Vízitársulat vízjogi engedé-
lyét, miután a társaság leengedte a vizet 
az engedélyben meghatározott időszaki 
minimumszint közelébe, majd a szárazság 
tovább apasztotta a vízszintet, veszélybe 
sodorva ezzel a nemzetközi jelentősé-
gű vadvízi élőhelynek számító Nagybe-
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rek–Fehérvíz vízimadár-rezervátumot. 
• Csoportos leépítés keretében tömeges 
elbocsátások kezdődtek a közszolgálati 
médiumokban – a médiavezetők megújí-
tást és racionalizálást, a bírálók politikai 
tisztogatást emlegettek.

auGusZtus
Félig elásott, élve eltemetett emberek 
holttestét találta meg a rendőrség Cse-
pelen. • 485 millió forintos beruházás 
eredményeként új díszkivilágítást kapott 
a Parlament. • A kormányzati portál kö-
zölte, hogy névre szóló, Kövér László alá-
írásával ellátott példányt kaphat a 2012. 
január 1-jén életbe lépő új alkotmányból 
az, aki ezt az önkormányzatnál igényli. • 
Egy augusztus 15-én életbe lépett rende-
lettel megváltoztatták Budapest új zász-
laját, mivel az teljesen a katonai zászlók 
mintájára készült. 

sZePtemBer
• Országvédelmi programot jelentett be 
a parlament őszi első ülésén Orbán Vik-
tor, amelynek egyik intézkedése lehetővé 
tenné a devizahitelek kedvezőbb árfolya-
mon történő végtörlesztését – az ellenzék 
igazságtalannak és a gazdasági stabilitást 
veszélyeztetőnek minősítette az elkép-
zelést. • Életbe lépett a népegészségügyi 
termékadó – népszerű nevén a chipsadó 
–, melynek értelmében adót kell fizetni 
többek között az üdítő italok, előre cso-
magolt sütemények után. • Kisebb, a 
Richter-skála szerinti 2,8-es erősségű 
földrengés volt Pakstól 8-10 km-re, amely 
azonban nem jelentett veszélyt az atom-
erőműre.• Felfüggesztette az országgyű-
lés Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök 
mentelmi jogát, akit az ügyészség az úgy-
nevezett Sukoró-ügyben hivatali vissza-
éléssel gyanúsít.

Békés demonstrációval, „bohócforradalommal” tiltakoztak a rendvédelmi dolgozók 
a kormányzat nyugdíj-átalakítással kapcsolatos tervei ellen júniusban.

   fotó: stop.Hu/leéb áDáM
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A vidékstratégia alapgondolata, hogy a 
XXI. században a nemzet csak akkor érez-
heti magát biztonságban, ha erős vidékre 
támaszkodhat, ha 2020-ig javulás követke-
zik be a községek, a falvak, a tanyák lakó-
inak életében, ha ismét jó és jövedelmező 
lesz vidéken élni. A vidéknek a magyar 
gazdaság motorjává kell válnia.

Cél, hogy megőrizzük, gyarapítsuk a 
vidéki munkahelyeket, hogy az agrárgaz-
daság biztosítsa az ország élelmezését, az 
élelmiszerek biztonságát. Őrizzük meg az 
egészséges ivóvizet, a termőtalajokat, az 
élővilágot. Helyi erőforrásokra támaszkod-
va csökkentsük az energiafüggést. 

A vidékstratégia leszögezi, hogy a kor-
mányzat erősíteni szándékozik a családi kis- 
és közepes gazdaságokat, ösztönzi a gazda-

Program a vidék 
felvirágoztatására

a jó gazda évekkel előre tervez. s mi más nyújthatna számára fogódzkodót, 
eligazodási pontokat, mint a mindenkori kormányzat agrár- és vidékfejlesztési 
stratégiája – amennyiben van ilyen. most született egy részletesen kidolgozott, 
társadalmi vitán átszűrt dokumentum, jövőkép, melyről dr. fazekas sándor 
vidékfejlesztési miniszter és dr. ángyán József, a minisztérium parlamenti ál-
lamtitkára adott tájékoztatást.

társulások alakítását, mindent megtesz, hogy 
a termőföld nemzeti hatáskörben maradjon, 
hogy egyre több fiatal vállalja a vidéki életet 
és a gazdálkodást. A vidéki munkanélküli-
ség felszámolásában is kiemelkedő szerepet 
szánnak a mezőgazdaságnak.

A stratégiai célok közé tartozik, hogy 
helyreállítsák a növénytermesztés és az 
állattartás egyensúlyát, megóvják a hazai 
agrártermelést a génmódosított fajtáktól.
Elősegítik az őshonos magyar fajták te-
nyésztését, felkészítik az agrárágazatot a 
klímaváltozásra. Megóvják a természeti 
erőforrásokat, a termékeny földeket, a 
termál-, gyógy- és  ivóvízbázisokat, az 
élővilágot. A kormányzat nemzeti érde-
keken alapuló agrárpolitikát folytat az 
elkövetkező években.
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Eltökélt céljuk, hogy gyors intézke-
déseket hoznak az állattenyésztés fellen-
dítése érdekében. Indokolja ezt, hogy az 
emberiség lélekszáma gyors ütemben nő, 
folyamatosan emelkedik tehát a hús iránti 
kereslet is. A hústermelés fellendítésére 
minden adottságunk megvan. Önellátóak 
lehetünk a takarmányfélékből. Az állatte-
nyésztés teljesítménycsökkenésével együtt 
a takarmánytermesztés 1990 óta mintegy 
40 százalékkal csökkent, tehát van tartalék. 
Ezzel párhuzamosan csökkent a baromfi-
hús-fogyasztás is: ennek 10, a sertésének 
30 százalékát az import teszi ki. A húsfo-
gyasztás a korábbi, évi 70-73 kilogrammról 
60 kilogrammra csökkent. A hazai tej- és 
tejtermékek fogyasztása messze elmarad 
az európai átlagtól. 

Lássunk egy két-újdonságot, érdekes-
séget a vidékfejlesztési program részletei 
közül! Az utóbbi években alaposan meg-
változott a szakemberek gondolkodása a 
vízgazdálkodásról. Magyarország azon 
országok közé tartozik, ahol van elegendő 
édesvíz. Csakhogy ez a vízvagyon nem 
egyenletesen oszlik meg. Időnként túl sok 
van belőle, máskor meg kevés. Az évek 
során kiderült, hogy nem lehet és nem is 
gazdaságos az árvizektől védő gátakat az 
egekig emelni, másfelől a víztömeget jó 
lenne a szárazabb napokra visszatartani. 
A hagyományos ártéri tájgazdálkodás a 
folyó működéséhez igazodott. A kiömlő 
vizeket visszatartották, öntöztek belőlük, 
halászatra használták, az ártereket művel-
ték, legeltetésre használták. Gazdálkodni 
kell tehát nekünk is a vízzel.

Hazánk vízrajzi adottságai lehetőséget 
nyújtanak az intenzív halgazdálkodásra. 
A halnak lesz piaca. A tengeri halfogások 
mennyisége folyamatosan csökken, s a ha-
zai halfajták iránt itthon is növekszik a ke-
reslet. A kormányzat a következő években 
kiemelten támogatja az Európában egye-

dülálló természetvédelmi jelentőségű, az 
egykori mocsarak, rétek helyén kialakított, 
sekély vizű, intenzív halgazdálkodást.

A program megállapítja, hogy a hazai 
növény- és állatfajok nemzeti örökségünk 
értékes részét képezik. Ezek teszik lehe-
tővé, hogy a növénytermesztésben és az 
állattenyésztésben sajátosságainkhoz és 
például a klímaváltozáshoz igazodó új 
fajtákat nemesíthessenek a kutatók. Pedig 
a halhús egészséges, a hazai fogyasztás 

dr. FaZekas sándOr 

Fazekas Sándor 1963. május 3-án szü-
letett Karcagon. 1987-ben a szegedi 
József Attila Tudo-
mányegyetem jogi 
karán szerzett diplo-
mát. Ezután a SZIM 
Karcagi Gépgyár 
Rt. jogi előadója, 
majd jogtanácsosa 
lett, 1990 óta Kar-
cag város polgár-
mestere. 1989 óta a 
Fidesz tagja, Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei alelnöke.1998–2002-ben, 
majd 2006 óta Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei országgyűlési képviselő, és 
részt vett több parlamenti bizottság 
munkájában. 1998–2002 között frak-
cióvezető-helyettesként is dolgozott. 
1994–1998-ban, majd 2002-től a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 
tagja, 1994–1998-ban, illetve 2002–
2006-ban a Fidesz-frakció vezetője 
volt. 2010-ben, a parlamenti választá-
sok első fordulójában a Fidesz–KDNP 
területi listájáról kapott mandátumot. 
1998-tól a Kunszövetség elnöke, 
2009-től a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségének társelnöke.
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alacsony, s exportra is lenne lehetőség. 
Ezért az agrárkormányzat szerint ezeket az 
őshonos fajtákat meg kell őrizni.

Meglepő adat, hogy az ország terü-
letének 10 százalékát kitevő réteket és 
legelőket alig hasznosítjuk. S nem csak az 
a baj, hogy valóságos vagyont pocsékolunk 
el, hanem az is, hogy ezek a hasznosítható 
területek tönkremennek. Ezeket a területe-
ket gondozni kell, benépesíteni állatokkal, 
s ezáltal piacképes árut előállítani.

Kertészeti termékeink beltartalmi értéke 
meghaladja, de legalábbis eléri az európai 
versenytársak által előállított minőséget. 
A kertészeti termelés magas munkaigénye 
miatt is fontos az ország számára, hiszen 
nagyszámú munkahelyteremtésre nyújt 
lehetőséget. Az a cél, hogy kihasználva 
adottságainkat, Magyarország legyen a 
tágabb térség kertészeti centruma. Ezért 
ösztönözni fogják a termelői és értékesítési 
szervezetek (TÉSZ),  borászati termelő 
csoportok megalakulását, a hűtőházi és 
öntözési infrastruktúra fejlesztését. Ennek 
érdekében növényház-fejlesztési programok 
indulnak, támogatják a geotermikus energia 

dr. ánGYán JÓZseF 

1952-ben született Nagyatádon. A Gödöllői Agrártudományi 
Egyetemen szerzett agrármérnöki oklevelet 1977-ben, majd 
ugyanitt mezőgazdaság-tudományi doktori címet 1979-ben, 
valamint okleveles mezőgazdasági kutató szakmérnöki 
címet 1980-ban. A mezőgazdaság-tudomány kandidátusa, 
1998-ban lett az MTA doktora. 1977-től a Gödöllői Agrár-
tudományi Egyetemen, majd jogutódjánál, a Szent István Egyetemen dolgozott 
több munkakörben. 1996-tól a Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet igazgatója, 
1999-től egyetemi tanár. 2006-ban országgyűlési képviselői mandátumot szerzett 
a Fidesz színeiben. Számos környezetvédelmi szervezet tagja és tisztségviselője. 
Az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottságának és az MTA Biológiai Tu-
dományok Osztálya Természetvédelmi és Konzervációbiológiai Bizottságának 
állandó meghívott tagja. 

hasznosítását. Megteremtik a helyi termékek 
helyi értékesítésének lehetőségeit is.

Az erdőprogram legfontosabb célja, hogy 
évente 15 ezer hektár új erdőt telepítsünk, 
túlnyomórészt őshonos, a tájba illő fajták-
ból. Az erdei melléktermékek hasznosítása 
érdekében kis és közepes teljesítményű 
hőerőművek épülnek, s hasznosítani akarják 
a vadon termő gyümölcsöket és a gombát 
is. Vadgazdálkodásunk versenyképes Eu-
rópában, s mintegy 55 ezer ember számára 
nyújt kikapcsolódást, illetve munkát. Az 
elsősorban külföldi vendégvadászokra eső 
bevétel mintegy 15-szörösére nőtt. Több va-
dat erdeink már nem képesek eltartani, ezért 
jelentős állománynövelésre nincs lehetőség.

Sokat várnak a lovas programoktól, a 
lovaglás iskolai oktatásától, a lólétszám 
növelésétől. A lovaglás népszerűsítése 
érdekében világszínvonalú lovasversenyek 
szervezését is tervbe vették.

Az állattenyésztés fejlesztése érdekében 
csökkennie kell a takarmányáraknak, s a 
drága külföldi növényi fehérjéket hazai-
akkal fogják helyettesíteni. 
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r endszerváltás zajlott le a magyar 
mezőgazdaságban is. S nem csak 
azért, mert megszűntek a terme-

lőszövetkezetek, az állami gazdaságok, de 
bonyolult kárpótlás eredményeként sok föld 
visszakerült eredeti tulajdonosához, még több 
tehetős vállalkozókhoz, pénzemberekhez, 
volt téeszelnökökhöz. Azért is, mert gazdál-
kodni kezdett egy olyan nemzedék, amelynek 
nem, vagy nem elsősorban a ló befogásáról 
vannak ismeretei. Ezzel szemben sok esetben 
agrár- vagy gépészdiplomával, szakirányú 
középfokú végzettséggel rendelkeznek. 
Értenek a nagy értékű gépek, a különböző 
szállító és munkagépek vezetéséhez, kisebb 
karbantartásához. Ezen túl a kemikáliákhoz, 
adott esetben a vendéglátáshoz, a borászat-
hoz, a pálinkafőzéshez. Nem élhetnének meg, 
ha nem kezelnék profi módon a számítógépet. 
Jó szakácsnak is kell lenniük, ha a falusi 
vendégfogadásba is belevágnak. S ha van 
némi közgazdasági ismeretük, akkor nem 
kell könyvelőt, pályázatírót fogadni. 

A mezőgazdasági rendszerváltás azon-
ban nem máról holnapra zajlott le. Emlé-
keim szerint boldogult kismarosi barátom, 
Flamich Ottó az elsők közé tartozott az 
1970-es években, mikor néhány holdnyi 
családi málnásában megunta a kapálást, 
s felhasználva gépészeti ismereteit, egy 
Tünde motorból kapálógépet eszkábált. 
Mert ilyen nem volt a magyarországi kíná-
latban. John Deer kombájnt lehetett kapni, 
Rába traktort is, de a kistermelőknek szánt 
gépkínálat az ásó és a kapa volt.

Új helyzet alakult ki a rendszerváltás 
után. Megszűntek a téeszek, az állami 

EGy	ÉLETrE	SZóLó	VáLLALKoZáS

Fiatal farmerek szövetsége
gazdaságok, utcára került rengeteg agrár-
mérnök is. S mert többségük parasztgyerek 
volt, részesültek a kárpótlásban is. A több-
kevesebb földdel kellett valamit kezdeni. 
Így lett belőlük farmer. Roncs traktorokat, 
munkagépeket újítottak fel és földműve-
lésbe, állattenyésztésbe kezdtek. Nem is 
sikertelenül. 

Ebben része volt annak is, hogy az 
ifjú agrármérnökök beszéltek nyelveket, 
legtöbbjük járt tanulmányúton külföldön, 
tudták azt is, milyen egy jól működő, jö-
vedelmező paraszti gazdaság.

Alighanem közülük kerültek ki azok, 
akik 1996-ban megalakították AGRyA 
névvel a Fiatal Gazdák Magyarországi 
Szövetségét. Miért is? Hiszen gazda-
szervezetek, érdekképviseletek addig 
is léteztek. De azok többnyire politikai 
szervezetekhez, pártokhoz kötődtek, egy-
egy tulajdonosi csoport érdekeiért álltak 
ki. Az újdonsült magyar farmerek olyan 
szövetséget szerettek volna, amelyik az 
európai példák alapján próbál egy korszerű 
magyar mezőgazdaságot teremteni. Egy 
olyan szervezetet álmodtak meg, amelyik 
segít alkalmazni a modern technológiákat,  
megkeresi a hazai és az uniós forrásokat 
a gazdasági növekedéshez, fóruma az 
együttműködésnek, az eszmecserének és 
az összefogásnak. Ennek érdekében jöttek 
létre a Fiatal Gazda Klubok, a Fiatal Gaz-
dák Konferenciája, a Fiatal Gazda Call 
Center, amely a generációs támogatásokkal 
kapcsolatban nyújt információkat.

Szervezetük kilépett a nemzetközi 
porondra is. Egyrészt úgy, hogy rendsze-
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resen szervez külföl-
di tanulmányutakat, 
másrészt részese és 
kezdeményezője is 
a nemzetközi kap-
csolatoknak. A Fia-
tal Gazdák Európai 
Tanácsával 1998 óta 
állnak kapcsolatban, 
s immár a szervezet-
nek tagjai is. Kezde-
ményezői voltak a 
budapesti székhelyű 
Közép-európai Fia-
tal Gazda Központ 
megalakításának, 
melynek munkájához rajtunk kívül len-
gyel, bolgár, román, szlovák, szlovén, cseh 
szervezetek csatlakoztak.

A fiatal gazdák a magyar mezőgazdaság 
jövője. Nem csak életben tartják, hanem 
gyökeresen átalakítják a mezőgazdaságot. 
Mert vannak ötleteik, elképzeléseik, mer-
nek újítani.

A szervezet nagy súlyt helyez a képzésre 
és a továbbképzésre. Ezek közé tartozik az 
ezüstkalászos és az aranykalászos gazdakép-
zés, amelyen keresztül széles körű és korsze-
rű agrárismeretekhez lehet jutni, s elvégzése 
után akár több millió forint értékű pályázat 
útján elnyerhető, vissza nem térítendő támo-
gatást lehet kapni. A képzés során a kezdő 
agrárvállalkozó hallgatók jogi, pénzügyi 
és ügyviteli ismeretekhez juthatnak, hogy 
a mezőgazdaság szinte valamennyi ágában 
jövedelmező termelést folytathassanak kör-
nyezetkímélő technológiával, biztonságos, 
energiatakarékos eljárásokat alkalmazva.  

A tanfolyamról a 06-76-352-427-es vagy  
a 06-1-3200-429-es telefonon lehet érdek-
lődni, vagy a szervezet honlapján jelentkez-
ni. E-mail címük: agrya@agrya.hu.

Az AGRyÁ-nak, a Fiatal Gazdák Ma-
gyarországi Szövetségének egyik legújabb 

sikeres kezdemé-
nyezése a Vidéki 
Kaland nevet viseli. 
A program célja, 
hogy személyes pél-
dákon mutassa be a 
mai vidéki életet és 
mezőgazdaságot. A 
városi fiatalok, akik 
kíváncsiak arra, 
hogy működik egy 
parasztgazdaság, 
mintegy családtag-
ként vehetnek részt 
a munkában, a pihe-
nésben, a közösség 

életében. Benyomásaikról, jó és rossz 
tapasztalataikról írásos, fényképes, videós 
beszámolót kell készíteniük, s azt lehetőség 
szerint az interneten és a sajtón keresztül 
megosztani másokkal is.

A résztvevők munkájukért pénzt nem 
kapnak, de teljes ellátásban részesülnek. 
Jelentkezni a szervezet www.agrya.hu 
című honlapján lehet, s ugyanitt olvasható 
részletes információ, valamint a fogadó 
gazdák részletes névsora is. 

A Vidéki Kaland részére fotópályáza-
tot hirdetett a szervezet, s az összegyűlt 
anyagból kiállítást rendeznek. A pályázat 
nyertesei ausztriai vidékfejlesztési szakmai 
úton vesznek részt.

Parasztnak, gazdálkodónak lenni egy élet-
re szóló vállalkozás, nagy kaland. Dolgozni 
reggeltől estig, küzdeni az elemekkel, dü-
höngeni a felvásárlási árak miatt. Ezért sokan 
elmenekülnek a föld elől. De egyre többen 
vissza is térnek hozzá, hogy kipróbálják ere-
jüket, kitartásukat, felvirágoztassák a magyar 
vidéket, életüket a természetben tölthessék el, 
s enni adjanak az embereknek.

Lehet-e választani ennél szebb, neme-
sebb hivatást?

k. s.

Használják a korszerű eszközöket
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a világban London, Malmö, Kop-
penhága, Amszterdam, Magyar-
országon például Szekszárd és 

Paks önkormányzata már felismerte, hogy 
szükség van helyi élelmiszer-stratégiára, a 
helyi termelés és értékesítés támogatására, 
mondja Balázs Bálint, a Szent István Egye-
tem Környezet-gazdaságtani Tanszékének 
szociológusa, mert – például – a globalizált 
élelmiszer-kereskedelemben túl magasak a 
biztonsági kockázatok.

A helyi élelmiszerek termelésének, 
feldolgozásának és fogyasztásának ser-
kentése nem árvalányhajas idea, és nincs 
benne hókuszpókusz – gazdasági érdekek 
mentén megvalósítható. S miközben 
például Gödöllő és környéke igazán nem 
panaszkodhat a nagy áruházláncok hiá-
nyára, kialakult a helyi élelmiszergazda-
ság szereplőinek hálózata is. Megjelentek 
a térségben újszerű termékek – például 
lekvárok – gyártói, és megújult a nagy 
hagyományú tejgazdaság. Így lehet élet-
képes kezdeményezés a Gödöllői Helyi 
Élelmiszer Tanács (G7) is, amely helyi 
termelők, kereskedők, fogyasztók, civil 
szervezetek, egyetemi kutatók és étter-
mek informális hálózataként működik. 

És mennyit utazik 
a galgahévízi répa?

a globalizált világkereskedelemben egy „átlag sárgarépa” 1847 kilométert 
utazik a termelőtől a fogyasztó asztaláig – hangzott el a magyar európai uniós 
elnökség egyik konferenciáján, és senki sem cáfolta az adatot. annak ellenére 
van ez így, hogy a legtöbb élelmiszer a városok néhány tíz kilométeres körzeté-
ben megtermelhető. a piaci verseny oda vezetett, hogy a legfejlettebb régiókban 
„élelmiszer-sivatagok” alakultak ki, ahol nem lehet helyi, friss – szezonális 
– terméket kapni.

Balázs Bálint mellett a G7 másik lelkes 
mozgatója Szoljár Csaba, a gödöllői bel-
városi Solier Café üzletvezetője. A múlt 
nyáron második alkalommal rendeztek 
aratási fesztivált az egyetem Babatvölgyi 
Biokertészeti Tanüzemében, ahol a mai 
kenyérgabonák több ezer éves elődfajtáit 
is termesztik.    

– Nálunk évszakonként változik az 
étlap – említi Szoljár Csaba, miközben 
kecskesajtos sült cukkinit és paradicso-
mos bazsalikomos csirkeragut szolgál fel 
zöldséges árpagyönggyel a vendégeknek. 
– Bár importból minden mindenkor be-
szerezhető, mi a rendelkezésre álló helyi 
hozzávalókból indulunk ki. Újházi tyúk-
húsleves állandóan szerepel a választékban, 
de nyáron nem készítünk töltött káposztát, 
télen pedig nyári salátákat. Cukrászdánk-
ban, májusban bodza- és akácszörpöt 
kínálunk, júniusban málnát és meggyet. A 
málnát Berkenyén vásároljuk, az akác- és 
a bodzavirágot a gyerekekkel Veresegyház 
és Csomád között gyűjtjük.  Tartósítással, 
fagyasztással megnyújthatjuk a szezont, de 
csak ésszerű mértékig tesszük.

–	Az	 étlapról	 azonban	 nem	 derül	 ki,	
hogy	az	alapanyag	is		helyi.	
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– A helyi élelmiszer önmagában nem 
érték; frissessége és termelőjének szemé-
lyes felelősségvállalása teszi keresetté. És 
van egy kis lokálpatriotizmus is bennünk, 
amikor a „lovas kocsival egy napi járó-
földön belül” beszerezhető alapanyagokat 
vásároljuk meg. Mivel a minél közelebbi 
értékesítési lehetőség a termelőnek is jó, 
könnyebb megegyeznünk. A tejtermékeket 
és a zöldségfélék jó részét például az egye-
temi tangazdaságokból vásároljuk.   
–	Nem	 drágább	 a	 beszerzésnek	 ez	 a	

módja?
– Vállalkozásunknak nyilván fenntart-

hatónak kell lennie, ezért a megfelelő ár 
is fontos szempont. A szezonális termékek 
azonban olcsóbbak, s azért is érdemes ezeket 
választani, mert idényben ízletesebbek. 
–	Mi	tart	gödöllői	specialitásnak?	
– A gödöllői töltött csirkecomb fantá-

zianév, de azért nálunk is lehet rendelni. 
Ami a városhoz ténylegesen kapcsolódik, 
az a főúri családhoz köthető. Ilyen volt 
a Grassalkovich palacsinta és ilyenné 
tettük a Grassalkovich és a Mária Terézia 
tortákat, amiket mi készítettünk először az 
országban a 2011-es gödöllői barokk évhez 
kapcsolódóan.  

–	Ezért	beszélnek	manapság	már	gaszt-
ronómiai	forradalomról	az	ínyencek?			

– Tisztul a piac és nagyobb teljesít-
ményre ösztönzi a vendéglátókat. Hogy 
ez a vendégek számában is tükröződik-e, 
az még a jövő zenéje. Arcpirító gondolni is 
arra, amikor azzal a csendes megjegyzéssel 
mentek, s talán mennek még ma is haza a 
vendégek egyes éttermekből, hogy ettől én 
is jobbat főzök!

A galgahévíziek, akikről szorgalmuk miatt 
azt tartják, hogy állva alszanak, a kilencve-
nes évek elején elsők között vágtak bele a 
biotermesztésbe. Közöttük több gazdaság 
is tagja a G7-nek, így a Gódor Biokertészet 
is, amely 30 hektáron gazdálkodik, zöld-
ségtárolóval és hűtőházzal is rendelkezik. 

–	 Mennyit	 utazik	 a	 hévízi	 sárgarépa?	
– kérdezem Gódor Antalt.

– Lényegesen kevesebbet, mint a világ-
piaci példa. Saját boltban, kiskereskedelem-
ben és piacokon értékesítünk, webáruházat 
működtetünk, házhoz szállítást vállalunk 
Budapesten. Tehát 60 kilométeren belül a 
fazékba kerül.

–	 Miért	 jobb	 a	 biosárgarépa,	 mint	 a	
másik?
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– Az utóbbi időben nagyon sokat 
hallani arról, hogy milyen vitaminokat 
szedjünk, s milyen ételkiegészítőket fo-
gyasszunk. Akarva-akaratlanul kiderül, 
hogy a műtrágyát, erősebb növényvédő 
szereket használó mezőgazdaság magasabb 
terméshozamot, de szerényebb beltartalmi 
értékű élelmiszert állít elő. Mi azzal kezd-
tük a munkát, hogy egészségessé tettük a 
termőföldet. Nem használunk műtrágyát, 
gyomirtót, kemény rovarirtó szereket. 
A földben lévő mikroorganizmusok le-
bontják a különböző szervesanyagokat, s 
felvehetővé teszik a növények számára. 
Ez az együttélés egészséges növényhez 
vezet. Ennek persze az az ára, hogy egy 
hektáron negyedannyi répát tudunk meg-
termelni. Ezért drágábbak a biotermékek, 
de segítenek megspórolni bizonyos pati-
kaszerek árát.

–	Mangalicahúst	és	más	bio-hústermé-
keket	 is	 forgalmaznak	 a	 pesti	Bio	ABc-
jükben.	 Mi	 az	 oka	 annak,	 hogy	 ezek	 az	

egészséges	élelmiszerek	egy	átlagvásárló	
számára	nehezen	szerezhetők	be?

– Nagyobb keresletre lenne szükség. A 
mangalica- és marhahúst Karcagról szállít-
ják, nagyon messziről, ezért előre meg kell 
rendelni. Tudom, hogy erre is illik a kérdés, 
melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás, de a 
biocsirkével is ez a baj – válaszol Gódorné 
Gergely Éva, a biokertész-feleség. – Az em-
berek nem egész csirkét akarnak fogyaszta-
ni, hanem csak a csirkemellet, és így tényleg 
drága. Vásárlóink nagy része nem az egész 
családnak vásárol, hanem a gyerekeknek. A 
baba most tér át a vegyes táplálkozásra, az ő 
részére megveszik a bioélelmiszert a szülők, 
maguknak még nem.

A globalizált élelmiszer-kereskedelem 
azért is próbára teszi a helyi termelőket, 
mert a bevásárlóközpontok állandó teljes 
kínálata miatt a kuncsaftok „elfelejtették”, 
hogy mikor mi terem.

– Télen több cukkinit adunk el, mint 
amikor a szezonja van, pedig így a 6-7-sze-
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resébe kerül – búcsúzik Gódor Antal, aki 
üzemében több gazdageneráció tradícióját 
ötvözi féléves hollandiai tanulmányútjának 
újszerű ismereteivel. 

Néhány községgel arrébb, Valkón, több 
száz szarvasmarhát és kecskét tart a Fuchs 
Tej Kft. A falu közepén álló kis boltjának 
pultja elé szinte mindig áll vevő. Gödöllőn 
is van üzletük, Turán hamarosan kaphatók 
lesznek a termékeik. Budapesten piacokon 
és vásárcsarnokokban kínálják a frissen 
fejt tehén- és kecsketejet s a finom háztáji 
készítményeket. 

–	Mivel	a	Fuchs	magyarul	rókát	jelent,	
találó	 a	 jelmondatuk:	Nem	 csak	 a	 róka	
szereti	a	sajtot.	

– Hírneves vadászok a felmenőim, 
magam is fővadász voltam Babatpusztán 
– magyarázza Fuchs Imre ügyvezető.  
– La Fontaine igazat írt az állatmeséiben, 
a róka szereti a sajtot. Családom évtizedek 
óta foglalkozott háztáji állattartással. Én 
állattenyésztő mérnökként végeztem, nem 

okozott számomra szakmai problémát a 
pályaváltás.  

A Hajta mentén jelentős hagyományai 
vannak a tejtermelésnek. Az egykori, a 
szomszédos Vácszentlászlón bejegyzett 
Zöldmező Tsz volt az egyik hazai úttörője 
a zacskós tej gyártásának évtizedekkel ez-
előtt. Ma már a Fuchs Tej Kft. viszi tovább 
az ágazatot. 

– A volt valkói szövetkezet telephelyének 
egy részét 2004-ben vásároltuk meg. Itt 
hoztuk létre a tejüzemünket, ahol tejföl, 
túró, gyümölcsös joghurtok, gomolya és 
friss sajt készül – sorolja a tulajdonos, aki 
annak idején két szarvasmarhával kezdett az 
őstermeléshez. – Erdélyi sajtkészítők dolgoz-
nak nálunk, receptjeik speciális ízt adnak a 
termékeinknek. Vállalkozásunk fenntartha-
tóságában kiemelt szerepe van a közvetlen 
értékesítésnek. Nem vagyunk kiszolgáltatva 
a felvásárlóknak, a fizetési késedelemnek 
– még aznap hozzájutunk a bevételhez. 

B. G.
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voltam egyszer juhvizsgán. Igaz, az 
esemény nem itthon történt, hanem 
Székelyföldön, egészen pontosan 

Zeteváralján. Ott ugyanis szinte minden-
kinek van birkája, kecskéje. Néhányat 
tartanak otthon is, fűnyírási célzattal, de 
a többi kora tavasztól késő őszig kinn van 
a hegyekben a juhásszal. Ő legelteti, feji 
őket, sajtot, ordát készít a tejükből. 

A juhvizsgára a Hargita valamelyik fenn-
síkján július végén, augusztus elején kerül sor. 
Ilyenkor a tulajdonos szemrevételezi, hogy 
megvannak-e az állatai, hogyan gyarapodtak, 
szaporodtak, megóvta-e őket a farkasoktól, 
medvéktől a pásztor. S ha mindent rendben 
találnak, annak egy-két növendékbárány, 
kecske látja kárát, a pásztor villámgyors 
mozdulattal metszi el a gigájukat, rántja le az 
irhájukat, hogy néhány perc múlva a ropogó 
tűz fölött, a tárcsában süljenek.

A juhvizsga szertartása a határon innen 
nem dívik. Azt hiszem, nem csupán azért, 
mert eltérőek a népi hagyományok, hanem 
azért is, mert határon innen lassan már se 
birka, se kecske sincs. Legalábbis nem szá-
mottevő mennyiségben. Legelőterületünk 
nagysága akár 1,5-2 millió birka és kecske 
legeltetését tenné lehetővé, téli takarmány 
termesztésére szinte korlátlanok a lehető-
ségek. Megjegyzem, megennék állítólag 
a parlagfüvet is, melynek pusztítására 
milliárdokat költünk, nem sok eredmény-
nyel. És arról még nem is beszéltünk, 
hogy mekkora a semmire sem használt 
parlagföldek területe. 

A hazai piac birkahúsból jóformán el-
látatlan. Pedig időnként hogy megennénk 

riTKA	MAGyAr	áLLAToK?

Birka, kecske, nyúl
a húsából egy pörköltet, sültet! Az export-
lehetőségek jók, hiszen Nyugat-Európában 
is hiány van birka- és bárányhúsból. Ennek 
ellenére jelenleg 850 ezer anyajuh jelenti 
az állományt. Az állatlétszám a kilencvenes 
évek közepén volt a mélyponton, akkor az 
anyajuhok létszáma 720-740 ezer körül 
mozgott. Az anyakecskék számáról nincs 
pontos statisztika, de becslés szerint számuk 
alig éri el a 16-17 ezret. Pedig aki ezeket a 
„szegény ember teheneit” tartja, nem jár 
rosszul. A kecskesajtnak jó, mondhatnám, 
csillagászati ára van, s így is megveszik. 

A birka- és kecskeállomány csökkenését 
a szakemberek több okkal magyarázzák. 
Egyrészt azzal, hogy a kárpótlás során 
tulajdonosonként szabdalódtak szét a 
legeltetésre alkalmas területek. A juhá-
szathoz értő szakembereknek nem volt 
saját termőföldjük, legelőjük, s azt sem 
tudták, kitől bérelhetnének. A gyep- és 
legelőterületek gazdáinak ráadásul nem 
föltétlenül érdeke, hogy legeltetésre bérbe 
adják földjeiket, hiszen ha évente egyszer 
lekaszálják a gazt, akkor is megkapják a 
földalapú támogatást.

A juhásztársadalom neheztel a felvá-
sárlási árak és a pénzromlás ütemének 
feltűnő aránytalansága miatt is. Az utóbbi 
évtizedben a bárány ára csupán 19 szá-
zalékkal nőtt, míg az infláció ezt messze 
meghaladta. 

A KSH adatai szerint a hazai juhhúsfo-
gyasztás évente és fejenként nem haladja 
meg az évi 20 dekát, ez az összes eladott 
húsnak csupán 1-2 százaléka. Ami nagyon 
kevés, annyira, hogy a lakosság – anyagi 
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helyzetétől függetlenül – nem is lát birka-, 
illetőleg bárányhúst. Lássuk be, hogy ez 
nincs rendben így.

Magyarországon a rendszerváltás utáni 
kormányok nem sok figyelmet szenteltek 
a juhászat és a kecsketartás fejlesztésének. 
Soha nem valósult meg országos program. 
Ezért ez az ígéretes állattenyésztési ágazat 
ma mélyen a lehetőségei alatt van.

A laikus azt gondolja, hogy ha a magyar 
nép bárányt és birkát akar enni, akkor ennek 
feltételeit akár meg is lehetne teremteni. 
Úgy például, hogy ezeknek az állatoknak a 
húsát árulják minden hentesnél, a nagyobb 
élelmiszer-áruházakban is. De ilyen árut 
csak az ötcsillagos szállodákban és ritkán 
az első osztályú pesti piacokon lehet kapni. 
Ki érti ezt? Mert a bárány- és birkahúsért 
tulajdonképpen annyit kérnek a termelők 
és a kereskedők, amennyit akarnak. Ha 
sokat, akkor az ínyencek lesznek a vásár-
lók, ha kevesebbet, akkor sokan fogunk 
sorban állni. Mindenesetre az ötcsillagos 
szállodák bárány- és birkahúsellátása ki-
egyensúlyozott, exportra is jut valamennyi, 
csak én nem tudok a feleségemnek egy jó 
birkapörköltet főzni. 

Az exportőrök és persze a gazdák pana-
szolják, hogy az exportárak alacsonyak. Mi 
lenne, ha egyszer egy szakértő megértetné 
velük, hogy az árversenyben az győz, aki 
a legjobb minőséget a legkisebb önkölt-
séggel tudja előállítani. Magyar bárányhúst 
venni a piacon nem feltétlenül hazafias 
kötelesség, különösen akkor, ha nincs. A 
nemzetközi piacon pedig versenytársaink 
a románok – olcsóbb béreikkel és nagyobb 
területeikkel – meg az új-zélandiak és az 
ausztrálok, pedig nekik hűtőhajókkal kell 
Európába szállítani a húst. 

Mint megrögzött európai és világpol-
gárok mondhatnánk persze, hogy mindegy 
nekünk, honnan van nekünk az a bárány- és 
birkahús, ami nincs. De azért mégsem mind-
egy. Akik ezt a bárányt, ezt a jó pörköltnek 
való birkát, a ruhának való gyapjút megter-
melik, megtermelhetnék, ezek az emberek a 
mi barátaink, rokonaink, honfitársaink, akik 
megélhetnének abból, hogy olyan állatokat 
tenyésztenek, nevelnek, melyek tartásához 
értenek. Szóval itt nem csak egy agrárgazda-
sági kérdésről, hanem a nemzeti ügy egyik 
szeletéről van szó. Olyan helyzetet kell 
teremteni, hogy nekik is megérje, hogy a 

A juhásztársadalom neheztel a felvásárlási árak miatt
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magyar ember elérhető áron ne csak tengeri 
hekket, struccot, medvetalpat, hanem birkát, 
kecskét, borjúhúst és nyulat ehessen. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium sajtó-
osztályának tájékoztatása szerint a szaktárca 
átlátja, hogy ebben az ágazatban a jelen-
leginél sokkal nagyobb lehetőségek rejle-
nek. Megtesznek mindent, hogy az ágazat 
támogatása ne csökkenjen, sőt növekedjen 
is. Mintegy tízféle támogatási alap létezik, s 
ezek igénybevételével a juh- és kecskeágazat 
nálunk is nyereséges lehet.  A készülő nem-
zeti vidékstratégia egyik központi eleme a 
helyi élelmiszer-előállítás  és -értékesítés 
feltételeinek megteremtése, lehetőségei-
nek bővítése. A tárca támogatja az olyan 
megoldásokat, amelyek elősegítik, hogy a 

A birkán és a kecskén kívül van még mostoha sorsba 
kényszerített állattenyésztési ágazata a magyar mezőgaz-
daságnak. A nyúltenyésztésről van szó, amelyik pedig 
megérdemelne minden tiszteletet, hiszen a téeszvilágban 
sok tízezer ember számára adott lehetőséget a gyarapodásra, 
az emberhez méltó megélhetésre. Fusi anyagból készültek a 
ketrecek. Fű volt az árokparton, a szövetkezet vagy az áfész 
adta az anyanyulat, a bakot, azok meg a szaporulatot.

Annak a világnak azonban ma már vége. Az uniós elő-
írásoknak a háztáji gazdaságok ma már csak nehezen tudnak megfelelni, gesztorok 
se nagyon vannak. Ennek következménye, hogy a két évtizeddel ezelőtti évi 15 
millióról az állomány 4,5 millióra csökkent, s ezek sem a hagyományos háztájiban 
növekednek. A korábbi nyolc vágóhíd helyett csak kettő van, ezek az európai heti 
1,8 milliós kibocsátáshoz képest mindössze 60-70 ezer nyulat vágnak, melyek jó-
részt nagyüzemi telepekről érkeznek. Így aztán a vidéki embernek ebből sem lesz 
zsebpénze, a nemzetgazdaságnak bevétele.

Pedig a szakértők egyértelmű véleménye szerint a nyúlhús kiváló eledel. Kolesz-
terinben és zsírban szegény, fehérjetartalma pedig páratlanul magas, 18-19 százalék. 
Ezért sokan keresik mind az európai, mind a hazai piacokon. Itthon azonban kevés 
helyen és csak ritkán lehet kapni. A Nyúl Terméktanács arra készül, hogy nagy-
szabású kampánnyal népszerűsítse a nyulat, aminek persze addig, amíg nem lehet 
kapni, sok értelme nincs. Állítólag azonban nyúlhúst a közeljövőben fagyasztva 
vagy előrecsomagolva a közértekben, szupermarketekben is lehet majd kapni. Talán 
ismét érdemes lesz a kisgazdaságokban nyulat tartani.

kistermelők és a családi gazdaságok helyben, 
higiénikus körülmények között vághassák le 
állataikat. A minisztérium a kormány támo-
gatásával finanszírozási lehetőségeket ajánl 
az állattenyésztési ágazat szereplőinek – így 
a kiskérődző ágazat szereplőinek is. 2012. 
január 1-jén elindítják a húsmarha- és juhága-
zatnak szánt „Kérődző szerkezetátalakítási és 
fejlesztési programot”. 

Ugyanakkor a juhászattal foglalkozók-
nak is meg kellene fontolniuk, hogy ered-
ményesen csak akkor gazdálkodhatnak, ha 
összefognak, szövetkeznek, kiépítik hazai 
értékesítési csatornáikat. Mert nem csak a 
galamb, de a birka, kecske, nyúl sem repül 
magától az ember szájába.

cs. a.
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– Európában Ausztria és Magyarország az 
uralkodó a bodzatermesztésben – Prokaj 
Enikő, a Szent István Egyetem Kertészeti 
Technológiai Intézetének adjunktusa szerint. 
– A bodza hasznosítása korántsem merül ki 
a magától növekvő bokrok, fák virágának 
és termésének gyűjtésében. Ültetvénye-
ken, több mint 3000 hektáron termesztik 
hazánkban. Ezenkívül Dániában, Lengyel-
országban, Szlovákiában és még egy-két 
országban van jelentős terület számukra, de 
közel sem akkora, mint nálunk. 
–	Bodza	mindenhol	előfordul.	Gyerekko-

runkban	úgy	is	tanultuk,	hogy	közönséges	
növény…	

oDA	KíSÉr,	AHoVá	KöLTöZüNK

A mindenre jó bodza

napjainkban reneszánszukat élik az olyan növények, mint a bodza, som, ber-
kenye, galagonya. a technikai forradalom egy időre elszakította az embert a 
természettől. változott a helyzet. ma mindenki kívülről fújja: fűben-fában 
orvosság. de vajon élünk-e mindazzal a jóval, amit például az igénytelennek 
nevezhető bodza kínál?

– Az északibb országokban, Német-
országban, Hollandiában és Dániában is 
különleges megbecsülésnek örvendett 
a közönséges bodza, a Sambucus nigra, 
amit mi fekete bodzának hívunk. Andersen 
meséjében is szerepel. A néphiedelem azt 
tartja, hogy a bodzabokor elűzi az ártó szel-
lemeket, ezért minden paraszti gazdaság 
udvarában helye volt.  

– A bodzáról igazán el lehet monda-
ni, hogy minden része felhasználható. 
Virágából legegyszerűbben szörpöt 
lehet készíteni. Terméséből régtől fogva 
színanyagokat nyer ki az ember, más 
gyümölcsökkel keverve ízletes lekvárt főz 
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belőle. A bodza bogyója ma is rendkívül 
fontos természetes élelmiszerfesték. A 
gyümölcsös tejtermékekben a tej kémha-
tása miatt a hozzáadott gyümölcs színe 
kicsit bekékül, ezt bodza (vagy cékla) ki-
vonatával pirosítják. A gyógyszeriparnak 
is nélkülözhetetlen alapanyaga a bodza. 
Virágja olyan alkaloidákat és illóolajokat 
tartalmaz, amelyekből meghűléses beteg-
ségeket, légúti panaszokat gyógyító teát 
lehet készíteni. A bodzabogyó öregedést 
gátló hatású. Esetleg a rák ellenszere-
ként is szóba jöhet majd. Mindenképpen 
egészséges – persze szakismereteket 
igénylő feldolgozással – sok benne a 
vitamin. Szemproblémák orvoslására, 
látásjavításra is használják. Ki gondolná, a 
magjában lévő olaj többszörösen erősebb 
hashajtó hatású, mint a ricinusmagé? 
A bodzafa belül üreges, emiatt nagyon 
könnyű szerszámnyelet készíteni belőle. 
A bodzapuska és a bodzasíp újra ismert 
gyerekjátékok. 

–	Mivel	magyarázható,	hogy	egy	növény	
ilyen	sokféleképpen	hasznosítható	az	ember	
számára?

– Hát ezt tényleg csak magyarázni lehet, 
az okát megfejteni nem tudjuk. De gondol-
junk csak bele: nagyon könnyen megered, 
akár magról, akár gyökérről sarjadva, és 
gyorsan fejlődik. Különösebb törődés nél-
kül megél a közelünkben. S ahová az ember 
költözött, oda a bodza is kísérte. 

–	Úgy	tudom,	itt	az	egyetemen	szakdol-
gozatokat	írnak	a	hallgatók	a	bodzáról.	

– Az almát már Ádám és Éva óta tanul-
mányozzuk, sok kutató foglalkozik vele, 
mivel a harmadik legjelentősebb gyümölcs. 
De nagy a verseny, ezért fordult a figyel-
münk az olyan, a természetben is termő 
gyümölcsfajok felé, mint a bodza, a som, 
a berkenye, a galagonya vagy a ribiszke, 
aminek a termesztése persze már jobban 
ismert. A bodza reneszánsza nálunk a 90-es 
években kezdődött a kutatásban és a ter-
mesztésben. 1988-ban még csak 48 hektár 

A szőlő helyére telepítik
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ültetvény volt, mára ez már több mint 
hatvanszorosára nőtt. Vannak hazai fajták, 
de az ültetvényeken az osztrák Hasberg 
terjedt el, a piaci igényeknek ez felel meg 
a legjobban. A fertődi kutatóintézet is fog-
lalkozik a bodza nemesítésével.   

–	Hol	termesztik	a	bodzát?
– Például ott, ahol kivágták a szőlőt. 

Heves megyében sok ilyen területre került 
bodza. De a legfontosabb bodzatermő me-
gyénk Szabolcs-Szatmár-Bereg. Jelentős 
ültetvényeket művelnek Bács-Kiskun, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest és Fejér 
megyében. A nagy bortermelő országok 
próbálják csökkenteni a szőlőterületet. Így 
van ez Magyarországon is. Hogy a földet 
mégse kelljen átminősíteni vagy parlagon 
hagyni, a szőlő helyére lehet telepíteni a 
bodzát. Termesztése viszonylag könnyű, 
nincs szükség oltásra, saját gyökerén 
törzses fácskává lehet nevelni. Általában 
60-80 centi magas törzsből nő ki a 8-16 
vessző. Lehet bokornak is hagyni, de arról 
bonyolultabb a betakarítás. Az őszibarack-
hoz, a kajszihoz vagy az almához mérten 
egyszerűbb a termesztési technológiája.

–	Mi	lesz	a	sorsa	a	termésnek?
– A bodzacefre vagy bodzalé szinte 

teljes mértékben exportra kerül. Osztrákok, 
németek, hollandok dolgozzák fel, jobbára 
ezután kerül vissza hozzánk. 
–	Nem	 lehetne	 ugyanezt	 itthon	meg-

tenni?
– Vannak ilyen próbálkozások, de még 

nincs akkora tőkeerő,  amekkorára ehhez 
szükség lenne. Pedig becslések szerint 
2010-ben közel tízezer tonna termést ta-
karítottak be.  

–	 Milyen	 arányt	 képvisel	 ma	 a	 nagy-
üzemi	termesztés	és	a	vadon	termő	bodza	
gyűjtése?	

– Az utóbbi aránya ma már csak 25 
százalék. A természetben található bokrok 
virágának a minősége még jobb is lehet, 

persze csak akkor, ha megfelelő helyről 
gyűjtik, s nem például autópályák mellől. A 
napfény és a víz mennyisége, a klimatikus 
adottságok, a talaj minősége ugyanúgy 
befolyásolja a minőséget, mint például a 
szőlőét. A becsületes gyűjtő azt is tudja, 
hogy mennyi virágot szedhet le egy nö-
vényről. A termesztett területről származó 
növény azonban jobban ellenőrizhető, és 
– tetszik, nem tetszik – ez a jövő útja. Egy 
feldolgozó üzemnek nem mindegy, hogy 
15-20 kilogrammos tételekkel bíbelődik, 
amelyet a gyűjtőktől vesz át kilónként 90 
forintért, vagy pedig a termelőktől, akik 
mázsákban hozzák a virágot. 
–	Nem	marad	túl	sok	virág	a	bodzákon?		

Nem	vagyunk	mi	ebben	is	túl	gazdagok?
– Azon ne csodálkozzon senki, hogy 

tavasszal nincs minden bokor mellett egy 
gyűjtő, hiszen dolgozni is kell… Szerintem 
a bodzában rejlő lehetőségeket teljesen ki-
használjuk. Az átlagember elég sok bodzát 
fogyaszt, ha nem is a bogyóját, de a virágát 
mindenképpen.

–	Tartósnak	ígérkezik	a	bodza	és	a	hozzá	
hasonló	gyümölcsök	iránti	érdeklődés?	

– Ha abból indulunk ki, hogy egyre be-
tegebbek vagyunk, és egyre jobban utáljuk 
a mesterséges élelmiszereket, a visszafor-
dulás a természethez már több mint divat. 
A biotermékek ára azonban a családok java 
részének még túl magas.

–	 Akkor	 mégsem	 felesleges	 figyelni,	
mikor	virágzik	a	bodza?	

– Ismerőseim közül mindenki készít 
bodzaszörpöt, és isszuk télen a szárított bo-
dzateát. Megmondom őszintén, a bodzalé 
íze nem olyan finom, mint mondjuk az 
almáé vagy a szőlőé, de ha hinni lehet a 
kutatási eredményeknek, sokkal egészsége-
sebb, és ha valami más gyümölccsel vagy 
zöldségekkel vegyítjük, akkor kellemesebb 
lesz az összhatás. 

Balázs Gusztáv
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A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások 
pénzügyi helyzetének javítására jött létre 2002-
ben a széchenyi kártya Program, amely mára 
a vállalkozások hitelességének jelképévé vált. A 
Széchenyi Kártyás vállalkozások a tulajdonosok személyes garanciájának és a többlépcsős 
hitelbírálatnak köszönhetően nemcsak megbízhatóvá váltak üzleti partnereik szemében, 
de a kártyabirtokosok gazdasági stabilitása, pénzügyi ereje is megnövekedett. A Program 
jelentőségét a hazai gazdaság fejlesztésében az eddig elért eredmények szemléltetik 
legegyszerűbben: már 150.000 vállalkozás, összesen 930 milliárd forint összegű hitelhez 
jutott a Széchenyi Kártya Program valamelyik konstrukcióját igénybe véve.

széchenyi hiteltermékek
A Széchenyi Kártya Program elemei teljesen egymásra épülnek és akár egyidejűleg, 
egyszerre is felhasználhatóak. A program lehetőséget teremt arra, hogy a vállalkozások 
különböző finanszírozási céljaik megvalósítására a megfelelő konstrukciót vehessék 
igénybe. A napi likviditási problémák áthidalására a széchenyi kártya „klasszik” 
folyószámlahitelt, a készletek, alapanyagok finanszírozására a széchenyi Forgóeszköz-
hitelt, a hosszabb távon megtérülő fejlesztésekhez az akár tízéves futamidejű széchenyi 
Beruházási Hitelt választhatják. A program elemei összevontan akár 100 millió forint 
hitelösszeget is elérhetnek. Az igénylők maguk választhatják ki, hogy a résztvevő hitelin-
tézetek közül melyikkel kívánnak szerződni, és arra is van lehetőségük, hogy a különböző 
Széchenyi hitelkonstrukciókat más-más hitelintézetnél vegyék igénybe. A Széchenyi 
Kártya Program koordinálását a ka-VOsZ Zrt. végzi, az ügyfélszolgálatunk felkészült 
munkatársai minden segítséget megadnak az érdeklődő vállalkozóknak, hogy megtalálják 
a vállalkozásuk igényeinek leginkább megfelelő konstrukciót. Az igénylési feltételeket, 
és részletes üzletszabályzatokat megtalálhatják a www.kavosz.hu  weboldalon is.

a széchenyi kártya továbbra is a legkedvezőbb lehetőség vállalkozása átmeneti 
pénzügyi gondjainak megoldására. A Széchenyi Kártya a már legalább egy éve működő 
mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) részére kialakított, kedvezményes kamato-
zású, állami kamat- és kezességi díj-támogatásban részesített hitelkonstrukció.

Kedvező, hiszen a kamat mértéke jelenleg havi 1% alatt van, és már 2 hét alatt akár 
25 millió forint összegű szabadon felhasználható hitelhez juthat, gyors és egyszerű-
sített hitelbírálatot követően, csökkentett adminisztrációval. A hitelkerethez a cég – a 
MasterCard bankkártyával is – bármikor hozzájuthat, nincs negyedévente tőketörlesztési 
kötelezettség, az egy éves futamidő lejáratkor az Üzletszabályzatban meghatározott 
feltételek teljesülése esetén további egy évre automatikusan meghosszabbodhat. 

SZÉcHENyi	KárTyA	ProGrAM	

A név hitelez
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a széchenyi Forgóeszközhitel már nem pusztán az átmeneti likviditási problémák 
áthidalására szolgál. Hosszabb, akár 36 hónapos futamideje miatt kifejezetten forgóesz-
közök (alapanyagok, árukészletek) finanszírozására alkalmas, mellyel vállalkozása egy 
egyszerűen elérhető, és rugalmasan használható, államilag támogatott hitelhez juthat. Az 
igényelhető hitel 1 millió forinttól maximum. 25 millió forintig,100 000 forintonként emel-
kedő összegű lehet. A Széchenyi Forgóeszközhitel elsősorban azoknak a Vállalkozásoknak 
ajánlott, akik hozzávetőlegesen előre tudják azt, hogy milyen és mennyi készletigényük 
lesz a közeljövőben, vagy akik taktikai készletbeszerzést szeretnének végrehajtani. 

a széchenyi Beruházási 
Hitel legfeljebb 50 millió Ft 
összegű, akár 10 éves futam-
időre is igényelhető, államilag 
támogatott, a vállalkozás be-
ruházásainak, fejlesztéseinek 
megvalósítását segítő hitel, 
mely hosszútávon szolgálja vál-
lalkozása működését, verseny-
képességét, törlesztésével pedig 
alkalmazkodik a beruházás 
megtérüléséhez.  A Széchenyi 
Beruházási Hitelből egyaránt finanszírozhatóak tárgyi eszköz beszerzések, illetve saját 
előállítás keretében megvalósított beruházások is. 

Mit jelent ez a gyakorlatban? Ha például Ön megvásárolna egy ingatlant, hogy pan-
ziót alakítson ki benne, vagy például a fuvarozó vállalkozásának venne garázsépületet, 
igényeljen Széchenyi Beruházási Hitelt.

agrár széchenyi kártya – a mezőgazdaság támogatására
2011. szeptember 1-jétől a széchenyi kártya program újabb elemmel bővült: 
KA-VOSZ Zrt. a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával - a Széchenyi Kártya 
Program agráriumra való kiterjesztéseként - elindította az agrár széchenyi kártya 
konstrukciót.

A magyar mezőgazdaság presztízsének elmúlt évtizedekben történt drasztikus csök-
kenését követően 2010-ben Magyarország Kormánya deklarálta, hogy kiemelt figyelmet 
fordít a hazai agrárgazdaságra, és tíz évre lefektetett vidékstratégiával valamint ágazati 
programokkal állítja vissza a hazai agrárium gazdasági súlyát és tekintélyét. Ennek 
részeként indult el szeptember 1-jén az Agrár Széchenyi Kártya konstrukció, mellyel a 
kormány ahhoz nyújt támogatást, hogy az agrárgazdaság szereplői könnyebben juthas-
sanak finanszírozási forrásokhoz.

A KA-VOSZ Zrt. által kidolgozott, egyedülálló hitelkonstrukciót a mezőgazdasági 
termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, erdő-, vad- és halgazdálko-
dással foglalkozó mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, 
illetve társas vállalkozásként működő kis- és középvállalkozások vehetik igénybe. Az 
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egy, kettő vagy három éves lejáratú folyószámlahitel hitelkeretének összege mini-
mum 500.000,- Ft, felső határa 25 millió Ft. a konstrukcióhoz a magyar állam 2 
% kamattámogatást és kezességi díjtámogatást biztosít.

A hiteligénylés előre megszabott feltételekhez kötött; az igénylőnek – egyebek 
mellett - 15 millió forint hitelösszegig egy, azon felül pedig két lezárt, teljes éves gaz-
dálkodói múlttal és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által kiadott 
regisztrációs számmal kell rendelkeznie, nem lehet lejárt köztartozása vagy késedelmes 
hiteltartozása.

A kérelmezők hitelhez jutását minden esetben az agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
alapítvány (AVHGA) készfizető kezességvállalása segíti. Ezen kívül 15 millió Ft hitel-
összegig csupán az előírt magánszemély készfizető kezességvállalása szükséges, tehát 
a vállalkozások ezen hitelösszegig tárgyi biztosíték nélkül juthatnak Agrár Széchenyi 
Kártya Folyószámlahitelhez. 15 millió Ft feletti hitelösszeg esetén, a hitelnyújtó és az 
AVHGA által elfogadott egyéb fedezet – ingatlan, ingóság – bevonása is szükséges. A 
hitel visszafizetése a futamidő végén, lejáratkor egy összegben esedékes.

Az Agrár Széchenyi Kártyával új időszámítás kezdődhet az agrárszektorban, a hi-
telkonstrukció bevezetése elősegítheti, hogy a mezőgazdaság újra a magyar gazdaság 
húzóágazatává válhasson. A program igazi unikumnak számít az agrárgazdaságban, 
csökkentheti a szektor versenyhátrányát, mérsékli a hazai mezőgazdasági kkv-k finan-
szírozási költségeit, valamint elősegítheti a vidéki munkahelyek megőrzését, és további 
munkahelyeket teremthet.

A Széchenyi Kártya Program többi eleméhez hasonlóan, az Agrár Széchenyi Kártya 
kérelmezői a hiteligényükkel a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségéhez 
(VOSZ), a Területi Kereskedelmi és Iparkamarákhoz, illetve a KA-VOSZ Zrt. irodá-
ihoz fordulhatnak országszerte. A szükséges igénylési lapokat ezekben az irodákban 
is beszerezheti, de letöltheti a www.kavosz.hu weboldalról is. Az irodákban dolgozó 
kollégák segítséget nyújtanak Önnek az adatok kitöltésében és a szükséges dokumentu-
mok beszerzésében is. A regisztráló irodák a befogadott hitelkérelmet a konstrukcióban 
résztvevő hitelintézetek közül az Ön által kiválasztott Bankba/Takarékszövetkezetbe 
továbbítják. A pozitív bírálatot követően a hitelintézet köti meg Önnel vagy vállalkozá-
sával a szerződést és nyitja meg a hitelkeretet. 

A további részleteket, az igénylési feltételeket és a hitelkérelem benyújtásával kap-
csolatos tudnivalókat a KA-VOSZ Zrt. honlapján (www.kavosz.hu) található Agrár 
Széchenyi Kártya Üzletszabályzata tartalmazza.

ka-VOsZ Zrt.
1062 Budapest, Váci út 1–3. (Westend irodaház „a” torony, i. emelet)

ügyfélszolgálat: (06/1) 302-0855
kék szám: (06/40) 200-427 (helyi tarifával hívható!)

e-mail: kavosz@kavosz.hu – www.kavosz.hu
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persze, telhetetlenek vagyunk, s 
fizikailag is ott akarunk lenni, a 
webkamera képén szerepelni sze-

retnénk, nemcsak nézők lenni távoli tájak 
vetítésén. A bátrak, akik mégis elindulnak, 
terjesztik a rémhíreket, hogy dugó van, 
hogy lassú, hogy sokba kerül. Bátor kor 
gyermekei vagyunk, jövünk-megyünk, 
akkor is, ha egy fölmérés szerint csak a 
közlekedési dugókban évente 34 milliárd 
liter üzemanyagot pazarolunk el, ha tudjuk, 
hogy a káoszon már a GPS sem visz át, 
ha tudjuk, hogy fogytán az üzemanyag, 
fullasztó a levegő, véget értek az utak. Mi 
kitartunk.

A fizikai helyváltoztatás kényszere meg-
mozgatja a tudós agyakat. Olyan közleke-
dési rendszereken gondolkodnak, amely in-
teraktívan működik: a közlekedési lámpák, 
a navigációs rendszerek az autóktól kapott 
jelekre válaszolnak, amikor a közlekedési 
lámpákat átváltják, a terelőutakat kijelölik, 
a vonatokat indítják, a hajókat zsilipelik. 
Gépek csacsognak majd egymással, az 
úrvezető újságot olvas, kávézgat, a Kittek 
a Knith Riderből pedig ahhoz a repülőhöz 

A	JöVŐ	KöZLEKEDÉSE

Repülő autó, csőposta, 
légi kapszula, fekvő bicikli

nem igaz a rémhír, hogy bonyolult eljutni egyik helyről a másikra. ha késik a 
busz, és tömötten jön, ha lekéstük a repülőt, ha orrunk előtt vánszorog ki a vonat 
az állomásról, ha elsüllyedt a hajó, amire befizettünk – csak előkapjuk zsebünkből 
köbüki masináját, s máris ott termünk, ahol akarunk. mese? Valaha mese volt 
a többi is, az autó, a repülő, a metró. a megvalósult álmok közül talán a legjobb 
az internet, amellyel hipp, itt, hopp, ott teremhetünk, vagy a tévé, amely még 
mindig sok embernek az egyetlen ablak a világra.

visznek minket, amelyik ránk vár, azon a 
kapun, amelyiket érkeztünkre kinyitják, s 
a hordár éppen időre ér a csomagunkhoz. 
Kocsink intelligensen leparkol a mínusz 
harmincadikon, bankkártyánkról fizet a be-
épített csippel, s ha visszajöttünk, nagyon 
okos telefonunk előállítja a kocsinkat. 

A csodaautót persze nem kell majd 
megtankolni, addigra ugyanis nem lesznek 
benzinkutak, mert nem lesz már olaj, a 
földlakók valamilyen zöld autót utasítanak 
helyváltoztatásra. 

A zöld járgányok közül a villanyautónak 
virrad föl, számos erénye közül az egyik, 
hogy egy liter benzin elégetésével nyerhető 
elektromos energiával 100 kilométert lehet 
autózni – ám aztán órákat ülhetünk a ma 
még ritka töltőállomásokon. Várakozás 
közben pedig elgondolkodhatunk azon, 
hogy vajon a villamos energia az ég ado-
mánya-e? 

Készültek már napelemes autók is, de 
nehézkesek, kezdetlegesek, nem tömeg-
igények kielégítésére valók. Ma még. Mint 
ahogy nem azok a röpülő autók, amelyek 
bármikor – csak legyen kicsi hely a beállt 
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autópályán – levegőbe emelkedhetnek. Ki-
kerülik a dugókat s a reptéri sorban állást. 

Távoli jövő az alternatív autó, ezt jelzi, 
hogy Magyarországon a Budapesti Elekt-
romos Művek által üzemeltetett egyetlen 
töltőállomásra összesen négy autó és egy 
motor jár töltődni. A Magyar Villamos 
Művek is az elektromos négykerekűek-
ben lát fantáziát, például a Hy-Go nevű 
városi kisautóban, amelyet az ELTE Ké-
miai Intézetének diákjai kísérleteztek ki. 
Újdonsága, hogy az elektromos energia 

tárolását és átalakítását az általuk fejlesztett 
tüzelőanyag-cellák oldják meg. Az ötletre 
egy francia befektető vetett szemet, majd 
némi átalakítás után, Micron néven meg-
vette az egyetemtől a kisautó elképzelését. 
A Micronból a franciák félmillió darabot 
akarnak gyártani. A néhány ezer magyar 
autó gyártásához a Magyar Villamos 
Művek lehetne a befektető, s a kisautók 
afféle bedobós dodzsemként közlekedhet-
nének a városokban a tömegközlekedést 
kiegészítve. 

Akik már a földön járnak az elektromos 
autókkal, azok például a norvégok, akik 
ingyenes tankolással, belvárosba szóló in-
gyenes engedéllyel, adókedvezményekkel 
csinálnak kedvet az újdonságnak. Az első-
sorban a városi levegőt kímélő villanyautók 
piacára tört be 2011-ben a Bonito nevű kis-
autó, amely magyar fejlesztésű találmány. 
A gyártó magyar cég tulajdonosa, Horváth 
Sándor László Németországban talált olyan 
befektetőre, amelyik sorozatban gyártja a 
városi határokat túllépni képes, 130 kilo-

A shweeb egy pedálhajtású egysínű kapszula

Az ElTE diákjai kísérletezték ki
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méter végsebességű, lítium-akkumulátorát 
14 perc alatt föltölteni képes, 200 kilométer 
hatótávolságú kocsi. Pilótafülkéje kétsze-
mélyes, de hátsó részét akár kisteherautóvá 
is lehet bővíteni.  A németek föltett szán-
déka, hogy 2020-ban legalább egymillió 
villanyautó fusson az ország útjain, köztük 
a magyar autók.

Vannak persze agyamentnek titulál-
ható ötletek is, de kísérletezni szabad. A 
Shweeb például egy pedálhajtású, egysínű 
kapszula, a ma már létező egysínű vasutat 
keresztezi a kerékpárral, amelyet fekve 
kell tekerni. Az ötlet a tömegközlekedés 
gondjain kíván enyhíteni, mert a szerteága-
zó, levegőben lógó sínpályákat hálózattá 
rendezi, az egyszemélyes kapszulák pedig 
ezeken haladnak. A zárt fülkék formás 
alakjának köszönhetően kicsi a légellen-
állás, így csekély emberi, azaz megújuló 
energiával kényelmesen lehet óránként 25 
kilométeres sebességgel haladni. S amíg az 
erre fizikailag alkalmas ember eljut A-ból 
B-be, addigra a napi testedzés is megvolt. 
Vigyázni arra kell útközben, hogy ne üssük 

el a kötéltáncost, s lehetőleg ne az orrunk 
előtt parkoljon le a kínai kifőzdés (amikor 
Bruce Willisnek kiszállítja az ebédet az 
Ötödik elemben).

Szabadidőparkok, természetvédelmi 
területek alkalmazhatják a Shweebet, 
amelynek fejlesztését a Google támogatja, 
az első példányokat egy új-zélandi vidám-
parkban lehet kipróbálni.   

A teherszállítás is nagy terhet ró a 
környezetünkre, de vannak, akik ezt is for-
radalmasítani tudnák. Évtizedekkel ezelőtt 
vetődött föl az ötlet, hogy a budapesti metró 
hálózatát árufuvarozásra lehetne használni. 
Éjszaka működne a föld alatti teherfuvaro-
zás, csekély költséggel megoldható lenne a 
város számos pontjának ellátása, a belvá-
rosi üzleteket, plázákat, szupermarketeket, 
de a kisebb butikokat, üzleteket is a pince 
felől lehetne föltölteni áruval. Az ötlet meg-
maradt ötletnek, s a belvárosban továbbra 

2009. március 5-én emelkedett első ízben 
a levegőbe a Terrafugia cég Transition 
Roadable Aircraft nevű repülő autója a 
New york állambeli Plattsburgh nemzetközi repülőtéren. A jármű bármilyen útvi-
szonyok között képes a földön közlekedni, ugyanakkor könnyű sportrepülőgépként 
is alkalmas a helyváltoztatásra. Méretei megengedik, hogy egy garázsban parkoljunk 
vele. Az autóból egy gombnyomásra lesz repülőgép, és fordítva. A kétszemélyes 
kabinban ülő pilóta egy aktiváló gomb segítségével tudja a szárnyakat alaphely-
zetben a kocsi mellé harmonikaszerűen behúzni, majd egy másik gombnyomást 
követően harminc másodperc alatt kinyílnak a szárnyak, s így repülőképessé teszik 
a szerkezetet. A gép mintegy 450 mérföldet képes megtenni a levegőben 115 csomós 
utazósebességgel. A tervezők mindemellett a biztonságot tartották a legfontosabb 
szempontnak, így a kabint vészernyővel is ellátták, illetve a kocsiszekrényt is úgy 
alakították ki, hogy az ütközés során elnyelje a mozgási energiát. A műszaki leírás 
szerint pedig a Transition csomagtere olyan nagy, hogy akár síléc vagy horgász-
felszerelés is könnyedén elfér benne. (Forrás:	Aeromagazin)
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A németországi Kiel ki-
kötőjében épült az a ka-
tamarán, amelynek tel-
jes fedélzetét napelemek 
borítják. A Türanor nevű 
hajó 2011-ben világ körüli 
útra indult tulajdonosával, 
Immo Ströherrel. Átla-
gosan 7 és fél csomóval 
képes haladni úgy, hogy 

csak a Nap energiáját használja fel. 
A katamaránon 600 négyzetmétert 
borítanak a napelemek, ezek egy 
része mozdítható, így a viharok elől 
biztonságba lehet helyezni a panelek 
közül néhányat. A felhősebb napokra 
is készültek a fejlesztők, a fölösleges 
energia egy részét lítium elemekben 
lehet tárolni, akár 15 napra valót is. 
A hajó a 160 napos, összesen 34 ezer 
mérföldes út során akarja forradal-
masítani a tengeri utazást. (Forrás: 
greenfo.hu)

is dugót okoznak a fölöslegesen pöfögő, 
araszoló teherautók, terhelve a levegőt, az 
aszfaltot, az idegeinket. 

Hasonló ötlete támadt néhány angol 
mérnöknek, a FoodTubes Project szak-
embereinek. Ők a csőposta elvén, kap-
szulákban, sűrített levegő segítségével 
egy föld alatti hálózaton továbbítanák az 
élelmiszereket, konzerveket. Ahhoz ha-
sonlóan, ahogyan a víz és a gáz közlekedik 
csöndben, gyorsan, pontosan a csövek-
ben, nem zavartatva magát időjárástól, 
forgalomtól, s nem zavarva minket a föld 
fölötti életvitelben. A kimondottan evésre 
hangolt találmány a „nagyon gyors étel” 
nevet kapná, hiszen a szakemberek tervei 
szerint egy 1500 kilométer hosszú, sűrített 
levegővel működtetett csőhálózatban 300 
kapszula alkotna egy szerelvényt, amely 
100 kilométeres óránkénti sebességgel 
haladnak a föld alatt. A teljes hálózatban 
egyszerre akár 900 000 kapszulát is lehetne 
mozgatni. A mindössze 17 000 kilogramm 
nyersanyagból megépíthető csővezeték 
200 000 teherautót helyettesítene, így csak 
Nagy-Britannia évente mintegy 40 millió 
tonna szén-dioxidot spórolna meg.

Mint az újítóknak mindig és mindenhol, 
a brit ötlet gazdáinak is meg kell küzdeniük 
a megvalósulásért.  Mert a világnak azon a 
tájain, ahol kolbászból van a kerítés, nagy 
harc dúl a kolbászért. A teherfuvarozók 

nem adják könnyen magukat, az iparág 
nem akar a piacából egy csöppet sem 
veszíteni. 

Márpedig a zöld és lila elképzelések 
mindegyike sért valamilyen érdeket, 
valahol mind rátapos az arany tojást tojó 
tyúk lábára. Lobbiérdekek állhatnak annak 
hátterében is, hogy a Duna, de a Tisza is 
üres, nem használjuk sem tömegközleke-
désre, sem árufuvarozásra, sem sportolásra, 
sem semmire. Mert más, például a józan 
ész ugyan meg nem magyarázza, hogy 
miközben hömpölyög az autófolyam a 
rakpartokon, közöttük üresen nyújtózko-
dik Európa egyik legnagyobb vízi útja, a 
fővárost átszelő Duna. 

-jaku
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sehol nem találtuk azt a kicsi kom-
pot, amely átvitt volna minket a 
szárazföldről, az utunk végét jelző 

csöppnyi településről a Nordkappra, az 
Északi-fokra. Pedig a térkép jelezte, az 
útikönyv is írta. Késő nyári éjszaka volt, a 
norvég halászok békésen halásztak, az ut-
cán sokára találtunk egy asszonyt, aki ékes 
anyanyelvén elmagyarázta, hogy menjünk 
csak tovább a sehová sem vezető úton. 
Mentünk, egyenesen neki a tengernek, 
töprengtünk, hogyan úszunk át a szigetre, 
mikor szembejött velünk egy alagútbejárat. 
A tenger alatt, száraz kerekekkel jutottunk 
a hatalmas sziklaszigetre.

A Nordkapp, vagyis az Északi-fok 
(koordinátái: 71°10′21″É, 25°47′40″K) 
egy 440 km²-nyi sivár és szeles szikla, 
amely 307 méter magason terül el, s onnan 
függőlegesen szakad a Jeges-tengerbe. Egy 
kicsi halászfalu, Honninsvag lakói lakják, 
alig háromezren, de ennek többszöröse a 
kiránduló, akik a fennsíkra igyekeznek a 
turistaközpontba. Mozi, múzeum, emlék-

Különleges alagutak
Folyó alatt, tenger alatt, háború alatt

mű, posta a kínálat, no és persze a kilátás az 
Északi-sark felé. A szigetet az 1993 és 1999 
között épült, 6870 méter hosszú alagút 212 
méterrel a tengerfenék alatt köti össze a 
szárazfölddel. Amikor elkészült, a világ 
leghosszabb és legmélyebb tenger alatti 
alagútjai közé tartozott. Köd vagy jég még 
nyáron is előfordulhat benne.  

Néhány többé-kevésbé titkos, minden-
esetre nem a nagyközönség közlekedésére 
épült alagút a Duna alatt is húzódik. Pedig 
közel-távol sehol egy híd, sok kompra 
hiába váró használná örömmel például a 
Nagymarost Visegráddal összekötő köz-
műalagutat, amely 550 méter hosszú, 3 
méter széles, és 16 méteres vízoszlop alatt 
húzódik. A Duna Menti Regionális Vízmű 
Zrt. szigorúan őrzött és zárt közműalagútját 
a víz világnapján lehet bejárni, Visegrádon 
pedig egy tárlat mutatja be a vízlépcső 
építésének és meghiúsulásának történetét.  
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Kicsit délebbre öregebb alagutak futnak. 
A Szentendrei-sziget keleti oldalán még a 
múlt század elején aknakutakat építettek az 
intézményes vízellátás kialakításához, a vizet 
pedig a Duna alatti úgynevezett bújtatón 
juttatták át a parti gépházba. Az 1930-as 
években egy-egy alagutat építettek a bújtatók 
mellett, így a csövek mentén a szakemberek 
is átsétálhatnak a Szentendrei-szigetre. 

Budapest alatt is futnak közművek, jó 
sok, ki gondolná, hogy 4 ezer kilométeres 
csőhálózat fölött szidjuk a BKV-t?  

A Temze alatt 1843-ban nyitották meg 
Marc Brunel és fia, Isambard Kingdom 
mérnöki remekművét, a gyalogos alagutat. 
Ez volt a világ első víz alatti alagútja, 18 
éven át építették, 381 hosszú volt. Brunel 
a hatalmas gépeket is maga tervezte a 
fúráshoz, vagyis föltalálta a fúrópajzsot. 
Az ikeralagutak szerkezete 36 részből áll, 
üzletek sorakoztak a téglafalak mentén, 
melyek pazarul, viktoriánus módra voltak 
díszítve. Több millióan sétáltak át, korzóz-
tak rajta, köztük maga Viktória királynő 
is, aki Brunelt művéért lovagi címmel 
tüntette ki. A Temze-alagutat 1869-ben az 

East London Railway Company (Kelet-
londoni Vasúttársaság) megvásárolta, azzal 
a céllal, hogy vonatok közlekedhessenek 
a folyó alatt. A cél nemes volt: London 
hídján naponta négyezer lóvontatású 
szekér és kocsi kelt át, és közel négyszáz 
révészt tartott el a személy- és áruszállítás. 
Egyébként is, ideje volt föltalálni a metrót. 
A Temze-alagútban ma is a londoni metró 
jár, amely 22 másodperc alatt robog el a 
díszes téglafalak, a múlt nemrégiben föl-
újított emlékei mellett. A hajdani Alagút 
Klub nevű fényűző étterem helyén álló 
állomásépület kiállítással állít emléket 
Brunelnek, a tervezőmérnöknek, és túrára 
lehet innen indulni az alagút múltjának, 
titkainak fölfedezésére.      

Alagutak azóta is szeretnek a víz 
alatt elnyúlni, a leghíresebb tenger alatti 
a Franciaországot Angliával összekötő 
Csalagút. A két ország 1880 óta akarta ezt 
az összeköttetést, amely végül 1994-ben 
valósult meg, 6 évi megfeszített munka és 
9 milliárd font árán. 

A kimondottan vasúti közlekedésre 
szánt alagút az angliai Cheritonból vezet 

A franciaországot Angliával összekötő Csalagút
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a franciaországi, Calais melletti Fréthunbe 
50,45 kilométer hosszan, ezzel a világ 
leghosszabb tengeri aluljárója, abból is 
mindjárt három. A párhuzamos járatokból 
kettőben – ezek 7,6 m magasak – futnak 
az autókat is szállító szerelvények, az 
egyiken Anglia felé, a másikon Francia-
ország felé. A középső, 5 m átmérőjű járat 
szervizalagút. A Csalagút 39 kilométerén át 
40 méterrel a La Manche-csatorna feneke 
alatt, sziklákba fúrva halad, de néhány 
helyen 75 méter mélyre hatol. 

A jelentős hitelekkel megtámogatott, 
hatalmas beruházás anyagi csődöt hozott épí-
tőjének, már a kezdet kezdetén a tervezettnél 
jóval többe került, nehezebb és bonyolultabb 
volt megépíteni, mint ahogy gondolták, s az 
üzemeltető már 2006-ra 6,2 milliárd font 
tartozást halmozott fel. Pedig addigra 112 
millió utas kelt át a Csalagúton, de ez jócskán 
elmaradt a várttól. Tehát nem jöttek be a szá-
mítások, csak az az egy, hogy a szárnyashajó 
hat óra alatt szeli át a csatornát, a szédítően 
gyors vonat viszont fele idő alatt. S mégis. 
Van, aki nem szeret a föld alatt. 

Szeret, nem szeret, van, amikor muszáj. 
Például háború esetén.

Maga az alagút csábítja a turistákat a 
vietnami Cu Csi megyébe, ahol egy 250 km 
hosszú föld alatti labirintus egy részét lehet 
megnézni. A Ho Si Minh  város (akkoriban 
Saigon) közelében már létező alagutakat a 
franciák kivonulása után az amerikaiak in-
váziója miatt a vietnamiak tovább építették, 
fejlesztették. Az alagút falvakat kötött össze 
a föld alatt, sokszor amerikai támaszpontok 
alatt vitt az út, amely a földfelszín alatt öt 
méterrel húzódott, néhol csak kúszni lehe-
tett benne, sehol nem volt magasabb másfél 
méternél, szélessége nem haladta meg a fél 
métert. Elsődlegesen katonai erődítmény 
volt a folyosóhálózat, de kórházzal, mű-
tővel, színházteremmel, hálószobákkal, 

konyhákkal is kibővítették – a vietnamiak 
lerombolt falvaikból a föld alá költöztek, 
s ott éltek a háború végéig. Az amerikaiak 
tudtak ugyan az alagút létezéséről, de 
nehezen találták a lejáratokat. A helyiek a 
lejáratokhoz hasonló csapdák tömkelegét 
építették a dzsungelben, s ha egy idegen 
katona mégsem a csapdába esett, hanem 
az alagútba, akkor is csak hason csúszva 
közelíthetett, esetleg a vietnami termethez 
hasonló zsoldos katonát, például filippínót 
hozatott segítségül. A bombatalálatokat a 
gyakorlott alagútépítők egy-kettőre kijaví-
tották, gyorsabban építettek, mint ahogy a 
támadók romboltak.  

Ma könnyebb dolguk van az ameri-
kaiaknak, most már idegenvezető viszi 
el őket a műemlékké előlépett labirintus 
látogatható részébe, s a folyosókat kellő 
méretűre tágították, hogy a gazdagok is 
beférjenek. 

J. a.

A nagymarosi „titkos” közműalagút 
a duna alatt
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a cséplés egyszerre volt irdatlanul 
kemény munka és örömünnep. 
Mert a gabona valóban az életet, 

a kenyeret jelentette. A cséplőgép valósá-
gos forradalom volt a földművelésben, s  
tulajdonképpen az első igazi gép a mező-
gazdaság történetében. Kerekekre szerelt, 
gépi erővel hajtott, az átlagember számára 

Száz éve még csoda, ma már csak múzeumi tárgy

A cséplőgépek aranykora

Élünk ebben az országban még néhány százezren, talán ennél többen is, akiknek 
a cséplőgép nem agrártörténelem, hanem gyermekkorunk, kora ifjúságunk soha 
nem felejthető élménye. maga a technikai csoda, látványosság, és a felfokozott 
izgalom, melynek mi is részesei lehettünk, hiszen hordtuk a szomjas embereknek 
a vizet, kötöttük a pelyvás zsákok száját, lestük, hogy a pattanó szikra nem okoz-
e tüzet. bámultuk a rekkenő hőségben félmeztelen férfiak erejét, hallhattuk a 
lányok és fiatalasszonyok nevetését, pikáns megjegyzéseit.

ördöngös szerkezet, mely szinte minden 
gabonaféle kinyerésére és tisztítására al-
kalmas volt, gyorsabban dolgozott, mint az 
előző technikák, nagyobb hatékonysággal, 
kisebb szemveszteséggel. 

A gabonát évszázadokon keresztül 
nagy szemveszteséggel, kézi erővel, 
cséphadaróval vagy állatokkal csépelték 

Gőz cséplőgép az 1920-as években
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ki, így hát a tudós embereket, ezermeste-
reket a középkortól kezdve foglalkoztatta 
egy olyan szerkezet megalkotása, mely 
gyorsabbá, könnyebbé teszi a cséplést. De 
az első használható megoldásokra csak 
a XVIII. században találtak rá. A skót 
Andrew Meikle 1785-ben készítette el a 
cséplőgép lelkét, a verőléces cséplődobot, 
s nemsokára több angliai gyárban is elkez-
dődött a szerkezet gyártása. S minthogy a 
lovas kocsit sem nevezhetjük autónak, a 
lóvasutat sem vonatnak, ez sem volt igazi 
cséplőgép, hiszen állati erővel hajtották. A 

a Banda

Így hívták azokat a jórészt szegényparasztokból verbuválódott brigádokat, amelyek 
tagjai együtt vállaltak cséplést délről északra haladva, ahogy a gabona beérett és ka-
sza alá került. A munkát egy összegben vagy a gabona arányos részéért vállalták el, 
s maguk között osztozkodtak. A kévébe kötött és keresztbe lerakott, kellően száraz 
gabonát a szérűre kellett fuvarozni, lehetőleg olyan ütemben, hogy azt egyenesen 
a cséplőgépre lehessen feladni. Ott általában két etető fogadta a kévéket, s engedte 
be a dobba. Innen a búza elindult a maga útján. Különvált a szalma, a mag, a törek 
vagy pelyva, a gép különrostálta a göröngyöket, kavicsokat, a szemet, a pelyvát. 
A szalmát hozzáértők a feladótól kapták, s nagy szakértelemmel olyan kazallá 
formálták, hogy azt a téli szelek, viharok se bonthassák meg, s az alomnak való ne 
is ázzon be. Külön ember foglalkozott a pelyva zsákolásával, másik a szemekkel, 
s ezeket folyamatosan magtárakba szállították.

Volt mázsáló, írnok, vízhordó, valakinek az ételt meg is kellett főzni s a csép-
lőgéphez kivin-
nie. A cséplés jó 
időben napkelte-
kor kezdődött, s 
napnyugtáig tar-
tott. A cséplőgép 
mellett mindig 
állt pár hordó 
víz, tűzoltó vö-
dör, s ha lehetett, 
a gépet kút köze-
lébe telepítették.

szöges rendszerű gépi cséplést 1831-ben az 
amerikai Samuel Turner szerkesztette meg, 
ennek meghajtásáról 1849 után azonban 
már gőzgép gondoskodott.

Érdekes adalék a cséplőgép történeté-
hez, hogy Martinovics Ignác is szerkesz-
tett egyfajta cséplő alkalmatosságot, ez 
azonban nem futott be karriert. Esetleges 
technikai hiányosságain túl azért sem, mert 
nem volt rá igény, s nem voltak kellően 
felkészült műhelyek sem gyártására.

Az első lóhajtású cséplőgépek a XIX. 
század első éveiben jelentek meg Magyar-



TUDOMÁNy, TECHNIKA

	 Kincses	Kalendárium		 127		 a	2012-es	esztendőre

országon, nem sok sikerrel. Elterjedésüket 
az is akadályozta, hogy a jobbágyok a 
kenyerüket féltették tőlük, egyet közülük 
fel is gyújtottak. 

Az első gőzüzemű angol cséplőgépet 
1852-ben Törökbecsén állították munkába, 
s 1861-től már hazai gépgyárakban is gyár-
tották. S ha nem is viharos ütemben, de az 
uradalmakban és a nagyparaszti portákon 
alkalmazták is.

Az első világháború idejére a szegény-
paraszti gazdaságok kivételével a gépesítés 
teljesen kiszorította a kézi és az állati erővel 

traktorral hajtott cséplőgép

folytatott cséplést, s már csak gőzgépekkel 
vagy motorral, traktorral meghajtott csép-
lőgépekkel dolgoztak.

Kialakult a paraszti vállalkozás új for-
mája is. A módosabb gazdák cséplőgépet 
vettek, s azzal már nem csak saját termé-
süket dolgozták fel, hanem bérmunkát 
is vállaltak. Így volt ez 1945-ig, amikor, 
mint a kulákság jelképeit, a cséplőgépeket 
államosították.

A cséplőgép másfajta változást is hozott 
a paraszti munkában: a kooperációt. Egy 
család kevés volt a cséplőgép kiszolgálá-
sához, etetéséhez, előfordult, hogy másé 
volt a traktor, megint másé a cséplőgép, 
tehát össze kellett fogni. Divatba jött a 
kaláka. A cséplés szakértelmet is igényelt, 
az elsajátított gépészeti ismeretek javították 
a munkakultúrát.

A cséplőgép diadalútja egészen a kom-
bájn megjelenéséig tartott. Aztán nagyon 
gyorsan eltűnt a paraszti világból. Előbb a 
gépszínekbe, onnan többségük a szemétte-
lepekre, esetleg múzeumba került. Néhány 
harcedzett, de működőképes példány még 
ma is látható. 

- csulák -

Így nevezték: „magánjáró lokomobil” 
– a cséplőgépet hajtotta
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ugyanilyen sok változó, ismeretlen 
van a Drake-egyenletben, amelyet 
Frank Drake csillagász-asztrofi-

zikus, a Cornell Egyetem tudósa állított 
föl 1961-ben. Az egyenletben össze kell 
szorozni a Tejútrendszer csillagainak 
számát azokéval, amelyek körül bolygók 
keringenek, majd azokéval, amelyeken 
kémiailag, majd biológiailag lehetséges az 
élet – tovább szűkítve a kört: amelyeken ki 
is fejlődött, sőt, értelmes civilizációvá fej-
lődhetett, ezek közül azoknak a számával, 
amelyek eljuthattak a fejlődésnek arra a 
fokára, hogy küldeni vagy fogadni tudjanak 
mesterséges jeleket. A híres sci-fi szerző, 
Isaac Asimov orosz származású amerikai 
sci-fi szerző 670 000, maga Drake 10 000 
lehetséges földön kívüli ismerőst hordozó 
égitestet hozott ki eredményül. 

A képlet, amelyben elég sok a változó, 
bármilyen faramucinak hangzik is, letesz-
telhető. Almár Iván csillagász szerint, ha 

Üzenet 
az űrbe

FöLDöN	KíVüLiEK	KErESTETNEK!

akár 20-30 éven belül értelmes civili-
záció nyomára bukkanhatunk a világ-
űrben, ha helytálló az ezt a végered-
ményt produkáló matematikai képlet. 
És ha lesz pénz beindítani a megépült 
teleszkópokat, ha a Voyager-1 addigra 
elhagyja a naprendszert, ha megért-
jük a megtalált jeleket, ha egyáltalán 
van mit, van kit keresnünk.

a képlet által vizsgált térbe a mi Naprend-
szerünket írjuk be, eredményül legalább 
egyet kell kapnunk. Némely tudósok persze 
cáfolják, hogy a földi élet és intelligencia 
megütné a mércét, illetve azt állítják, hogy 
a mi életformánk olyan valószerűtlen és 
véletlenszerű, hogy az soha többet sehol 
máshol nem ismétlődhet meg.  

Ezzel szemben például Paul Davies 
fizikus, az arizoniai egyetem kutatója 
szerint az idegenek köztünk élnek. No, 
nem annyira fantasztikus az elképzelés, 
mint némely film alapján gondolnánk, a 
fizikus azon töpreng, hogy a Földön élő, a 
földi körülményekhez képest szokatlanul 
viselkedő lények, például a nagyon forró 
vízben megélő vagy a vegyi anyagokkal 
táplálkozó baktériumok lehetnek akár 
kozmikus vendégeink. Ők jöhettek volna 
ezerszám, hiszen meteorok, üstökösök 
számtalanul csapódtak bolygónkba, s hogy 
életre kelt volna belőlük az élet, izgalmas 
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föltételezés. Sajnos csak az, mert tudo-
mányos bizonyíték még nincs rá. Igaz, a 
Földön létező baktériumoknak még csak 
néhány százalékát ismerik a tudósok.

Lakható bolygót még annyit sem, de 
rajta vagyunk. Egy nyugat-virginiai óriási 
rádióteleszkóp 86 bolygó mindegyikén, a 
nap 24 órájában kutatja az élet nyomait, 
az eredményeket egymillió amatőr szá-
mítógépének segítségével elemzik. A 86 
bolygót a NASA Kepler-programjából 
szűrték ki, ezzel a programmal 2011 
februárjában 1235, naprendszerünkön 
kívüli bolygót fedeztek föl a csillagászok. 
Eközben publikálták francia tudósok, 
hogy 2007-ben egy Naprendszeren kívüli, 
tőlünk húsz fényévnyire keringő boly-
gón, amely a Gliese 581d nevet kapta, 
találtak élhető körülményeket. A golyóbis 
kétszer nagyobb és hétszer nehezebb a 
miénknél, van légköre, állandóan sűrű 

felhők borítják, amelyből eshet az eső, 
de a vörös törpenap fényét csak szűrten 
bocsátja át, ezért – egy éghajlatmodell 
szerint – állandóan sejtelmes, vörös fény 
világítja meg. Viszont van rajta óceán, 
amely cseppfolyós, tehát furcsaságaival 
együtt is alkalmas arra, hogy az ember 
megéljen rajta. Ha arra lenne szükség, 
hogy elköltözzünk a Földről. 

Mondjuk azért, mert ellenséges földön 
kívüliek találnak ránk. Hiszen, ha mi ilyen 
elszántan keressük a kozmikus idegeneket, 
miért ne keresnének ők is minket? Akinek 
meg sürgős és lakóhelyet keres, az talán 
még elszántabban, még több energiával 
kutat az égen, pláne, ha a miénknél jóval 
fejlettebb technikával is rendelkezik mind-
ehhez. Tamáskodnak is néhányan, hogy 
érdemes-e magunkat ennyire mutogatni, 
szabad-e magunkra ilyen nagyon, vagy 
egyáltalán fölhívni a figyelmet. 

óriásteleszkópok kémlelik a világűrt
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Naprendszerünk helyét a világegye-
temben, azon belül a bolygónk helyzetét, 
élővilágunk legfontosabb alkotórészének, 
a hidrogénatomnak a fölépítését, a nő és 
férfi anatómiai képét, örökítő anyagunk, 
a DNS rajzát, bináris számokon alapuló 
mértéktáblázatot vitt magával egy arannyal 
bevont, 23 centi széles, 15 centi magas, 
1,2 centi vastag alumíniumlapocskán a  
Pioneer–10 űrszonda. Az első levelünk az 
ismeretlennek, a bizonytalanba címezve 
1972. március 3-án indult útjára. Ha valaha 
eljut valakihez, kérdés, hogy megérti-e. 
Tudósok egymás közötti pletykájának tűnik 
a világűrbe küldött üzenet, egy fizikában 
kevésbé jártas valaki csak sokára jönne rá, 
hogy a két hidrogénatomocska különféle 
energiaszintje közötti hiperfinom átmenet 
sematikus rajzát látja, köztük az 1-es szám 
bináris alakjára utaló nyilakkal. De ha éppen 
csillagász, fizikus találja meg a világűrben a 
Pioneer-10-ben utazó lapocskát, akkor sem 
biztos, hogy célt értünk. Kétkedők azt vetik 
föl, vajon ugyanabban a fénytartományban 
látnak-e azok, akiknek a levelet címeztük? 
És ha nem, újabb kérdések sorakoznak, élet-
formáról, extrém környezetről, szóval arról, 
hogy egyáltalán mit akarunk mondani.  

Akarunk-e mondani valamit, vagy csak 
jelezni akarjuk, hogy vagyunk? Esetleg 
csak ülünk a fűben, s lessük mások jeleit, 
amikről kiderítendő, nekünk szánták-e. 
Különböző elméletek, különféle programok 
és kutatási témák. Természetesen hatalmas 
pénzért, amely olykor még Amerikában is 
elfogyhat.

Ez történt 2011 tavaszán, amikor Kali-
forniában pénzszűke miatt fölfüggesztették 
a világ egyetlen aktív SETI-kutató (Search 
for Extraterrestrial Intelligence) bázisán az 
értelmes civilizációk rádiójelzéseit fogadó, 
42 antennából álló, de 350-re tervezett, 
2007-ben munkába állított rendszer, az 
Allen Telescope Array (ATA) működését. 
Ezek a teleszkópok – 50 éves őseikkel 
szemben – már a Tejút közepére figyelnek, 
ott keresik milliárdnyi csillag között az 
intelligens, tehát nem természet alkotta 
jeleket. De a berendezések még így is na-
gyon kezdetlegesek, hiszen egy értelmes, 
a végtelenben kószáló jelet csak érzékelni 
tudnának. Ám már ez is nagy lépés lenne, 
hiszen az első választ jelentené: igen, van-
nak más értelmes lények az univerzumban. 
Aztán jöhetne a munka dandárja, építeni 
egy olyan rádióadót, amilyen a másiknak 

információk az emberiségről: anatómiai felépítésünk és DNs-ünk
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már van, s amilyennel mi válaszolni tud-
nánk neki. Ehhez persze előbb-utóbb újra 
működtetni kellene az ATA antennáit.

De addig is halad útján a Voyager-1 (és 
testvére, a Voyager-2), amelyet 1977-ben 
indítottak el, s amely a Jupiter, a Szatur-
nusz, az Uránusz, a Neptunusz vizsgálata 
után 2010-ben elérte a helioszférát, azaz a 
Naprendszeren túlnyúló plazmabuborék 
határvidékét. Itt, a Naptól mintegy 100-150 
csillagászati egységre (1 CsE 150 millió 
kilométer) lévő helyen a Napból kilövellő 
részecskék 1,6 millió km/órás sebességgel 
közlekednek, a mi űrszondánk másodper-
cenként 17 kilométeres tempóban tart a 
Naprendszer hivatalos határvonala felé, s 
ezt a NASA számításai szerint 2020-ban át 
is lépi. Az emberiség történetében először 
egy ember alkotta tárgy lép be a csillagközi 
űrbe, jut a napszélplazmából a csillagközi 
plazmába. Már most is 16 óra alatt érnek 
ide a rádióadások a tőlünk 17,4 milliárd 
kilométeres távolságban lévő, 34 éve mű-
ködő szondáról, a későbbiekben azonban 

a sokat látott és sokat teljesített szonda 
nukleáris elemei kimerülnek, s nem lesz 
vele többet kapcsolatunk. 

Próbálkozásaink egyszer biztosan 
sikerrel járnak. Olyan végtelen a világűr, 
biztosan laknak még benne rajtunk kívül. 
Ha véletlen életforma lennénk, miért ne 
lehetnének a véletlenek is többen? A baj 
csak az, hogy nagy a távolság. Mire meg-
halljuk őket, már csak múltjukat halljuk. A 
csillagok sem azok, amiknek látjuk, mire 
ideér egy távoli nap fénye, az talán már föl-
robbant vagy kihűlt, csak nekünk pislákol 
az égbolton. S mikor vesznek észre a földön 
kívüliek minket? Jelenlétünk egyre halkul  
az univerzumban, a digitális tévék és rádiók 
már nem sugároznak messze ható jeleket. 
Van tehát még időnk, sajnos és szerencsére. 
Mert még várakozás, fülelés, üzengetés 
közben itt a Földön is, magunk között is 
vinnünk kéne valamire. Hogy az idegenek 
még utódainkat, vagy legalább valami ér-
tékelhető emléket találjanak rólunk.    

-jakubovits

Az űrszondák útvonala
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a nagy tudósok életútját számos 
legenda, adoma és kedves történet 
teszi elevenné. Oka ennek minden 

bizonnyal az is, hogy a közember a bonyo-
lult képleteket, tudományos leírásokat aligha 
érti, a kutatás pedig nem regényes történet, 
hanem sziszifuszi munka, ami ritkán jár 
eredménnyel. Newtonról mindenkinek az 
jut eszébe, hogy az egyetemes tömegvonzás 
törvényére úgy jött rá, hogy séta közben a 
kobakjára esett egy alma, s ezen a jelenségen 
elgondolkozott. Szent-Györgyiről azt írják 
a visszaemlékezések, hogy Nobel-díjat érő 
felfedezését, a C-vitamin (hexuronsav) 
tömeges előállítását tulajdonképpen egy 
véletlennek köszönheti. Maga úgy mesélte 
el, hogy felesége egyszer a vacsora mellé 
néhány zöldpaprikát is felszolgált, amit 
viszont a tudós nem nagyon kedvelt, s hogy 
a vitát elkerülje, a paprikákat a zsebébe 
csúsztatta. Hogy mégse vesszenek kárba, 
éjszaka a paprikákkal kísérletezett, reggelre 
meg is találta bennük a C-vitamint.

De az élet és a tudomány nem ilyen me-
seszerű. A tudós már az 1920-as években 
megtalálta ezt az ismeretlen anyagot az em-
beri mellékvesében, s ezután céltudatosan 

A legvagányabb 
magyar Nobel-díjas

Felfedezni	annyit	tesz,	mint	látni,	amit	min-
denki	lát,	és	közben	arra	gondolni,	amire	
senki.                       Szent-Györgyi Albert 

idén 75 éve, hogy nobel-díjat kapott az első olyan magyar tudós, akinek tudomá-
nyos eredményeire nem csak születése és iskolái révén lehetünk büszkék, hanem 
azért is, mert felfedezéseire hazai munkássága során került sor. szent-Györgyi 
albert szegedi egyetemi tanárként és kutatóként lett érdemes erre a címre.

kereste, hogy milyen növényből lehetne 
előállítható. 

Szent-Györgyi Albert Budapesten szüle-
tett 1893. szeptember 16-án. Apja pénzügyi 
fogalmazó volt. A családban nagy szerepet 
játszott a zene. Anyja ifjú korában opera-
énekesnek készült, s három gyermekével is 
megszerettette a zenét, Albert zongorázni 
tanult, Pál testvére kiválóan hegedült, s 
végül hivatásos zenész lett.

Albert – Einsteinhez hasonlóan – gye-
rekkorában rossz tanuló volt, olyannyira, 
hogy házitanítót kellett fogadni hozzá, hogy 
sikerrel befejezze iskoláit. Sorsa akkor 
változott meg, amikor egyszer véletlenül 
bekukucskált nagybátyja élettankönyvé-
be, s izgatni kezdte az emberi test, az agy 
működése.  Közben azonban számos gát-
lás, kisebbségi érzés munkált benne. Úgy 
érezte, hogy nálánál a családban mindenki 
tehetségesebb. A visszaemlékezések szerint 
lassú észjárású gyereknek ismerték.

Gimnáziumi éveiben azonban minden 
megváltozott, kitűnő eredményeket ért el, 
s 1911-ben beiratkozhatott a Budapesti 
Tudományegyetem Orvosi Karára. Nemso-
kára a kutatómunkát is elkezdte, az élettani 
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intézetben dolgozott. Diplomája megszer-
zése után Németországban és Hollandiában 
képezte magát, s a következő évek során 
szinte bejárta a világ minden, szakmája 
területén fontos egyetemét és tudományos 
kutatóintézetét.

Közben kitört az I. világháború, ka-
tonaorvosként sorozták be a hadseregbe, 
kitüntetést is kapott. De nem volt lelkes 
katona, s ismét a legendák szerint, úgy 
került haza, hogy átlőtte a saját karját. 
Tanult és dolgozott Pozsonyban, Prágában, 
Berlinben, Leidenben, Groningenben, 
Hamburgban, Cambridge-ben a biológia, 
az élettan, a kémia területén. Időközben 
két doktorátust szerzett. 

Az évtizedes külföldi bolyongás után 
1928-ban tért haza Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszter meghívására, s a szegedi 
egyetem professzora és kutatója lett. Itt 
történt meg a paprikával kapcsolatos vi-
lágraszóló tudományos felfedezés. 1937. 

október 3-án táviratot kapott a Stockholmi 
Királyi Karolinska Intézettől, hogy orvosi 
fakultásuk neki ítélte a fiziológiai, illetve 
az orvostudományi Nobel-díjat a biológiai 
égésfolyamatokkal és a C-vitaminnal kap-
csolatos felfedezéseit elismerve. Érdemes 
megjegyezni, hogy további munkássága 
során még több olyan eredményt ért el, 
amelyekért szintén kiérdemelhette volna 
az elismerést. A Nobel-díj után hazájában 
minden elismerést elért, amit el lehetett 
érni. Ünnepségeket rendeztek tiszteletére, 
akadémikus lett, megkapta a legmagasabb 
kitüntetéseket, egyebek mellett a Corvin-
láncot. Ennek kapcsán fogadta őt a kor-
mányzó, Horthy Miklós is. 

Szent-Györgyi Albert nem volt afféle 
szobatudós. Megszállott motorosként szá-
guldozott az országban, vívott és számos 
más sportágban jeleskedett. Angliában 
megtanult lovagolni is, s amikor Horthynál 
a kihallgatás során erre a témára terelő-

szent-Györgyi Albert  és a c-vitamin képlete
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dött a szó, hosszasan folytatott elmélyült 
beszélgetést a lovakhoz szintén jól értő 
kormányzóval. Az eszmecsere után Horthy 
titkára nem győzött elnézést kérni, amiért 
az államfő valószínűleg összekeverte egy 
szintén kitüntetett lótenyésztővel.

Szent-Györgyi a Nobel-díj érmét elő-
ször Szegedre vitte, majd a II. világháború 
kezdetén eladta a Magyar Nemzeti Mú-
zeumnak. A vételárat a Szovjetunió által 
megtámadott finnországi szenvedőkhöz 
juttatta el. Egy másik verzió szerint az 
érmet egy finn arisztokrata vásárolta meg, 
s juttatta vissza. Tény, hogy a Nobel-díj ma 
is a Nemzeti Múzeumban látható.

Essék néhány szó Szent-Györgyi ma-
gánéletéről. Például a zene iránti szerete-
téről. Mivel maga is zongorázott, ott volt 
minden koncerten, szervezője volt Szeged 
zenei életének. Legjobb barátai közé tarto-
zott Kodály Zoltán, akit később amerikai 
tartózkodása idején is vendégül látott. 

Imádta a nőket, élete során négy felesége 
volt. Közülük az utolsó, Marcia ötven évvel 
volt fiatalabb nála.

Igazán regényes Szent-Györgyi rész-
vétele az ellenállási mozgalomban. Már 
1940-ben is érték sajtótámadások antifa-
siszta magatartása miatt. Egy évvel később 
Magyarország megtámadta Jugoszláviát. 
A tudós professzor Szegeden, a Dóm térre 
néző lakásából nézte, ahogy a csapatokat 
megáldják. „Tudtam, hogy a határ másik 
oldalán egy másik pap, sikeres mészárlást 
kívánva, most a jugoszláv ágyúkat áldja 
meg” – emlékezett egyik interjújában. 
1942 karácsonyán csatlakozott az értelmi-
ségiek által létrehozott Magyar Nemzeti 
Függetlenségi Fronthoz, majd másokkal 
együtt megalapította a Polgári Demokrata 
Pártot.

Az 1944. március 19-i német megszál-
láskor illegalitásba kellett vonulnia. Hitler 
személyes parancsára kutatott utána a 

szent-Györgyi emlékszobája a szegedi egyetemen
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Minden idők legidősebb magyarja
„Hány esztendő adatik az embernek?” címmel elmúlt évi számunkban cikket 
közöltünk az emberi életkor határairól. Ehhez szolgált értékes, közérdeklődésre 
is számot tartó adatokkal hűséges olvasónk, Morvay László.

Ismeretei és kutatásai szerint a leghosszabb kort megért magyar polgárt özv. 
Sztrecho Boldizsárnénak hívták. A Nógrád megyei Nagylócon született 1866. au-
gusztus 2-án. Később a család Pásztóra költözött, s a néni itt érte meg a matuzsálemi 
kort. Két héttel 112. születésnapja előtt, 1978. július 20-án hunyt el. Két nappal 
későbbi temetésén Pásztón a szertartást dr. Íjas József kalocsai érsek celebrálta. A 
111 éves kort megélt hölgy – igazoltan, a mai napig – minden idők leghosszabb 
kort megért magyar állampolgára.

Gestapo, de nem sikerült elkapniuk. Része 
volt a háborúból való kiugrási kísérletben 
is. Kiváló angol kapcsolataira tekintettel a 
kormány titkos megbízatással őt küldte a 
törökországi angol követségre tárgyalni. 
Filmbe illő kalandok közepette teljesítette 
a megbízatást, s nem rajta múlott a kudarc, 
a vállalkozást ugyanis elárulták.

Érdemei ellenére a háború után polgári 
származású értelmiségiként egyre bizal-
matlanabb légkör vette körül. S amikor 
egyik svájci útján hírét vette a kezdődő 
letartóztatásoknak, az emigrálás mellett 
döntött. Élete következő negyven évét 
Amerikában töltötte. Tudományos karrierje 

töretlenül folytatódott, élete utolsó éveiben 
főként rákkutatással foglalkozott. Hazáját 
azonban politikai rendszere ellenére sem 
tagadta meg. Az ismert nyugati emigrán-
sok közül az elsők között látogatott haza 
1973-ban. Az Egyesült Államokban is aktív 
politikai életet élt, például felemelte szavát 
a vietnami háború ellen.

Kilencvenhárom évesen, 1986. október 
22-én hunyt el. Munkásságát a magyar 
nemzet tisztelete és hálája övezi. Számos 
szobrot emeltek tiszteletére, a szegedi 
egyetemen emlékszobával is tisztelegnek 
emléke előtt.

cs. a.

A tudomány hírei a világhálón:

http://www.mta.hu
http://index.hu/tudomany
http://origo.hu/tudomany



HIRDETÉS

	 Kincses	Kalendárium		 ���		 a	2012-es	esztendőre



HATÁRAINKON TÚL

	 Kincses	Kalendárium		 137		 a	2012-es	esztendőre

nápolyt látni és elszörnyedni – még 
Kairón edzett turistának is fönn-
akad a szeme, amint beér a túlzsú-

folt busszal a város főterére. Külvárosi, a 
román szocialista diktatúrát idéző lakó-
telepek mediterrán változatain keresztül 
halad buszunk a városközpont felé, bűzlő, 
legyekkel körüldongott szeméthegyek 
között, száradó lepedők, munkásnadrágok 
alatt, robogókat kerülgetve, keresztül-kasul 
kanyarodó autók között meg-megállva 
tárul elénk a méretes Garibaldi tér. Világ-
márkák hamisított termékei, órák, táskák, 
cipők, papucsok, nadrágok, pólók tengere 
mentén húzzuk görgős bőröndjeinket a 
néger és arab árusok között. Aztán taxisok 
ragadnak ránk, a vonatjegy 2 eurójához 
képest 70-ért kínálkoznak. 

A főtér éles ellentéte a főutca, a via 
Róma, amelyet a mai napig mindenki via 

BŐröNDöKKEL	DÉL-oLASZorSZáGoN	áT

Maria, engedd le a kosarat!
fapados röpülővel, előszezonban, bőröndökkel kempingezni – ez az összeállítás 
felelt meg a pénztárcánknak. 

Toledónak hív. A térképet fölülbírálván mi 
is ezen a néven keressük. A név a spanyol 
megszállás idejéből való, s valamilyen 
nosztalgiát testesíthet meg, legalábbis ennek 
tudjuk be, hogy széles mosollyal, kézzel-
lábbal magyarázzák az idegen nyelveket 
nem beszélő olaszok a helyes irányt. 

Az	olaszoknak	tényleg	nem	érdemes	nyelvet	
tanulniuk.	Az	olyan	rafinált	külföldi,	aki	egy	
mosolyba	burkolt	scusival	fordul	a	helybeli-
hez,	az	nyilván	tud	olaszul.	Ha	öt	perc	múlva	
a	 bennszülött	 levegőt	 vesz,	 s	meghallja	
tőlünk,	hogy	non	capisco,	akkor	leesik	neki	
a	 tantusz,	 de	 csak	 félig.	 Elmondja	 még	
egyszer	 ugyanazt,	 ugyanolyan	pörgőn	 és	
dallamosan,	olaszul,	mint	az	előbb.	Taglej-
tései	viszont	szélesebbek,	kidolgozottabbak,	
mimikája	színpadiasabb,	még	a	lábával	is	
magyaráz.	Ha	ezt	mosolyogva	tűrjük,	akkor	
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bizton	kapunk	választ,	ha	másképp	
nem,	karon	ragadnak,	s	elkísérnek	
úti	célunkhoz.	Hosszasabb	tartóz-
kodás	esetén	a	turista	fölszedi	az	
alapszavakat	tudástárába,	s	mikor	
a	due	grandi	birre-t	rendeli,	már	
a	ragozásra	is	ügyel.	így	lesz	az	
olasz	világnyelv,	és	így	tűnik	el	a	
süllyesztőben	az	angol.	Naponta	
sok	 hajónyi	 amerikai,	 angol,	
holland,	 svéd	 turista	 tanulja	
az	 olasz	 nyelv	 alapjait,	 amikor	
az	 egész	 napos	 túrákra	 rendelt	
három	 idegenvezető	 egyike	 sem	
beszél	 angolul.	 Az	 útikönyvek	
rövid	 szótára	 nagy	 segítség,	 az	
a	 tizenöt-húsz	 szó	 bőven	 elég	
ahhoz,	hogy	bejárjuk	a	 	vidéket.	
Az	 olaszok	 ugyanis	 szeretik	 az	
idegeneket,	 s	 aki	 a	 csentróban	
keresi	az	ottikát,	azt	a	szívükbe	is	
zárják.	Aki	már	 ennyire	művelt,	
azt	 megrázza	 az	 élmény,	 hogy	
van	 Olaszországban	 ember,	 aki	
tud	angolul	meg	franciául,	viszont	
találkozik	öregasszonnyal,	aki	a	
saját	nyelvén	sem	érti	a	csentrót,	
viszont	 az	ungheresére	 rávágja,	
hogy	Bukarest.	capisci?				   

Nápolyban a tágas, világcégek 
portékáit kínáló, légkondicionált 
üzletekkel szegélyezett főutcán 
korzózik a tömeg. Közértet, kicsi 
boltot elvétve sem találni, bankok 
grandiózus épületei adnak pihe-
nőt a luxusportálok olasz ízlést, 
módit meghazudtolóan unalmas, 
gyatra kínálatában. 

Az első sarkon balra – s végre 
ez az a Nápoly, amit elgondoltunk 
magunknak. A meredek, szűk 
utcácskák a villanegyed domb-
jára kapaszkodnak föl, erkélyek 
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kúsznak föl a bérházak falán, leanderek, 
hortenziák, muskátlik és alsónadrágok 
csüngenek le róluk. Pék, hentes, trafik, 
söröző, pizzériák és trattoriák. Egy teraszon 
ücsörögve jégbe hűtött sört iszunk, mopedek 
kerülgetik a székeket, a pincért kétszer is 
megelőzik, mielőtt ő az ajtótól az asztalun-
kig megtenné a három lépést. 

Délen vagyunk, nem vitás. Az utcán 
citrom érik a fákon, békésen terpesz-
kedik és rohad az évtizedek óta tartó 
szemetessztrájk végterméke nejlonzsá-
kokba csomagolva és hegyekbe hordva, 
kutyák tikkadnak a templomlépcsőkön, a 
hetven százalékos páratartalom napsütéssel 
turbózva meghatározza a tempót. Bennszü-
löttek, helybeliek, koldusok ücsörögnek, 
pihennek trattoriákban, buszmegállókban, 
járdaszegélyeken. A Vezúv csonka kúpjára 
felhő telepszik, fölidézve a régi időket, 
amikor még jóval magasabb volt, s még 
hó födte. Lávát szeretnénk élőben látni, 
persze tisztes távolból, de fölmászhat az 
ember a kráterig árnyékmentes, poros 
úton, az sincs elég közel a tűzhöz. Az 
emlékezetes, Pompejit és Herculaneumot 
elpusztító kitörésben beomlott hegycsúcs 
helyén terpeszkedő, lenyűgöző méretű krá-

ter érzékelteti a most pihenő vulkán erejét, 
nagyságát, a természet mindenhatóságát. 
Itt-ott egy kis gőzölgés a megdermedt láva 
repedéseiből jelzi, hogy türelmes a hegy, 
de a peremen kapaszkodó virágok csak 
ideiglenesen tartózkodhatnak rajta. Alant a 
Nápolyi-öböl párás települései messzinek 
tűnnek, de a történelemből tudjuk, hogy 
betonba zsúfolódott, kertekben szorgosko-
dó, szőlőket gondozó lakói a legbátrabbak 
közül valók: ha kitörne a vulkán, órák alatt 
elérné a tengerpartot.

Úton Szicília felé újabb vulkánok, a 
Lipari-szigetek csoportosulnak a Tirrén-ten-
gerben a  vulkánrajongók kedvéért, közülük 
a Stromboliról híresztelik a bédekkerek, 
hogy negyedóránként látványos kitöréseket, 
lávazuhatagot, tűzijátékot produkál. A Pa-
lermóba tartó kompról – sötét volt – semmit 
nem láttunk, hát egy másik hajóval merész-
kedtünk közelebb. A Vulcano nevű szigeten 
a gőzölgésből arra következtethettünk, 
hogy óriásék felesége főzi az ebédet, de a 
mögötte megbújó, kisebb Strombolin már a 
sziesztánál tartottak. A vulkánt nekünk nem 
kapcsolták be, s bár elgondolkodtató látvány 
a tengerbe zuhanó, megfagyott lávafolyók 
sora s a mellettük épült falvacskák, szállodák, 

A  taorminai görög színház az Etnával a háttérben
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kikötők, a fekete homokos strandok – azért 
mégiscsak átverés, hogy szabadnapos vulká-
nok mutogatásával gombolják le a turistákról 
a pénzt. Mert közben a turista rájött, hogy a 
Nápolyi-öbölhöz, a Sorrentói-félszigethez, 
az Amalfi-partokhoz, Capri szigetéhez ha-
sonlóan Szicílián is a magas hegyek, s itt is 
a vízbe szakadó partfalak, a kőbe vájt szűk, 
alagutakkal és viaduktokkal, hajtűkanyarok-
kal tűzdelt, egysávosnak is szűk országutak, 
a sziklák tetejére épített házak, a meredek, 
lépcsőkben tobzódó utcácskák, a lift nélküli 
magas, keskeny házak sok erkéllyel és virág-
özönnel vannak divatban.   

Maria!	–	kiált	egy	férfi	az	utcáról	a	harma-
dikra.	Az	erkélyen	megjelenik	az	asszony,	s	
már	engedi	is	le	kötélen	a	kosarat	(vödröt,	
reklámszatyrot),	 amibe	 a	 férj	 bepakolja	
a	kenyeret,	 a	 lisztet,	mit	 rendelt	 éppen	a	
felesége.	A	meredek	lépcsős	utcákon	nem	
elég	hazaérni,	mivel	a	régi	házakban	nincs	
lift,	onnan	még	újabb	lépcsők	sora	vár.	így	
aztán	 okos	 férjek	 ürügyül	 használják	 a	
helyzetet	arra,	hogy	a	bolt	előtti	teraszon	
üldögéljenek	egész	délután,	sakkozva,	kár-
tyázva,	grappát	iszogatva.	Drágám,	ha	kell	
valami,	csak	szólj,	mondja	reggel,	s	estig	
tartó	ügyeletben	lesi	asszonya	óhaját.			     

Mármint, ha az asszony otthon van, s nem 
a fodrászatban, a vegyesboltban, a piacon 
dolgozik, lába körül sertepertélő gyerekeire 
is ügyelve. Palermóban még kocsmárosnőt 
is láttunk, ami igazi ritkaság a prűdségéből, 
szigorú erkölcséből egyébként már sokat 
veszített Szicílián. Palermo maga a nyílt 
város. Az indiai hentessel szemben bangla-
desi kifőzde van, a kubai fodrászat mellett 
nigériai könyvárus kínálja portékáját, a 
tobagói zsibárus a török függönyös standja 
mellett áll mindjárt az arab napszemüveges 
után, a nigériai utcasöprő alig bírja a tempót 
az olasz kardhalárus szolgálatában. 

A zsibvásár szombat este teljesedik ki, 
amikor eltűnnek a portékák, bezár a piac, 
megjönnek a vonattal a strandokon bizsuk-
kal, retikülökkel, nyári ruhákkal házaló 
líbiaiak is, s a népek utcákra, negyedekre 
válnak szét, tűnnek el a szegényes, zsúfolt 
bérházakban. De csak azért, hogy ünneplőt 
öltve vagy kakastaréjt pirosítva, mopedet ki-
fényesítve, tetoválást újraszínezve megint az 
utcán gyűljenek össze. A kubai fodrászatban 
diszkózenére táncolnak a párok, gyerekeik 
az üzlet előtt tanulgatják a lépéseket, a 
szemközti bárba fekete limuzinon estélyi 
ruhás nigériaiak érkeznek egy fogadásra, 
a ghánaiak birkát sütnek az utcasarkon 

Nápolyi utcakép árusokkal, szemétheggyel
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fölállított grillsütőn, a sarkon túl pedig fehér 
olaszok söröznek, sodorják a füves cigiket, 
sörösládákon ücsörögve beszélgetnek, oly-
kor mennek egy-két kört a mopedjukkal, 
eszegetnek a  mustáros, kecsöpös apró éti 
csigából. A közeli iskola udvarán eközben 
maffiaellenes gyűlés van, kiöltözött kö-
zönség hallgatja a szónokokat, brosúrákat, 
újságokat olvasnak, s adakoznak a maffia 
máig föl nem lelt áldozatai családjainak. 

A sokféle náció máshol sem kelt föl-
tűnést, a turistának a természet kezd egy-
hangúvá válni. Sötétzöld, magas hegyek, 
hullámzó, a kék teljes skáláját bemutató 
tengerek, sziklák, alagutak, erkélyek, 
lepedők. De mi nem adjuk föl. Vonatra 
szállunk, s a part menti vonalakon Paler-
móból Taorminába költözünk hűséges bő-
röndjeinkkel. A gurulós, két lenge bugyira 
hitelesített alkalmatlanságokban serpenyőt, 
piros paprikát, ágyneműt, vulkánképes 
sportcipőket, látcsövet, útikönyveket von-

szolunk. Amióta úton vagyunk, az egyik 
bőrönd sánta lett, a másik félkarú. Nem 
könnyű velük fölszállni a kupéba, öt me-
redek lépcső, a fogantyú rég leszakadt már. 
Az olaszok szerencsére segítenek, s nem 
teszik szóvá, hogy az ülések közé, az útba 
parkoljuk le őket – ember föl nem emeli a 
csomagtartóig. Még így is, bőröndökkel 
súlyosbítva, Szicílián vonatozni jó. 

A pályaudvarokon kifüggesztett menet-
rendek olyan egyszerűek, rövidek és átte-
kinthetők, hogy még a külföldi is azonnal 
megérti. Megbízhatók is az információk, 
akkor indul és érkezik, amikor kell neki, s 
ha egy vonat véletlenül késik, azt azonnal 
kiírják, s a tízperces késés pontosan tíz 
percnyi késés. A vonatozás nagyon olcsó, 
használják is sokan, ennek ellenére tiszták 
a vagonok, mindegyiken van WC, benne 
papír, víz, kéztörlő. A kupék többsége 
légkondicionált. A pályaudvarokon rend 
van, tisztaság, a takarítók egész nap söprik 

szombat este Palermóban
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a peronokat is. Jegy nélkül is lehet sétál-
gatni, de közben észre kell vennünk, hogy 
kicsi, falra szerelt, a villamosokról ismerős 
automatákhoz járulnak a bennszülöttek 
sorra, s a jegyüket érvényesítik rajta. Ha 
ezt nem vesszük észre, a kalauz a vonaton 
megbüntet minket. Vagy nem. Mert rendes, 
s tudja, hogy a külföldi nem föltétlenül 
értesült arról, hogy nem elég a pénztárban 
megvenni a jegyet, nem föltétlenül érti, 
amivel az olasz vasutas kommentálta az 
aktust, s nem biztos, hogy megérti az olasz 
nyelvű eligazításokat, feliratokat.

Nincs gond akkor sem, ha Messinában 
lekési az ember a csatlakozást, mert mi-
közben vonata a második vágányon áll, az 
elsőn indulásra készülő szerelvény állja el 
az utat, s a turista nem könnyen ugrál sánta 
és félkarú bőröndjeivel föl s le. A vonatok 
– tömegközlekedési eszközök lévén – sűrűn 
járnak, a  messinai pályaudvaron pedig kel-
lemesen el lehet tölteni egy órácskát, amíg 
jön a következő. A sínek végén tengerjáró 
hajók parkolnak, a büfében frissen sütött 
pizzát, sonkás melegszendvicset árulnak, a 
padok nagyok és kényelmesek, s mint általá-
ban, a peronokon itt is lehet dohányozni.   

Az	olaszok	szenvedélyes	dohányosok.	Az	év	
legnagyobb	részében	nyitva	tartó	teraszok	
mindegyikén	lehet	cigizni,	minden	második	
bolt	 trafik,	s	ha	ezek	éjféltől	reggel	hétig	
zárva	vannak,	akkor	azonnal	kerül	egy	be-
rácsozott,	lelakatolt	cigiautomata.	Ennek	
igénybevételéhez	 a	 helybeliek	 segítségét	
kell	 kérni,	 s	 ők	örömmel	 teszik	 ezt.	Kár-
tyájuk	van	hozzá,	tudják	a	kódokat,	szóval	
nagyon	bonyolult	az	egész,	de	biztosan	nem	
hagyják	az	idegent	nikotin	nélkül.	

Ami	ezen	a	vidéken	kevésbé	ártalmas,	
mint	Ferihegytől	mérve	több	száz	kilométe-
res	körben.	A	tengeri,	sós	levegő,	fürdéskor	
az	orrot,	fület,	nyálkahártyát,	nyelőcsövet	
átöblögető	víz	olyan	tempóban	tisztítja	a	
szervezetet,	hogy	néhány	nap	alatt	elmúlik	
a	krákogás,	a	hörgők	oxigénhez	jutnak,	a	
megrögzött	dohányosok	csak	úgy	szágul-
doznak	a	taorminai	görög	színház	lépcsőin.	
És	most	képzeljük	el	a	nemdohányzókat!	

Taormina facsipkés, mozaikkal kirakott, 
bűbájos állomása egy sziklafal tövében, a 
Jón-tenger partján idézi egy elegáns üdü-
lőhely régimódi hangulatát. Ez még nem 
is igazán Taormina, oda busszal jutunk el, 

strand Taormina alatt A szerző felvételei
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mindjárt az állomás elől. Hódítások múl-
hatnak azon, ahogy a turisták közlekedését, 
a helybéliek kényelmét szem előtt tartva 
szerveznek minden közlekedési eszközt 
egy helyre. Ahová befut a reptéri busz, 
onnan indul a vonat, a helyi érdekű vasút, a 
metró, a villamos, a városi buszok, a hajók, 
a lanovka, ha mégsem, akkor a pályaudvar-
ról megy busz a hajóhoz. Egyszerűen nem 
lehet eltévedni, s könnyedén el lehet jutni 
Pannóniába, Egyiptomba, Jeruzsálembe.

 Mi csak a hegytetőn – hol máshol? 
– épült Taorminába buszoztunk, onnan séta 
fogyatékos bőröndjeinkkel a több kilométer 
hosszú sétálóutcába, a corso Umbertóra. 
Évszázados falak mentén, az épen maradt 
városkapukon át az évszázadok alatt si-
mára koptatott köveken csúszkálva leltünk 
rá szállásadónkra, Giuseppére. Giuseppe 
nagyon örült nekünk, amikor percek múlva 
letette a mobilját, s amikor a laptopjától is 
sikerült elszakadnia. Három nap alatt sem 
sokat változott képünk az apartmanház tulaj-
donosáról. Ha véletlenül a helyén ült, akkor 
nagy hangon telefonált, a vendégeknek 
lazán intett, internetezett vagy a szemközti 
utazási irodában rendezkedett.

Taormina olyan, mint Giuseppe. Folyton 
áramlik, nyüzsög, pörög, intéződik. Nappal 
a luxusboltok végre igazán ízléses, csilla-
gászati árú, de divatos, különleges kínálata 
köti le a fölső tízezer hölgytagjainak figyel-
mét, akik délutáni eleganciában, a délelőtt 
a plázson begyűjtött barnasággal libbennek 
egyik üzletből a másikba, karjukon apró 
szatyrok himbálóznak, majd este ugyanők 
estélyi ruhában feszítenek fagylaltozóban, 
öltönyös partnerük oldalán. Nappal hömpö-
lyögnek a turisták, megtöltik a teraszokat, 
ellepik a műemlék épületeket, a romokat, 
este a templom előtti teraszon tolakodnak, 
hogy a Taorminai-öböl lámpasorában 
gyönyörködjenek, a gőzsipkát viselő Etna 
fölött időző újholdat csodálják. A helybe-

liek is mind ezen a teraszon gyülekeznek, 
a templom előtt, ahol futószalagon köttet-
nek házasságok, keresztelnek gyerekeket, 
mindegy, milyen nap van. S az is mindegy, 
hogy ki házasodik, kit tartanak a keresztvíz 
alá, a briliánsokkal kirakott öregasszonyok 
minden este órákat ülnek a padon, gusztál-
ják az Etnával fényképezkedő ifjú párokat. 
Éjjel alig találni helyet a kávézókban, 
éttermekben, sörözőkben, pedig egy ék-
szerbolt és egy cukrászda között biztosan 
van belőlük legalább kettő. A koktélruhák 
itt is megmutatják magukat, de a pincérek 
ugyanolyan előzékenyek, gyorsak, ud-
variasak rövidnadrágos, strandpapucsos 
vendégeikkel is. Sőt, ők már angolul, 
franciául is beszélnek, de hálásak, ha a 
csekélyke olasztudását gyakorló turista 
anyanyelvükön rendel. 

Taorminában minden van, mindent meg 
lehet venni, mindent meg lehet csodálni, 
karnyújtásnyira a helybeli vulkán, az Etna, 
bár erről is eltűnt már a hósipka, lehet kapni 
vulkáni kőből készült karkötőt és igazán íz-
léstelen strandtörülközőt, a tenger azúrkék, 
a strand minden igényt kielégít, a levegő 
gyógyító, a panoráma feledhetetlen. Egy 
dolog nincs Taorminában, Csontváry. A gö-
rög színház felé vezető utcácska boltjaiban 
fotókkal, poszterekkel próbálják a színházi 
nézőtérről föltáruló látványt reprodukálni, 
de nyomát sem lelni a Csontváry-festmény-
nek, másolatának. A nevét sem ismerik, hiá-
ba próbálkozik a magyar. Pedig kultúrából is 
van itt minden: a színházban operaestek és 
rocksztárok vannak műsoron, a kultúrpalo-
tában pedig kezdődik a filmfesztivál. De mi 
Csontváryt ugyanolyan magyarnak hozzuk 
haza, mint ahogy elvittük magunkkal. Rá-
adásul az olaszokat ugyanolyan olasznak 
hagytuk ott végül, mint ahogy az utazás 
kezdetén találtuk: magyarul sem tanultak 
meg egyetlen szót sem.

Jakubovits anna      
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milyen nemzeti-
ségű egy oszt-
rák–magyar 

királyjelölt, aki élete nagy 
részét Németországban 
töltötte? A raccsolva, 
de magyarul tökélete-
sen beszélő királyfi erre 
a kérdésre igazán soha 
nem válaszolt. Ha mégis 
színt kellett vallania, azt 
mondta, ez is, az is. Egy 
Habsburg természetesen 
osztrák. De kötelességé-
nek tartotta a tökéletes 
magyar nyelvtudást s a 
magyar érdekek védelmét 
az uniós szervezetekben. 
Akkor is, amikor nekünk ott még semmilyen 
képviseletünk nem volt, s amikor nálunk 
még nemkívánatos személy volt. 

A Kádár-érában aligha attól féltek, 
hogy trónt követel, inkább attól, hogy a 
demokrácia szellemét terjeszti. Lehetett 
persze más kifogás is ellene. Mert Habs-
burg Ottó ugyan lemondott a császári 
trónról, a magyar koronáról azonban so-
hasem. 

Halála után ez a császárból és királyi 
sarjból demokratává lett ember megérdem-
li, hogy feljegyezzük: Habsburg Ottó 1912-

az elmúlt esztendőben, 2011. július 3-án elhunyt habsburg ottó, az utolsó magyar 
király és osztrák császár, iv. károly legidősebb fia, a trónörökös.  idén lett volna 
száz éves. Habsburg Ottót 7 gyermeke, 22 unokája, 2 dédunokája gyászolta, s 
legalább gondolatban megemlékeztek róla több százezren magyarországon és 
ausztriában is.

HABSBurG	oTTó

Szívét adta a magyaroknak

ben született Franz Joseph Otto Robert 
Maria Anton Karl Max Heinrich Sixtus 
Xavier Felix Eenatus Ludwig Gaetan Pius 
Ignatus von Habsburg-Lotharingien néven. 
Tőle már soha nem tudjuk meg, hogy szük-
ség esetén be tudott-e volna mutatkozni a 
teljes nevén. 

Habsburg Ottó a meglepetések embere 
volt. Antifasisztaként részt vett az ellenál-
lásban. Ennek ellenére Ausztriába évtize-
dekig nem tehette a lábát, megfosztották 
vagyonától, és köztársasági elnök sem 
lehetett volna.
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Magyarországon még udvariatlanabbul 
bántunk vele. Szinte a rendszerváltásig volt 
nemkívánatos személy, akkortól azonban 
igen nagy népszerűségnek örvendett. Oly-
annyira, hogy a Kisgazdapárt köztársasági 
elnöknek is jelölte volna, de Habsburg Ottó 
ízlésesen visszautasította az ajánlatot. Nem 
tudni, azért-e, mert európai gondolkodó-
ként anakronisztikusnak találta az ötletet, 
vagy azért, mert egy esetleges vereség né-
zete szerint árthatott volna további politikai 
terveinek. De történészek azt sem zárták 
ki, hogy szíve mélyén bízott abban, hogy 
egyszer még uralkodó lehet. 

Tény, hogy Habsburg Ottó szerette 
Magyarországot, s meglepő módon 
a magyarok is kedvelték őt. Igaz, mi 
megbarátkoztunk Horthyval, Kádárral s 
a szabadságharc vérbefojtójával, Ferenc 
Józseffel is. Nem meglepő tehát, hogy 
Habsburg Ottó, Ferenc József unokája 
mintegy hatvan település díszpolgára lett. 
Az azonban furcsa, hogy rendszeresen 
meghívták március 15-i ünnepségekre 
is. Amikor megkérdezték tőle, hogy ez 
miként egyeztethető össze származásá-
val, kifejtette, hogy Magyarországon a 
XIX. század közepén polgárháború volt, 
mindkét oldalon jóravaló magyar emberek 
estek el. De mindezt a maga bűbájos mód-
ján adta elő, így aztán senkinek sem jutott 
eszébe felhánytorgatni, hogy ezt a magyar 
nemzet nem igazán így gondolja.

Habsburg Ottó számtalanszor jelét adta 
annak, hogy hisz Magyarország sikeres 
jövőjében. A jóslat beteljesedésének ugyan 
még meggyőző jeleit nem látjuk, de egy 
uralkodójelölt nem években, évtizedekben, 
hanem történelmi távlatokban gondolko-
dik. Így aztán egyszer még igaza is lehet. 
„Átéltünk olyan sok támadást, olyan sok 
háborút, olyan sok nehézséget, az 1945-ös 
felszabadulást és az 1956-os forradalom 
utáni időket, amiért sokan azt gondolták, 

Magyarországnak már nem lesz jövője. Ha 
kitartunk Isten és a haza mellett, a jövő a 
miénk lesz.”

A miénk? Milyen nemzetiségű volt 
Habsburg Ottó? Hitvallása szerint éppúgy 
volt osztrák, mint magyar, német és euró-
pai. Az első igazi uniós állampolgár.

Habsburg Ottót 2011. július 16-án 
temették el Bécsben, több ezer ember 
kísérte el utolsó útjára, tehát Ausztriában 
is él valamiféle nosztalgia a császársággal 
összefonódó történelmi múlt után. De az 
is lehet, hogy a demokratikus érzelmű 
„sógorok” egy európai gondolkodót bú-
csúztattak, aki mellékesen a császári ház 
leszármazottja volt.

Látszólag ugyan morbid dolog, de törté-
nelmi hagyományokkal magyarázható, hogy 
a trónörököst Magyarországon is eltemették. 
Ünnepi szentmisét celebráltak emlékére 
a Szent István-bazilikában, szívét pedig a 
pannonhalmi főapátságban helyezték örök 
nyugalomra. Habsburg Ottó okos ember, 
figyelemreméltó gondolkodó volt, akitől 
megtanulhattuk, mit jelent európainak lenni. 
Kár, hogy ezután ritkán hallunk róla.

- csul

feleségével, fiával és unokájával
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a külvárosi söröző kerthelyiségébe 
ketten léptek be. Egy úr az egyik 
kezében újsággal, a másikban egy 

pórázzal, a madzag végén egy irdatlan 
nagy, jámbor arcú s meglehetősen elhízott 
kutyával. Helyet foglaltak az egyik asztal 
mellett és alatt. Jött a pincér, erre a vendég 
felmutatta két ujját. A pincér értette, miről 
van szó, s hamarosan megjelent két, lite-
res korsó sörrel. Az egyiket a vendég úr 
előtt helyezte el, a másikat a kutya kapta. 
A gazda még jóformán felemelni sem 
tudta az italt, mire a hatalmas dög hosszú 
nyelvével már ki is lefetyelte a nedűt. A 
jelenet megismétlődött még néhányszor. 
Kutya és gazdája jó hangulatban hagyta 
el a sörözőt. Az esemény – engem nem 
számítva – a vendégek körében különösebb 
figyelmet nem keltett. Miért is ne ihatnának 
a kutyák sört?  

Nem állítom, hogy Csehország fővárosá-
ban nem láttam részeg embert, de mégsem 
ez a jellemző utcakép. Inkább csak a külföl-
di vendégeket csapja fejbe a néhány helyen 
kapható, irdatlanul erős sör. A hazaiaknak 
nem árt, szokva vannak.

Magam láttam egy kohóban, hogy a 
csarnok szélén tucatszám sorakoztak a 
jéggel hűtött söröshordók. A munkások 
időnként odamentek, csapoltak maguk-
nak egy korsóval, aztán mentek vissza a 
helyükre. Kísérőm szerint ez egy műszak 
alatt átlagban tíz-tizenkétszer történik meg 
velük, kivéve azokat, akikkel többször. 
Álmélkodásomat látva megmagyarázták, 
hogy ezt itt kiizzadja a dolgozó, különben 
is védőital, csak feleannyi alkoholt tartal-

SoK	KorSó	Sör	PráGáBAN

Egy békebeli főváros
maz, mint amelyik a boltban, kocsmákban 
kapható.

Ami a kocsmákat illeti, azok igazán 
megérnek egy tanulmányi kirándulást. S 
ízlésem szerint nem csak az U Fleků vagy 
a világhírre szert tett, Jaroslav Hašek által 
megörökített Kehely, a Svejk, a derék ka-
tona által gyakorta látogatott intézmény. 
Ezek ugyanis méregdrága, a külföldi turis-
ták kedvéért üzemeltetett vendéglátó-ipari 
egységek. Az igazi kocsmák, sörözők az 
iparnegyedek mellett lakoznak. Itt, amint 
beteszi az ember a lábát, egyből megcsapja 
az orrát az évszázados alkoholszag. Ez árad 
a székekből, asztalokból, a falból, hiszen ők 
is kapnak mindennap a sörből s a kísérőnek 
rendelt rumból, becherovkából. Itt az em-
berek kérdezés nélkül ülnek egymás mellé 
a lócákra, s elegyednek egymással beszél-
getésbe. Engem is megszólított egy ilyen 
kocsmában egy öregúr, s mondta, mondta 
hosszasan történetét. Egy csöppet sem 
zavarta, hogy én abból egy mukkot sem 
értek. A pincér hatalmas söröskorsókkal teli 
tálcával lavírozott a vendégek között, s ha 
valahol meglátta, hogy üres a pohár, rögtön 
letett helyette egy másikat. Mindazonáltal 
ne gondolja a kedves olvasó, hogy a prága-
iak részegesek. Sokkal inkább kedélyesek, 
kevesebbet dühöngenek, mint mi. Ilyen a 
természetük.

Az „arany Prága” név valószínűleg  
I. Károly cseh király és (IV. Károly né-
ven) német-római császár (1347–1378) 
idejéből származik, amikor arannyal 
vonták be a prágai vár tornyait. Egy másik 
elmélet szerint Prágát az alkimisták és az 
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aranycsinálók tevékenységét ösztönző  
II. Rudolf német-római császár uralkodása 
alatt nevezték el „aranynak”.

A II. világháború alatt Prága zsidó-
negyede fogyatkozott meg, utána a pár 
évtizeddel korábban még többségben 
lévő németeket telepítették ki. A város 
szegényebb lett. Prága kisebb főváros, 
mint Budapest, az ember mégis úgy érzi, 
sokkal inkább benne van a nemzetközi 
vérkeringésben.  Szemmel látható, hogy 
több a külföldi, mint nálunk, és sokan 
közülük évek óta ott is élnek. Itt tanulnak, 
vagy éppen nem csinálnak semmit, csak 
könnyebben kijönnek a szülői apanázsból, 
mint Amerikában, Kanadában, Svéd-
országban. Ráadásul Prága kényelmes 
lakóhely. Kiváló a közlekedése, nincs 
zsúfoltság, történelmi városrésze viszony-
lag kis helyre koncentrálódik, egy-két nap 
alatt gyalogosan is bejárható. 

A prágai óváros kis helyen fekszik, a 
Moldva folyó két partján. Egyik legismer-
tebb épülete a városháza, melynek világhírű 
nevezetessége az Orloj.  A prágai polgárok 
építették nem kis nehézségek és önfeláldo-

zás árán. A nemzeti érzés, a függetlenség 
szimbóluma lett volna ez az épület, éppen 
ezért az egymást követő uralkodók hosszú 
ideig megakadályozták kivitelezését. Vé-
gül Luxemburgi János azt találta ki a sörös 
cseheknek, hogy felhúzhatják a városházát, 
de csak akkor, ha költségeit a borivásból 
származó haszonból teremtik elő. A csehek 
szeretik hazájukat, a szükséges mennyiség-
nek a dupláját fogyasztották el rövid idő 
alatt, így 1368-ra megépült a városháza, 
beleszámítva az óratornyot is, ami a város 
egyik nevezetessége lett.

Az óra a helyi mellett mutatja a green-
wichi, a babiloni, a régi cseh időszámítás 
szerinti időt is. Egészkor turisták és 
helybéliek százai, néha ezrei gyűlnek itt 
össze, hogy lássák a toronyból kisétáló 
apostolokat, és meghallgassák a harang-
játékot. A legenda szerint annak idején az 
óra készítőjét megvakították, hogy soha 
sehol ne készülhessen még egyszer ilyen 
remekmű.

Látogatható az óratorony kilátója is, 
ahonnan belátni az egész óvárost, a Mold-
vával együtt. Érdekes folyó ez a Moldva. 

Az Ördög-patak és a Kis velence városrész a Károly hídról
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Dunához szokott embernek inkább csak 
folyócska, olyan, mint egy sétálgató öregúr. 
Néhány sétahajót időnként látni rajta, de ez 
is csak annak köszönhető, hogy a csekélyke 
vizet felduzzasztották.

Olyan turista aligha létezik, aki ne 
fordulna meg a kőből épült Károly-hí-
don. Ide bármikor jöhet az ember, télen, 
nyáron, tavasszal és ősszel mindig sokan 
sétának erre. Nappal pezseg igazán az élet: 

mutatványosok, portrérajzolók, zenészek, 
festők, ajándékárusok tömege lesi a járó-
kelők kívánságait. Két oldalán szobrok 
sokasága. Egy régi cseh mondás szerint 
a hídon nem lehet átsétálni anélkül, hogy 
az ember prostituálttal, fehér lóval vagy 
baráttal ne találkozna. Ez persze modern 
korunkban a fehér lovakra vonatkozóan 
biztosan nem igaz.

Prága harmadik legismertebb látni-

Hiába tolják egymást sűrű sorokban a turisták télen-nyáron a Károly-hídon meg a 
Vencel téren, a válság szele a prágai vendéglátósokat is meglegyintette. Az elmúlt 
húsz évben a cseh főváros zsúfolásig megtelt új sörözőkkel, éttermekkel, bárokkal, 
kávézókkal, pedig annak előtte sem nagyon okozott gondot idegennek, helybelinek, 
hol igya meg betevő sörét, kávéját. Az elmúlt két évben viszont nem egy elvérzett. 
Ondrej Lebowski is a csőd szélén állt, amikor nem egészen fél esztendővel ezelőtt 
tett még egy kísérletet, hogy megmentse kávéházát, s becsalogassa a vendégeket: 
beszüntette az árlapot, kvázi ingyenessé tette az étel-ital választékot, csupán egy 
becsületkasszára bízva a fogyasztók lelkiismeretét. S a csoda megtörtént, a Nagy 
Lebowski nevű vendéglátóhely hónapok óta dübörög, az egyik legtrendibb hely 
lett Prágában. Ne finomkodjunk: dől a lé. Lebowski, aki nem saját magáról, hanem 
az 1998-ban készült amerikai filmről nevezte el kávéházát, állítja, hogy tőle aztán 
tényleg ehetnének-ihatnának ingyen a vendégek, de azok tisztességgel leperkálják 
minden fogyasztásért a pénzt. Hogy mennyit? A tulajdonos csak annyit árul el, hogy 
„egy általános szinthez igazítják az árakat”. Nyilván még az itt kapható szuvenírek 
(Nagy Lebowski-filmplakátok, könyvek, játékok) árszínvonalát is rendesen belőtték 
a vevők, hiszen ezeket is becsületkasszás alapon vihetik el. (Forrás:	hvg.hu)

A Moldva a „pesti” oldalról nézve



HATÁRAINKON TÚL

	 Kincses	Kalendárium		 �49		 a	2012-es	esztendőre

valója az Aranyművesek utcája. Apró, 
mesebeli, színes házikói régen valóban 
mestereknek adtak helyet, néhány hónapja 
nyitották meg újból a turisták előtt, alapos 
fölújítás után. 

A várnegyedbe, a Hradzsinba egy 
barokk kapun át lehet bejutni, ahol Szent 
Norbert szobra áll. Nevezetes épületei a 
Szent Rókus-templom, a Strahovi-kolostor, 
a Loretói Szűz Mária-templom, a Černín-
palota, a Hradzsin tér, az érseki palota, a 
Schwarzenberg-palota és Sarm-palota, a 
Toscanai Palota vagy Külügyminisztérium, 
a Martinic-palota, a Sternberg-palota a 
Nemzeti Galériával, a Szent Vitus-szé-
kesegyház és a királyi palota, a Szent 
György-bazilika és -kolostor, az Arany 

utcácska és a Daliborka-torony. Szintén 
a Hradzsinban látható a XIV. században 
élt Kolozsvári testvérek egyetlen meg-
maradt szobra, amely Sárkányölő Szent 
Györgyöt ábrázolja (a szobornak vannak 
másolatai Budapesten és Kolozsváron). 
Az óvárossal szemben, tekinthetjük meg a 
barokk építészet legszebb prágai remekeit. 
Épületei a XVIII. század óta változatlanul 
maradtak fenn. 

Prága egyik legérdekesebb része az 
óváros tér és a Moldva között elterülő 
zsidó negyed. A XIII. század óta lakják ezt 
a területet. Hat zsinagógája évszázadokon 
keresztül dacolt az idővel. Sikerült meg-
őrizni a zsidó városházát és az Európában 
egyedülálló temetőt is, ahol 12 ezer sírkő 
látható. A Jozefovban, a Zsidónegyedben 
látható a zsidók védelmezője, a gólem. A 
hagyomány szerint  egy XVI. századi tudós 
rabbi, Loew ben Bezalel építette a Moldva 
iszapjából, azzal a céllal, hogy megvédje a 
gettó lakóit. A gólem állítólag jól ráijesztett 
a prágaiakra, akik megígérték a zsidóknak, 
ha elpusztítják a gólemet, békén hagyják a 
zsidó negyed lakóit. Más változat szerint 
a rabbi azért pusztította el a bábot, hogy 
háborúban ne használhassák a pusztító 
agyagóriást.

Prágai utazásunkat sörözéssel kezdtük, 
fejezzük is be azzal. Mondjuk a Kehelyben, 
Svejk, a derék katona törzshelyén, ahol az 
orcátlan legyek nem átallották lepiszkítani 
Ferenc József császár portréját, s emiatt 
szegény kocsmárosnak börtönbe kellett vo-
nulnia. Mi magyarok (osztrákok, szlovákok 
és a többiek) azért is szeretjük Prágát, mert 
otthon vagyunk benne. Nem csak számos 
magyar emléke, közös múltunk, történel-
münk okán, hanem azért is, mert Közép-Eu-
rópa a mi közös hazánk, s Prágában legjobb 
arcát ismerheti meg az ember.

csulák andrás

Külvárosi művészet
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a moldvai csángók még az Árpád-
házi királyok alatt települtek ki 
Magyarországról és Erdélyből. 

Az északi csángók nyelve az anyaorszá-
giaknak már nehezen érthető. A csángó 
falvak nagyobb része elrománosodott, 
de ezen települések lakói is megtartották 
a magyar eredetre valló katolikus val-
lásukat. Ezek a román nyelvű csángók 
is rendre megjelennek a csíksomlyói 
búcsún – valamiféle magyarságtudatuk 
ezek szerint maradt. 

A székelyes csángók a Székelyföldről 
települtek át Moldvába, nagyrészt az 1764-
es mádéfalvi veszedelem után, amikor 
Mária Terézia osztrák tábornoka halomra 
lövette a kötelező katonáskodás  ellen 
fellépő székelyeket. A székelyes csángók 
az ún. déli csángókkal együtt teszik ki a 
csángók 80 százalékát. 

Székely eredetűek a XVIII. században 
letelepített bukovinai csángók is. Sokukat 
a mai Vajdaságba telepítették át, Belgrád 
közelébe. Az itteni három falu közül a 
legdélibb magyar település, Székelykeve 
még ma is keményen „állja a sarat”, a legin-
kább megőrizve magyar nyelvét, hagyomá-
nyait. 13 500 bukovinai székelyt 1941-ben 
Bácskába (vagyis ugyancsak Vajdaságba) 
telepítettek, őket a II. világháború vihara 
aztán Magyarországra vetette. 

A csángóknak manapság nem csak a 
nyelvük és kultúrájuk archaikus, életvi-

AZÉrT	MÉG	MEGÉrTJüK	EGyMáST

Elcsángált testvéreink
a csángó magyarok anyaországi nemzettestvéreiktől elszakadva élnek, sajátos 
kultúrában. a csángó szó jelentése is vitatott, általában az elkóborol, elcsatangol, 
„elcsángál” jelentésből vezetik le, de van, aki a „csonk” szót látja benne. 

szonyaikat, körülményeiket tekintve is 
Európa-szerte már régen meghaladott 
viszonyok között élnek. Általános szegény-
séget tükröző falvaikban még általában ma 
is csak földutak vannak, a vizet kutakból 

csángó kislányok a templomban
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nyerik, és lakásaikba jó esetben csak a 
villany van bevezetve. Pozitívum viszont, 
hogy kábeltévét nézhetnek. Egyetlen 
megélhetési forrásuk a mezőgazdaság.  

A munkalehetőség hiánya miatt sokan 
vállalnak külföldön is munkát. 

A csángók kultúrája a világörökség 
része. Ehhez próbál meg hozzájárulni 
Jászberény városa, mely már több mint 
húsz éve mutatja meg a Csángó Fesztivál 
megrendezésével azokat az értékeket, 
amelyeket a szülőföldjükről ideérkezők 
képviselnek és hoznak el. 

A fesztivál keretében tartják meg min-
den évben a magyar–magyar konferenciát, 
melynek legutóbb a csángó kisebbségi 
megmaradás volt a fő témája. A Somoskán 
élő Benke Pál ízes beszédét először nehe-
zen lehetett érteni, de tiszta, szívből jövő 
szavai gyorsan megnyerték hallgatóságát. 
Szülőföldjének sajátos életstílusát ismertet-
ve elmondta, hogy a moldvai csángó fal-
vakban, például Somoskán is az emberek 
Isten áldja! köszöntéssel üdvözlik egymást, 
és nem mennek el egymás mellett anélkül, 
hogy pár szót ne váltanának. Elindult-e? 
Megjárta-e? – kérdezik legalább egymás-

Ki hinné, hogy a világon számos 
olyan ország akad, amelyik számot 
tart a magyar rokonságra?

Közöttük első helyen említhetjük 
a törököket, akik szentül meg vannak 
győződve arról, hogy 150 éves „ven-
dégségük” jó volt nekünk. Így vannak 
ezzel az osztrák „sógorok” is, hiszen 
hosszú ideig egy uralkodó alatt, egy 
országban éltünk.

Vannak azonban rokonaink a világ 
egyéb tájain is. Magyar eredetűnek 
vallják magukat az Egyiptom és 
Szudán határán élő magyarabok és a 
kazahsztáni madjar törzs mintegy ezer 
tagja. A nisaybini magyar muszlimok 
mintegy 300 főt számlálnak.      

lányok, fiúk népviseletben
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tól. Bár az emberek nagy szegénységben 
élnek, van bennük és a közösségükben erő, 
ami tartást ad a hétköznapokon is. Falva-
ikban a hivatalnok, a pap, a rendőr, a tanár 
nem csángó. Ezért minden segítség, ami a 
megmaradásukat szolgálja, felbecsülhetet-
len jelentőségű. A falujabeliek egyébként 
dolgos, igyekvő emberek – mondja Benke 
Pál –, akik takarossá igyekeznek tenni 
otthonukat. Számosan közülük Spanyol-
országba mentek dolgozni, de az ott meg-
keresett pénzből otthon akarnak nagyobb, 
szebb házat építeni. 

A legkeletibb csángó falu, Lábnyik 
életét egy fotókiállítás mutatta be a 
csángó fesztiválon. A fényképek nagy 

szegénységet, elmaradott viszonyokat 
tükröztek, mégis szinte idilli életmódról 
árulkodtak. 

A csángók egyik legnagyobb problémá-
ja, hogy az ötvenes években csak néhány 
évig volt náluk magyar anyanyelvi oktatás, 
és ennek intézményes visszaállítására egy-
előre nincs is remény. Dr. Hardy F. Gábor, a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium főosztály-
vezetője elmondta, hogy a Moldvai Csángó 
Magyarok Szövetségének segítségével 
2007-ben nyílt meg az első Gyerekek Háza 
Lábnyikban, ma már 20-22 csángó faluban 
van ilyen létesítmény. Ebben tanítás után 
tanulnak a diákok magyar nyelvet. 

A magánemberek is sokat tehetnek a 

idős házaspár mise után – a gyimesi tímár viktor és felesége
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Információk országról, világról:

http://hu.wikipedia.org
http://lexikon.lap.hu

sZÓrVánY

A statisztikai adatok szerint Erdélyben legalább félmillió, az egész Kárpát-meden-
cében (Szlovákiában, Kárpátalján, a Vajdaságban, Horvátországban, Szlovéniában 
és Burgenlandban) nagyjából további háromszázezer, a nyugati világban pedig 
körülbelül egymillió-egymillió kétszázezer magyar él szórványokban. Ez így együtt 
megközelítőleg majdnem kétmillió ember. Vagyis minden hatodik magyar idegen 
nyelvű, más kultúrát hordozó népesség között, szórványban él. A magyarságot, a 
szórványban élőkkel együtt erős kötelékek fűzik a magyar nyelvhez és kultúrához, 
az óhazához. Mit tehetünk a szórvány magyarságért? A csángók példája bizonyítja, 
hogy nagyon is sokat. Elsősorban az ottani tömbmagyarság érdeme, hogy tanítókat 
küldött arra a vidékre. Hivatalos formában, az iskolákban vagy a hétvégeken, van 
már magyar oktatás. Nem teljesen eredménytelen az a törekvés sem, hogy a templo-
mokban legyen magyar nyelvű istentisztelet. És sokat javít a helyzeten, hogy egyre 
nagyobb számú magyar turista kíváncsi a csángókra. Jelenlétével bizonyítja, hogy 
van ilyen nyelv, van ilyen nemzet, s látogatásával hozzájárul ahhoz is, hogy ezen a 
szegény, munkanélküliséggel terhes vidéken megélhessenek a magyarok. 

csángók magyar kötődésének fenntartá-
sáért. A magyarországi turisták erősítik az 
összetartozást, s némi jövedelmet is hoznak 
ezeknek a falvaknak. 

A közvetlen, egyéni segítségnyújtásnak 
is megvannak immár a maga csatornái. 

Az iskolán kívüli magyar oktatás 
biztosításához járulhat hozzá a kereszt-
szülőséget vállaló anyaországi magyar, 
aki évi 40 ezer forinttal egy gyermek 
számára biztosítja a heti 3 órai anya-
nyelvi oktatást. A keresztszülői kapcsolat 
persze ennél többet jelent: személyes 
kapcsolattartást, időnkénti esetleges 

találkozásokat, levelezést, családi barát-
ságok kialakulását. 

Az így megalapozott tudással aztán 
számos csángó diák mehet magyar közép-
iskolába továbbtanulni.

Az ilyen segítségnyújtással gyógyírt le-
het találni a csángók alapproblémájára, arra, 
hogy nincs értelmiségük. Miközben itthon, 
Magyarországon azért is szorítunk, hogy 
életkörülményeik javuljanak, titkon abban 
is reménykedünk, hogy minél nagyobb 
mértékben maradjon meg identitásuk, és ne 
vesszenek ki színes hagyományaik. 

Bognár mária 
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Ez történt a világban
2010. OktÓBer

Robert Edwards, a lombikbébiprogramot 
lehetővé tevő tudós kapta a 2010-es orvosi 
Nobel-díjat. • A francia alkotmánytanács 
jóváhagyta azt a törvényt, amely betiltja a 
muzulmán nők teljes testét és arcát eltakaró 
öltözet, a burka és a nikáb viselését nyilvá-
nos helyeken. • Liu Hsziao-po kínai ellen-
zéki másként gondolkodónak, az 1989-es 
pekingi diáklázadás egyik vezéralakjának 
ítélték oda Oslóban a Nobel-békedíjat. • 
Több hétig tartó tervezés után Chilében egy 
nap alatt kimentették az augusztus 5-én lent 
rekedt 33 bányászt. 

nOVemBer
Levélbombát kézbesítettek Athénban a 
svájci, a bolgár, a chilei, a német és az orosz 
nagykövetségen. • Hétemeletnyi zuhanást 
élt túl egy másfél éves kisfiú Párizsban, aki 
előbb egy kávéházi terasz ponyvatetejére, 
onnan pedig egy járókelő karjaiba pottyant. 
• Berlusconi utasítására Vénusz és Mars 
kormánypalotában álló, i. sz. 175-ből szár-
mazó szobrain pótolták a hiányzó testrésze-
ket.• Ezer, feltehetően illegális abortuszok 
után elrejtett halott magzatot találtak egy 
thaiföldi templom halottasházában. • Mil-
liós tüntetések voltak Franciaországban a 
nyugdíjkorhatár 62 évre emelése ellen. • 
Magyar megfigyelőt vádoltak választási 
csalással Afganisztánban.
 

decemBer
Kitört a Tungurahua vulkán Ecuadorban.• 
Ismeretlen tettesek felrobbantották Lenin 
szentpétervári szobrát, aminek következté-
ben súlyosan megsérült a szobor alapzata. • 
Feladta magát Londonban Julian Assange, 

a Wikileaks alapítója, akit két svéd nő 
molesztálásával gyanúsítanak• Zavargások 
törtek ki Tunéziában, miután egy utcai árus 
felgyújtotta magát, mert a rendőrök elvet-
ték az áruját. Ezzel egy hónapokig tartó, 
több országon végigsöprő tüntetéssorozat 
vette kezdetét, amely politikai rendszereket 
rendített meg. • Újratemették a Ceauşescu-
házaspárt, miután orvosszakértők meg-
bizonyosodtak kilétükről. • Két ember 
megsebesült, a robbantó pedig meghalt 
Stockholmban egy öngyilkos merénylet-
ben, melyet egy közel-keleti származású 
svéd állampolgár követett el.• Húsz év 
börtönre ítélték Párizsban Mikel Albizut, 
a Baszk Haza és Szabadság (ETA) egykori 
politikai vezetőjét. • Életfogytig tartó bör-
tönbüntetésre ítélték Jorge Rafael Videlát, 
az Argentínában 1976-tól 1983-ig tartó 
diktatúra de facto elnökét. 

2011. Január
Letette a hivatali esküt Brazília történe-
tének első női elnöke, a baloldali Dilma 
Rousseff. •  Közel három hónap után ki-
szabadult szudáni fogságából Papp István 
alezredes, az ENSZ békefenntartója. • 
Elsöprő többséggel szavazott a népsza-
vazáson Dél-Szudán az önállóságra. • 37 
halálos áldozatot követelt egy öngyilkos 
merénylet Moszkvában a Domogyedovó 
repülőtéren.   

FeBruár
Egy frissen napvilágra került dokumen-
tum szerint koszovói albán felkelők 2003-
ban egy ENSZ-vizsgálat során vallomást 
tettek arról, hogy szerb foglyok belső 
szerveit kioperálták, értékesítették, a több 
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száz áldozatot pedig eltemették. • Kiújult 
a konfliktus Kambodzsa és Thaiföld kö-
zött a két ország vitatott határvonalánál. 
• Beismerte, hogy hazudott az az iraki 
disszidens, aki arról a biológiaifegyver-
programról beszélt, amely később az iraki 
beavatkozás egyik alapjává vált. • Több 
mint 240-en meghaltak Új-Zélandon egy 
6,3 erejű földrengésben. • Az ellenzék 
nyerte az előrehozott választásokat Íror-
szágban.                                                           

március
Több mint tízezren tüntettek Jerevánban 
a kormány lemondását és új választások 
kiírását követelve.• Egy indiai bíróság 
halálra ítélt 11 muzulmánt, akik kilenc 
évvel ezelőtt felgyújtottak egy vonatot, 
és az így keletkezett tűzben 60 hindu 

meghalt – a merénylet etnikai erőszak-
hullámhoz vezetett. • Pokolgép robbant 
a madagaszkári elnököt szállító kocsi 
alatt, de a politikusnak nem esett baja.• 
Lemondott a dalai láma a tibeti nép 
politikai vezetéséről egy szabadon vá-
lasztott vezető javára, de továbbra is ő 
marad tibeti buddhisták szellemi vezetője. 
• Egy 13 éves fiú a kalinyingrádi strandon 
talált meg egy 24 éve palackba zárt leve-
let, amit Németországban adtak fel. 

áPrilis
Szomáliai politikusok bejelentették egy 
új állam, Azánia létrehozását Szomália 
határain belül. • Bár az EBESZ megfigyelői 
szerint komoly szabálytalanságok történtek, 
a szavazatok 95,5%-ával ismét Nurszultan 
Nazarbajevet választották Kazahsztán 

Márciusban 8,8 erősségű földrengés rázta meg Japán északkeleti partvidékét, majd az 
ennek nyomán pusztító cunami következtében megsérült a fukusimai atomerőmű is
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elnökének. • Parlamenti választásokat és 
elnökválasztást is tartottak Nigériában. A 
keresztény elnök újraválasztása nyomán 
felerősödött a keresztények és muszlimok 
közötti erőszak. • Az Európai Unió tagor-
szágainak külügyminiszterei elfogadták az 
unió  Duna-stratégiáját, együttműködési 
lehetőséget nyújtva a Duna vízgyűjtőte-
rületének országai számára gazdasági, 
infrastrukturális, energiaügyi, környezet-
védelmi és kulturális területen.
 

máJus
Május elsejétől kezdve korlátozások nél-
kül vállalhatnak munkát Ausztriában és 
Németországban is az új keleti tagállamok 
dolgozói. • XVI. Benedek pápa másfél mil-
lió zarándok jelenlétében boldoggá avatta 
a néhai II. János Pált. •Amerikai kom-
mandósok megölték Oszama bin Ladent, 
az al-Kaida terrorszervezet vezetőjét. • 
Eredetileg illegálisan készült falfirkákat, 
Klaus Paier graffitijeit nyilvánította védetté 
Aachen városa. • Lemondott az IMF vezér-
igazgatói posztjáról Dominique Strauss-
Kahn, mert szexuális bűncselekmény 
miatt bírósági eljárást indítottak ellene. • 
Autóbalesetben meghalt két magyar katona 
Afganisztánban. 

JÚnius
A svájci parlament határozatot fogadott el, 
amely kimondja, hogy nem adható ki építési 
engedély újabb nukleáris erőműre. • Vélhe-
tően szívinfarktusban meghalt egy magyar 
katonaorvos Afganisztánban. • Kiújultak a 
zavargások Bahreinben.• Chilében kitört a 
Puyehue tűzhányó, a környező települések-
ről több mint 3000 embert kellett kitelepí-
teni. • Az osztrák parlament eltörölte azt a 
Monarchia széthullása és az első Osztrák 
Köztársaság megalapítása után életbe lépett 
rendeletet, mely a Habsburgokat kizárta 
az elnökjelöltek köréből. • Megsebesült a 

jemeni elnök, miután gránáttalálat érte a 
palotáját. • Ismét Ban Ki Mun koreai dip-
lomatát választotta az ENSZ közgyűlése a 
világszervezet főtitkárának. • Szlovákiában 
20-ról 15%-ra csökkentették a kisebbségi 
nyelvhasználati küszöböt, igaz, egy módo-
sítás értelmében egy település csak akkor 
kerülhet fel a kétnyelvű települések listájára, 
ha a kisebbségi lakosok aránya a településen 
két egymást követő népszámlás során is eléri 
a 15 százalékot. 

JÚlius
A határokon átnyúló bűnözésre hivatkozva 
Dánia felújította határain a szúrópróbasze-
rű vámvizsgálatokat. • Bejelentették, hogy 
megszűnik a 168 éve megjelenő brit bulvár-
lap, a News of the World, miután kiderült, 
hogy munkatársai több ízben is illegális 
módszerekkel jutottak információhoz. • A 
német kormány és parlament is elfogadta 
azt a határozatot, amely szerint Németor-
szág 2022-ig leállítja összes atomerőművét. 
• Az Atlantis földet érésével lezárult a 30 
éves amerikai űrrepülőgép-program. • Az 
euroövezeti országok vezetői elfogadták a 
Görögországnak  adandó mentőcsomagot, 
amelynek értelmében Görögország adóssá-
gának egy részét elengedik (ez részleges 
államcsődöt jelent) és biztosítják a követ-
kező évek finanszírozását.  

auGusZtus
2200 milliárd dolláros, két szakaszban 
megvalósítandó adósságplafon-emelésről 
döntött a Fehér Ház, így sikerült elkerülni, 
hogy az USA kormánya fizetésképtelenné 
váljon. • A Herschel csillagászati műhold 
első ízben mutatott ki oxigénmolekulá-
kat – összekapcsolódó oxigénatomokat 
– a világűrben. • Megkezdődött Hoszni 
Mubarak pere – a volt egyiptomi elnököt 
korrupcióval vádolják és azzal, hogy a 
tömegbe lövetett a január–februári  nép-
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felkelés során. • A líbiai lázadók a NATO 
segítségével megbuktatták Moammer 
Kadhafit, elfogniuk azonban nem sike-
rült – az országban az Átmeneti Nemzeti 
Tanács vette át a hatalmat. • Lemondott 
tisztségéről Steve Jobs, az Apple vezére. 
• Nem sokkal felszállása után lezuhant a 
Progress M-12M orosz teherűrhajó. • 3 
millió ember maradt áram nélkül New 
yorkban, miután az Irén hurrikán miatt 
megáradtak a város folyói. • A magyar 
állampolgárság felvétele miatt megfosz-
tották szlovák állampolgárságától Gubík 
László lévai MKP-vezetőt. • A hivatalos 
indoklás szerint a város építészeti meg-
jelenésének védelmében betiltották a 
műholdvevő antennák használatát Türk-
menisztán fővárosában, Ashabádban.

sZePtemBer
Megkezdődött Geir Haarde volt izlandi 
miniszterelnök pere, arról, terheli-e 
(büntetőjogi) felelősség amiatt, hogy 
kormányzása idején, 2008-ban nem aka-
dályozta meg az ország pénzügyi rend-
szerének összeomlását. • Tüntetők törtek 
be Izrael egyiptomi nagykövetségére, 
az ezt követő véres összecsapásokban 
több százan megsebesültek, és Kairóban 
emiatt rendkívüli állapotot hirdettek ki. • 
Robbanás történt Franciaországban egy 
nukleáris létesítmény hulladéklerakó-
kemencéjében, de szakértők szerint az 
esemény nem okozhatott sugárszennye-
zést. • Tálib harcosok több öngyilkos 
merényletet hajtottak végre az afgán 
fővárosban, Kabulban.

áprilisban vilmos brit trónörökös, ii. erzsébet királynő unokája a londoni Westmins-
ter-apátságban oltár elé vezette catherine Middletont.
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ezek a kérdések 
Mága  Zo l t án , 
a fiatal magyar 

zenésznemzedék egyik 
legtehetségesebb mű-
vésze kapcsán jutnak 
az ember eszébe. Mága 
Zoltán eddigi életútja 
mesébe illő.

Zenészdinasztiába 
született, háromévesen 
kapta első hegedűjét, és 
hatévesen már színpa-
don állt. Gyerekkorában 
gyakran hallgatta, figyel-
te szülei és az ismerősök, barátok éjjelekbe 
nyúló, felejthetetlen muzsikálását. Úgy 
tanulta kezdetben a zenét, hogy az ágyból 
hallgatta, miközben mozgott a keze, az ujja, 
félálomban utánozta a felnőtteket. 

Nagyapja és édesapja tanította hegedülni, 
hihetetlenül gyorsan tanult, amit a füle hallott, 
azt a keze eljátszotta. Egyszer mulatság volt a 
házuknál, ő már aludt, de gyermekére büszke 
apja fölébresztette: Zoli, játssz valamit a 
vendégeknek! Az álom és ébrenlét határán 
levő fiú, engedve a szülői rábeszélésnek 
elővette a hegedűt, s kicsalogatta belőle a 
Monti-csárdást, szinte hiba nélkül.    

MiNDENBEN	oTTHoN	VAN,	AMi	ZENE

A szeretet hegedűse: 
Mága Zoltán

Ekkor tudatosult szüle-
iben és zenéhez értő bará-
taikban, hogy csiszolatlan 
gyémánt a gyermek. Ők 
is, a tanárok is elkezdték 
hát csiszolni. A fiú karri-
erje villámgyorsan ívelt 
fölfelé. Élete akkor vett 
gyökeres fordulatot, ami-
kor apja meghallgatásra 
vitte a Rajkó Zenekarhoz. 
Farkas Gyula karmester 
az első néhány taktus után 
leállította a gyereket, meg-
köszönte, és csak annyit 

mondott, szeptemberben találkozunk. 
Kemény munka kezdődött, olyan ke-

mény, hogy Mága Zoltán sírva könyörgött 
a szüleinek, hadd hagyja abba a hegedülést. 
Nem akar ilyen áron prímás lenni!  

Mégis folytatta, hogy ne hozzon szé-
gyent szüleire. Megérte. A sok gyakorlást, 
tanulást egyre több siker koronázta. 

Egy idő után külföldi színpadokra vá-
gyott, meg akarta méretni tehetségét szólis-
taként is. A kísérlet nem volt eredménytelen. 
Egymást követték a zajos sikerek, a jó kriti-
kák, mígnem az egyik előadáson fölfigyelt 
virtuóz előadásmódjára az aacheni egyetem 

micsoda adottságokkal született az az ember, aki egy szolnoki zenész családból 
indulva 37 évesen már a világhír határán jár? Honnan ivódott belé annyi szo-
lidaritás, hogy összemuzsikált vagyonának tetemes részét jótékonysági célokra 
fordítja? s mennyi tehetség, empátia, emberszeretet kell ahhoz, hogy zenéje min-
denkihez szóljon, azt a legtöbb ember befogadja, magáénak vallja, szeresse?
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professzora, s meghívta diáknak az ottani ze-
neakadémiára. Három éven keresztül külön-
féle kurzusokon vett részt, majd Budapesten 
szerzett előadóművészi diplomát.

Egy hétre rá szerződést kapott, a Fővárosi 
Operettszínház szólistája lett. Másfél év 
múlva 50 taggal cigányzenekart alapított, 
s hamarosan külföldi turnéra indult. Elő-
ször Párizsban léptek föl, majd beutazták 
szinte az egész világot. Fergeteges sikert 
arattak mindenfelé. New yorkban zenéltek, 
amikor elfogadta a budapesti revüszín-
ház, a Moulin Rouge szerződését. Talán 
a honvágy is hívta már haza. Kezdetben 
zenekarvezető, nem sokkal később pedig 
művészeti igazgató, show-műsorok ren-
dezője, producere lett. 

Nem volt rossz döntés a mulató, hiszen 
az a közeg már nem a klasszikus, még 
csak nem is a hagyományos cigányzene 
világa. Itt mindenhez kellett érteni. Ismerni 
a világslágereket, a hazaiakat, az operettet, 
a rockot, s mindezt nemcsak reprodukálni 

kellett, hanem valami olyan zenei világot 
kellett teremteni, ami a sajátja, amit csak 
Mága Zoltán tud, s amivel elbűvöli a közön-
ségét. A kísérlet sikerült. Olyannyira, hogy 
műsorát meghallgatva, némi egyeztetés után 
Marokkó budapesti nagykövetén keresztül 
meghívást kapott VI. Mohamed király szü-
letésnapjára vendégszerepelni. Az arab zene 
ugyan nem hasonlít sem a klasszikus euró-
pai, sem a magyar dallamvilágra, a művész 
mégis óriási sikert aratott Rabatban.

Azóta planétánk öt kontinensének mint-
egy száz országában öregbítette a magyar 
zene hírnevét, kialakítva a maga különleges, 
semmi és senki máshoz nem hasonlítható, 
érzelmes, szívhez szóló, romantikus zenei 
világát. Repertoárja a népzenétől a szimfoni-
kus darabokon át a musicalig, jazzig terjed. 
Mindenben otthon van, ami zene.  

Bármennyire otthonosan mozog a nemzet-
közi színpadokon, a hegedűművészt a hazai 
hallgatóság érdekli a legjobban. Ifjú kora óta 
foglalkoztatja a bécsi újévi koncertek európai 

Csábítás hegedűvel
Filmen	már	láttunk	ilyet,	de	az	élet	színesebb	történeteket	produkál.	
Történt,	hogy	a	rajkó	Zenekar	próbájának	szünetében	Mága	Zoltán	fölfigyelt	egy	
csinos,	jó	alakú,	szép	arcú	lányra,	Annamarira.	Gyakran	beszélgettek,	s	ahogy	az	
lenni	szokott,	 szerelem	szövődött	köztük.	A	kapcsolat	rövid	 idő	múltán	azonban	
majdnem	zátonyra	futott,	mert	a	lány,	okkal,	ok	nélkül,	féltékeny	lett,	majd	szakított	
a	fiúval.	Ő	pedig	megsértődött,	büszke	is	volt,	nem	akart	könyörögni.	

Aztán	egyre	jobban	hiányzott	neki	a	lány.	Egy	napon	megelégelte	az	áldatlan	
helyzetet,	s	szólt	néhány	társának,	menjenek	vele,	s	hozzák	a	hangszerüket	is.

Kivonultak	ahhoz	a	bérházhoz,	ahol	a	lány	lakott,	s	tudásuk	legjavából	szerená-
dot	adtak	neki.	Az	emeletes	házban	sorra	nyíltak	ki	az	ablakok,	végül	Annamariék	
ablakában	is	fény	gyúlt.	Valaki	csendháborítás	miatt	kihívta	a	rendőröket.	A	járőr	
megjelent,	s	a	ház	lakóival	együtt	tapsolta	vörösre	a	tenyerét.	
Aztán	egy	szál	vörös	rózsa	hullt	a	hegedűs	elé	a	béke	jeléül.	A	papa	pedig	behívta	

az	egész	kompániát	a	lakásba.
Hogy	mi	lett	a	történet	vége?	Először	egy	kislány,	Jennifer,	aki	színésznőnek	

készül	és	csodálatosan	énekel,	aztán	egy	kisfiú,	Zolika,	aki	hegedül,	és	édesapja	
nyomdokaiba	kíván	lépni.
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égi zene angyalok között

sikere, s úgy gondolta, megteremthetné en-
nek mintájára a magyar főváros kiemelkedő 
rendezvényét, a Budapesti Újévi Koncertet. 
Egy ilyen produkció előkészítéséhez évek 
munkája kell, de Mága Zoltán kitartását, 
zeneszeretetét ismerve nem volt kétséges a 
siker: 2009 óta a magyar közönség is részese 
lehet egy olyan eseménynek, amely évről-
évre újabb nemzetközi elismerést szerez 
Magyarországnak. 

A hegedűművész szakmai pályafutását 
eddig már annyi elismerés és díj kísérte, 
hogy ezek medáljai, érmei alig férnek el a 
művész szekrényében. Közönségdíjat kapott 
a mexikói világzenei fesztiválon, tulajdono-
sa az Európa Díjnak, a Máltai Lovagrend Ér-
demérem Becsületrend Nagykeresztjének, 
a Budapesti Operettszínház örökös tagja, 
a Magyar Kultúra Lovagja. 2007-ben átve-
hette a Magyar Köztársasági Érdemérem 
lovagkeresztjét, 2009-ben a Budapest Díjat, 
2010-ben az I. osztályú Honvédelemért 
Kitüntető Díjat, és ugyanebben az évben 
szülővárosa, Szolnok díszpolgára is lett.

Mága Zoltán büszke arra is, hogy 2009-
ben az előadóművész kategóriában elnyerte 
Közép-Magyarország, Pest megye Prima-
díját. Mi több, 2011-ben Prima Primissima-
díjra is jelölték a Magyar Népművészet 
és Közművelődés kategóriában, s mikor 
olvasóink ezeket a sorokat olvassák, talán 
már az eredmény is ismert lesz. 

Nem lenne teljes a művészportré, ha 
nem ejtenénk szót közéleti szerepéről. Nem, 
nem politizál, hanem szolidáris az elesett, a 
bajba jutott emberekkel. A kitüntetéseivel 
járó pénzösszegeket mindig az ő sorsuk 
jobbítására fordítja, és a 100 templomi 
koncertből álló – két év alatt lebonyolított 
– rendezvénysorozatának teljes bevételét 
is jótékonysági célokra ajánlotta föl. Nem 
véletlen, hogy – önéletrajzi könyve címével 
élve – a szeretet hegedűsének tartják.

Egy sikeres művészpálya kezdetét, a 
siker első állomásait próbáltuk bemutatni. 
De Mága Zoltán hegedűjének hangja azt 
ígéri, a történet folytatódik.

t. i.
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„Virágok közt veled lenni, tudom, szép 
volna kedvesem” – énekli Bródy híres dalát 
Koncz Zsuzsa. Amikor Lipóton a nyár ele-
jén sétáltam, egy nyitva hagyott ablakból 
szólt a dal. Ide is illett, mert ez a község a 
„Virágos európai városok és falvak” elne-
vezésű verseny első helyezettje. Tavasztól 
késő őszig tele virággal a 700 lakosú köz-
ség Győr-Moson-Sopron megyében. 200 
lakóházának udvara, ablaka, és a 200 üdü-
lőház is igyekszik virágos kedvet mutatni. 
Éppen virágzott a Darnózselire vezető úton 
a község ékessége, a vadgesztenyesor, 
amely védett természeti érték. 

Munkanélkülit elvétve találni, fejlődik 
a falu, gyógyfürdőjében tavaly 140 ezren 
fürödtek, évek alatt számtalan panzió nyílt, 
az Orchidea Szálló minden igényt kielégít. 

ViráGoS	TELEPüLÉS	EuróPáBAN

A lipóti pék és faluja
A futballrajongók pedig a két, termálvízzel 
fűtött, műfüves pályáján játszó aranylábú-
akat nézhetik. 

Mégsem csak ezekről híres a község, 
hanem arról, hogy itt lakik a lipóti pék, aki 
egyben a község polgármestere is.

Tóth József Péter mindig is törekvő 
ember volt. Figyelte, hogyan működnek a 
dolgok, és nem sajnálta a kezét, az erejét, 
az idejét tanulásra és munkára. 

Húsbolti eladónak tanult, a nyolcvanas 
évek végén három húsüzletet is kibérelt 
három faluban, később lett egy nagyobb 
élelmiszerüzlete. Arra gondolt, jó lenne 
egy látványpékséget létrehozni. Egy svéd 
cég prospektusa jutott a kezébe sütödei 
alkalmatosságokról. Összehoztak számára 
egy találkozót egy svéd kereskedővel, és 

A szálló minden igényt kielégít
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Ladájába pakolva haza is hozott egy ipari 
sütő- és keverőgépet.

A lipóti pékség négy alkalmazottal in-
dult 1992-ben, vezetőjük a környék legjobb 
pékje volt. A sütőt előbb Tóth József Péter 
édesanyjának szobájában állították fel, 
majd újabb és újabb bővítésekbe kezdtek a 
családi ház telkén. 2004-re ötven alkalma-
zottat foglalkoztattak, és tíz autó szállította 
200 boltba az árut. Ma is ő a cég tulajdo-
nosa és vezetője. Saját mintabolthálózatot 
hozott létre. A lipóti pékség 2010-ben 105 
mintaboltot működtet Magyarországon, eb-
ből több mint 50 üzlet Budapesten van, de 
jelen van Pozsonyban, Dunaszerdahelyen, 
Nagymegyeren és Révkomáromban is. 
A Sepsiszentgyörgyön működő Diószegi 
pékség a testvérpéksége. 

Megvetették a lábukat az Alföldön is, 
Kecskeméten nyitottak mintaboltokat. A 
cég 2010-ben alvállalkozóival együtt 750 
embernek adott munkát. Évi árbevétele 
milliárdos nagyságrendű. Mára már a 
legmódosabbak közt emlegetik a nevét, 
de húzta magával szeretett községét és 
környékét is. Az itt élőknek munkát adott 
a pékségben és a szállodában is. 

Lipót az osztrák határtól 30 kilométerre, 
a szlovák határtól pedig 3 kilométerre fek-
szik. A jövő is készül, uniós támogatással 
kompkikötő épül Bős és Dunaremete 
között, és a lipóti pékműhelyből igazi 
látványpékség születik, a galérián keresz-
tül lehet majd látni, hogyan dolgoznak a 
pékmesterek. Egy külföldi beruházó pedig 
westernlovardát épít, versenyeket is ren-
deznek majd. Tizenkét személyes kisgépek 
fogadására és indítására alkalmas nem-
zetközi repülőtér nyílik a Szigetközben: a 
Darnózseli és Lipót határában kialakított, 
nyolc éve ideiglenes engedéllyel használt, 
füves létesítmény 800 méteres leszálló-
pályája mellé hangárt és fogadóépületet 
építenek a következő években.

Az évekkel ezelőtt anyagi okokból meg-
szüntetett általános iskolát újra megnyitot-
ták. Az első kéttannyelvű osztályban angolul 
és magyarul tanulnak a gyerekek. Az iskola 
újraindításához az állami normatíván felül 
szükség volt a lipóti önkormányzat anyagi 
hozzájárulására és a lipóti pékség anyagi 
segítségére is. A polgármester, a negyvenes 
éveiben járó Tóth József Péter 2009-ben 
méltán lett „Az év vállalkozója” cím tulaj-
donosa. Négy gyermeke és felesége a biztos 
háttér, belőlük merít erőt a másnapokra. Ha 
kevés idejét pihenéssel akarja tölteni, akkor 
kedvenc hobbijainak, a vadászatnak, termé-
szetjárásnak vagy a focinak hódol.

Bódi ágnes

Tóth József Péter: pék és polgármester
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dobány Sándor kipróbálta a japán 
nagysebességű vasutat is. Ám 
az oda vezető útja meglehetősen 

kalandos volt. A transzszibériai vonalon 
utazott Vlagyivosztokig, majd onnan ha-
józott át az igencsak háborgó tengeren a 
távol-keleti szigetországba. 

2007 karácsonya előtt nyugdíjba ment. 
Megfogadta, ameddig ereje és a nyugdíjas 
vasutasnak járó szabadjegye engedi, addig 
nem mindennapi utazásokra vállalkozik. 

– Még a Kossuth Lajos Katonai Fő-
iskolára jártam, amikor évfolyamunkon 
szovjet tiszteket is képeztek. Jó barátom 
lett az egyik fiú, aki később az orosz hadi-
tengerészet parancsnokaként szolgált. Most 
– évtizedekkel később – ismét találkoztunk, 
s felajánlotta, hogy atom-tengeralattjáró-
val el tudna vitetni az Északi-sarkra. Ezt 
követően már csak ki kellett várni, hogy 
valamelyik parancsnoksága alá tartozó hajó 
az Északi-tengeren járőrözzön. 

Dobány Sándor Hollandiáig vonatozott, 
majd hajón szelte át a La Manche-csator-
nát. Londonban megpihent a testvérénél.  

A rövid kikapcsolódásnak sem a megszo-
kott módját választotta. Az Egyesült Ki-
rályság hadtörténeti múzeumában kiállított 
világháborús tengeralattjárók működését 
tanulmányozta. 

Két nap múlva újra vonatra ült, és Skó-
cia északi csücskébe zötykölődött, addig, 
ameddig a sínpár vezetett. Hosszú órákon 
át a tenger partján kanyargott a vonat. Az 
egyik oldalon a kopár sziklafalat, a mási-
kon a végtelennek tűnő tengert lehetett látni 
az ablakból. Az Oslóval egy magassági 
körön fekvő Thurso kikötővárosban szállt 
le a vonatról, ahol csontig hatoló hideg 
fogadta. Szerencsére a tenger nem volt 
befagyva, Thurso kikötőjében a skót parti 
őrség hajóján várták. 

– Ezzel a viszonylag kisméretű, ám 
technikai eszközökkel csodálatosan fel-
szerelt vízi járművel kihajóztunk a nyílt 
tengerre, 20 kilométer távolságra. Itt 
hosszas várakozás következett. Négy órát 
álltunk egy helyben. Egyszer csak a tenger 
mélyéről közvetlenül mellettünk előtűnt a 
tengeralattjáró periszkópja, majd a tatja, 

VoNATTAL	ÉS	TENGErALATTJáróVAL	KöZLEKEDiK

Nyugdíjas az Északi-sarkon

dobány sándor fiatal korában katonatisztként szolgált. egy idő után leszerelt, 
vasutas lett. külföldre szóló szabadjegyével szinte az egész világot bebaran-
golta. nyugdíjasként tengeralattjáróval jutott el az Északi-sarkra.
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végül teljes hosszában a hajótest. A parti 
őrség hajója nagyon óvatosan a tengeralatt-
járó mellé manőverezett, én pedig át tudtam 
lépni a fedélzetére. Semmit nem vihettem 
magammal a rajtam lévő ruházaton kívül. 
Fényképezőgép, mobiltelefon, étel, ital, 
de még a fogkefém sem lehetett nálam. 
Egy vaslétrán kellett lemászni a tenger-
alattjáró belsejébe, majd meg is kezdtük 
a merülést. 

Egy keveset tudok oroszul, a legfonto-
sabb dolgokban így tudtam értekezni a ka-
pitánnyal, aki megmutatta a hálófülkémet, 
s közölte, hogy 4 nap múlva felemelkedünk 
az Északi-sarknál. Közben narancssárga 
overallt kaptam, olyat, amilyet a legénység 
is viselt. Megmutatták, hogy vészhelyzet-
ben milyen ajtókkal lehet légmentesen el-
választani ezeket a jókora cellákat egymás-
tól. Ez nem nyugtatott meg teljesen, mert 
elmondták: tengeralattjárónk ugyanolyan 

típusú, mint az elsüllyedt Kurszk. Minden 
tiszteletem a tengeralattjárón szolgálók 
állóképességéért, amivel el tudják viselni 
a teljes bezártságot és a hosszú szolgála-
tot. A hajózás során számomra is csak az 
étkezések időpontjai szabták meg az élet 
ritmusát. Végül négy nap múlva valóban 
felemelkedtünk a vízfelszín közelébe az 
Északi-sarkon. Jómagam is belenézhettem 
a periszkópba. A hathónapos sarki éjszaka 
tartott, ám csodálatosan megvilágított 
mindent a sarki fény. 

Dobány Sándort a sarki vizekről vissza-
térve egy holland kikötőben tették partra. 
Onnan vonattal utazott haza dunaújvárosi 
otthonába. Mint elmondta, a felejthetetlen 
kaland során külföldön mindössze 10 ezer 
forintnyi kiadása volt, az utazásért nem kel-
lett fizetnie, csupán a kikötői illetékekre és 
a múzeumbelépőre kellett pénzt áldoznia.

kassai János

Ilyesmit láthatott dobány sándor a periszkópon át
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elsŐ beszélgetés
2010. nOVemBer

1987 decemberében 25 éves voltam, amikor 
leszálltam egy Romániából Csehszlovákia 
felé tartó vonatról Budapesten. Ez volt az 
a híres szilveszteri vonat, amiről a magyar 
határ után nagyon sokan leszöktünk. Mi 
Budapesten ugrottunk a semmibe, iratok 
nélkül az éjszakába, de volt három üveg 
konyakunk, és az jót tett. 

SoKADSZor	iS	ÚJ	ÉLETET	KELL	KEZDENi

A halálfélelmet 
nem lehet elfelejteni

2010 novemberében beszélgettem először jutkával. devecser utcáin akkor még 
vastagon állt a vörösiszap. Otthon voltak, mikor elindult az áradat. találkozá-
sunk idején párjával együtt az istván kórházban feküdt. az ő lába bokáig, a 
férje lába térdig megégett. ott a kórházban kezdte mesélni történetét erdélyről, 
árvízről, földrengésről, na meg a vörösiszapról. arról, hogyan lehet egy életet 
újra- és újrakezdeni? 

Annak idején otthon, Sepsiszentgyör-
gyön nem érezhettem magamat igazán 
magyarnak. Nem azért jöttem, mert itt 
kolbászból van a kerítés, hanem azért, 
hogy igazából magyar lehessek. Amikor 
a romániai munkahelyemen rám szóltak, 
hogy még anyukámmal sem beszélhetek 
magyarul telefonon, s amikor kézilabdás-
ként állandóan baj volt a magyar szárma-
zásommal, nem tudom leírni, mit éreztem. 
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Persze, hogy elmentem a Szent Anna-tóhoz 
a magyartalálkozóra elénekelni a székely 
himnuszt, ami után a csíkszeredai rend-
őrségen találtam magam, és persze, hogy 
minden gondolatom az volt, hogy el innen. 
Nyakas székely voltam, és lázadó huszon-
éves. Egyre súlyosabb gondjaim lettek a 
hatósággal, ami egyre nehezebbé tette az 
ottani életemet. Volt egy nyolc hónapos 
kislányom, akit Szentgyörgyön hagytam, 
mert a romániai hatóságok csak úgy en-
gedtek el, ha valaki otthon marad, mintegy 
biztosítékul arra, hogy visszamegyek. Ő két 
évvel később került hozzánk. Akkor még 
élt Ceauşescu, neki kellett engedélyeznie, 
hogy a gyerek jöhessen. 

Állandóan új életet kellett kezdenem. 
Nyolcéves voltam 1970 májusában, amikor 
nagy árvíz volt Székelyföldön, az Olt folyó 
öntött ki. Én abban az utcában laktam, 
ahol az ár elvonult. A mai napig magam 
előtt látom, ahogy a csónakba raknak egy 
kis batyuval, és azonnal menni kell, mert 
az Olt nagyon gyors folyó, és brutális se-
bességű víztömeggel takarított el mindent 
maga körül. Egy nyolcéves gyerek ekkora 
árvizet nem kalandként, hanem félelem-
ként él meg. Ha azt látja, hogy a szülei 
rettegnek körülötte, akkor érzi, hogy ez 
nem vicc. Csak azt hallottam, istenem, nem 
lesz semmink, mindenünk odaveszett, de 
legalább élünk. 

1977. március 4-én az évszázad egyik 
legnagyobb földrengése volt Romániában, 
amit én a nyolcadik emeleten éltem át. Akkor 
15 éves voltam. Egy bolgár film ment a tévé-
ben este nyolc óra körül. Éppen lefeküdtem 
volna, amikor láttam, hogy a szekrény jön 
velem szembe. Édesanyám ordított, hogy 
gyere Jutkám, mert földrengés van. Abban 
a pillanatban sötét lett, ropogott-recsegett 
minden. Azt hittem mindennek vége. Csak 
azt tudom, hogy édesanyámat nagyon szorí-
tottam, álltunk az ajtónál az ajtókeretben, és 

vártuk, hogy most ott halunk meg. Elmúlt a 
földrengés, lejöttünk a nyolcadik emeletről, 
de hetekig nem tudtunk visszamenni. Min-
denünk odalett akkor is. 

Magyarországon megtaláltam a helyem. 
A gyerekeim édesapjával vállalkoztunk, és 
mindent megpróbáltunk, hogy a magunk 
urai legyünk. Rengeteget dolgoztunk, 24 
órából 24-et. Közben fel kellett nevelni há-
rom gyereket. A házasságunkat megviselte 
ez a küzdelem, 2006-ban elváltunk.

2007-ben költöztünk Hefler Jenővel 
Devecserbe. Én az első pillanattól odavol-
tam a párom szülőházáért, az udvarért, a 
kertért, nagyon szerettem ott élni. Pofoz-
gattuk 3 éven keresztül, úgy gondoltuk, 
innen már nem mozdulunk. Fogalmam 
sem volt arról, hogy a közelünkben van 
ez a vörösiszap-tározó. Nem láttam, nem 
beszélt róla senki. 

Mind a ketten otthon voltunk, mikor 
elindult az áradat. Jenő 5-10 perccel 
előtte jött haza. A számítógép előtt ültem 
és kinéztem az ablakon, mintha látnék 
valamit, de mégsem… aztán láttam valami 
vöröset, mintha rozsdás víz lenne. Az első 
gondolatom az volt, hogy csőtörés van 
valahol az utcában, de amikor messzebbre 
néztem, akkor láttam, hogy a szomszéd 
kertjében is hömpölyög a víz, és ordítot-
tam Jenőnek, gyere, nézd meg, mi ez a 
szörnyűség? Ki akartunk rohanni, hogy az 
autóval elálljunk, de mire kinyitottuk az 
ajtót, addigra már félméteres volt a víz, és 
vitte az autót. A szomszéd autója szorította 
oda a miénket a villanypóznához. Mikor 
másfél méteres lett ez a szörnyűség, és 
óriási hullámokkal jött, akkor kifordította 
az autókat és elvitte messzire, messzire. 
Még mindig fogalmunk sem volt arról, 
hogy mi ez. Hívtam a gyerekeket, hátha 
tudnak valamit. A Jenő szüleivel beszél-
tünk, nevetve mondták a telefonba, hogy 
ne szórakozzunk, náluk nincs semmi pár 
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utcával arrébb. Pillanatok alatt bokáig érő 
víz volt a házban, benne álltunk, és nem 
tudtuk, hogy mit csináljunk. A sógornőm 
hívott telefonon, hogy, ez valami nagyon 
veszélyes. Ő ajkai, és tudta, hogy mi ez 
a vörösiszap. Mikor kezdett apadni, Jenő 
kiment, de ráordítottak a szomszédok, 
hogy azonnal menjen vissza, mert még 
mindig nagyon nagy a sodrása. Én hall-
gattam a sógornőmre meg a szomszédra, 
bementem a fürdőszobába, lehúztam a 
nadrágom, a cipőm, lemostam a lábam 
és két nejlon bevásárlószatyrot kötöttem 
a lábamra, Jenő viszont nem. Amikor 
bejött a házba, térdig tiszta iszap volt, és 
akkor jöttek a traktorral, hogy a követ-
kező hullám elől kimenekítsenek. Jenő 
nem akart jönni, hiába mondtam, hogy 
jöhet még egy hullám, itt halhatunk meg. 
Kinyitotta a padlásfeljárót, földobáltuk a 
meleg holmikat, hogyha szükséges, akkor 
fölmenekülhessünk. 

Valahogy mégis felkerültünk a traktor-
ra. A kastélykertbe vittek, lefürösztöttek. 

Ott láttuk igazán, hogy mi történt. A tűz-
oltók lemostak az út közepén, mondták, 
hogy addig súroljuk a lábunkat, amíg 
nem csúszik, mert amíg csúszik, addig a 
lúg marja. De még akkor sem gondolta 
senki, hogy ez ennyire maró valami. A 
fájdalmat később kezdtük érezni. Először 
csak melegséget, aztán egy kicsit égetett, 
de én akkor még mindig azt hittem, ez 
attól van, hogy vizes a nadrágom, vizes 
a cipőm, és felhorzsolta a bőröm. Pestre 
kerültünk, az István Kórház égési és 
plasztikai osztályára. Jenőnek megégett 
mind a két lába térdig és mind a két lá-
bán bokánál, úgy tenyérnyi nagyságban 
elhalt. Azt kellett kitakarítani, pótolni a 
bőrt, szilikonfelületet tettek rá, és aztán 
jöttek a plasztikai műtétek. Még mindig 
vár rá egy. 

Megint újrakezdés. Hova? Merre? Na-
gyon sok barátunk van, akik a bajban még 
jobb barátok lettek, felajánlották a segítsé-
güket, meglátogattak a kórházban. Minde-
nünk, tényleg mindenünk odalett. Az autó, 

Ilyen volt...
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a ház, a krumpli, amit kiszedtünk előző nap, 
csak a hagyma maradt meg, ami az eresz 
alatt lógott. Oda nem ért fel az iszap. 

másOdik BesZÉlGetÉs
2011. máJus

Novemberben, mire a párom kijött a kór-
házból, Noszlopra költöztünk, a református 
parókiára. A mai napig ott lakunk. Elhatá-
roztuk, hogy Devecserből mindenképpen 
elköltözünk. A Pesthez közeli Agárdon 
találtunk egy házat. 

Ami az ingóságokat illeti, azért a mai 
napig egy fillért nem kaptunk. Ígérik, hogy 
meglesz. Az autó, a zöldkár, ruhapénz, élel-
miszer. Az ingóságokat a mai napig nem 
fizették ki. Ez olyan kétmillió kétszázezer 
forint körüli összeg, amire nagyon nagy 
szükségünk lenne. 

A Máltai Szeretetszolgálat fizeti az 
albérletünket, ez nagy segítség. Vállalták 
a fűtés beszerelési költségét is. Jenő meg-
csinálja az összes kőművesmunkát, csak 
a festést kell mással csináltatni. Valaki 

mondta, hogy Ajkán van egy SOS festék-
bolt, menjünk oda nyugodtan, mondjuk 
el, mi történt velünk és segítenek. Oda-
mentünk, elmondtuk, mi van, a tulajdonos 
látta, hogy nem hazudunk, adott több mint 
40 ezer forint értékű festéket ingyen.

Csopakon 15-16 éve van egy vállalko-
zásunk, palacsintázó, kürtőskalácssütő. A 
csopaki polgármester, Ambrus Tibor tudta, 
hogy mi történt velünk. Felhívott telefonon 
tavasszal, hogy a testület döntése szerint 
megítéltek nekünk 500 ezer forintot. Ők 
ennyivel tudnak segíteni.

A hajmáskéri református pap, Bikádi 
László, akinek nem győzöm a nevét 
minden helyen emlegetni, bebútorozta az 
albérletünket. Ha ő nem segít, a mai napig 
nem lenne se asztalunk, se ágyunk.

Mikor fogom úgy érezni, hogy lezárult, 
kész? Talán, ha lecseng ez a furcsa nyarunk, 
beköltözünk az agárdi házba, és megpihe-
nünk, akkor. Erős vagyok. Nem adom fel. 
Nulláról kezdjük, de élünk.

ráduly margit

Ilyen lett
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csornai Péter és Pete László – két 
középiskolai osztálytárs – 1990-
ben a fizikakönyvben szemlélgette 

a csillagos ég forgását ábrázoló képeket. 
Nem kellett nekik több, elhatározták, hogy 
Zenit fényképezőgépükkel ők is csinálnak 
ilyeneket. Aztán szakkönyveket böngész-
gettek, s elkészítették első távcsövüket 
– szemüveglencséből. Időközben László 
öccse, Gábor is csatlakozott, s tagjai lettek 
a győri csillagász szakkörnek. Mi több, 
1998-tól Pete Gábor a városi csillagvizs-
gáló vezetője.

A három fiatal-
ember ma harmincas 
éveiben jár, mind-
egyiküknek tisztes-
séges munkája van, 
ámbátor más-más 
szakterületen. Mind-
amellett közös hob-
bijuk megmaradt, 
ahogy mondják : 
addig tart, amíg a 
szemük bírja.

A fiúk tucatnyi 
társukkal kiegészül-
ve alkotják a Magyar 
Csillagászati Egye-
sület Győri Helyi 
Csoportját. Máso-
dik otthonuk a győri 
egyetem egyik épületének tetején lévő 
Győri Egyetemi Bemutató Csillagvizs-
gáló. Ennek lelke Gemma, az 1959-ben 

Csillagok vonzásában
Galaxisok, tejút, csillagok, bolygórendszerek. Gyermekkorában ki ne álmodozott 
volna a világegyetem felfedezéséről? két győri gyermekkori barát és egyikük 
testvére ma is ennek bűvöletében él: amatőr csillagászok.

készült távcső. Az alkalmatossághoz az 
optikát az Uránia Csillagvizsgáló adta, 
míg a mechanika a győri vagongyárban, 
társadalmi munkában készült. A Gemma 
akkoriban nagyon korszerű készüléknek 
számított, a maga 30 centi átmérőjű optiká-
jával, 500-szoros maximális nagyításával. 
Összehasonlításul: egy hétköznapi távcső 
kb. 20-szoros nagyításra képes. 

Nemrég az egy Zsiguli-ablaktörlő 
motorjával működő óragépes mechanikát 
digitális vezérlésűre cserélték, átcsiszolták 
a tükröt, lefestették a kupolát. Az eredeti 

szerkezet még fel-
húzós volt, negyed-
óráig működött, míg 
a javítás révén ma 
már távirányítóval 
célozzák be az égi-
testeket. A távcső 
követi a Nap moz-
gását, azaz 24 óra 
alatt körbefordul, 
a kupola maga is 
forgatható.

László és Péter 
az évek során egy-
egy saját, 35 centis 
optikájú távcsövet 
is tervezett, s fel-
épített – kétkezi 
munkával. Még így 

is több százezer forintban van egy ilyen 
alkotmány, amelynek legnagyobb költségét 
az optika adja. Persze mindig kitalálnak 
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valamit, cserélnek, finomítanak, sosem ér 
véget a fejlesztés. Csillagokat vizsgálni 
nyugodt, fénymentes helyről a legjobb, így 
rendre kijárnak fényszennyezéstől mentes 
vidékekre, hogy újabb és újabb alakzatokat, 
galaxisokat keressenek meg az égbolton. 
Ilyenkor autóba teszik s a terepen szerelik 
össze a távcsövek alkatrészeit. Van, hogy 4-
5 órát kint vannak a –20 fokos éjszakában, 

óvodások a csillagvizsgálóban

vagy nyáron a – névadókkal 
ellepett – Szúnyog-sziget 
mellett küzdenek a csípé-
sekkel. 

Hogy miért jó csillagász-
kodni? Ahogy mesélik: olyan 
dolgokat látnak, amiket el 
sem tudnának képzelni. Le-
írni nehéz, ki kell próbálni! 
Ottjártunkkor épp egy óvo-
dás csoport vendégeskedett 
a kupolában, s bizony a 
gyermekek mellett a szülők 
is igazán el voltak ragad-
tatva. A hobbicsillagászok 

mindenkit – akár csoportokat, akár egyéni 
látogatókat – szívesen látnak a vizsgálóban, 
egyeztetett időpontban. Pénzt nem kérnek 
ezért, csupán – beavatásként – két percnyi 
fizikai munkát: a kupola tetejének fel- és 
lehúzását. A jövőben is szeretettel várnak 
Győrbe bárkit, akinek csillagvizsgáláshoz 
szottyan kedve. Elérhetőségeik: 06-20-
398-7260; gyor@mcse.hu.

Pécsek imre

A csillagászok és alkotmányuk
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margit néni nyolcvanéves korában 
egy téli estén elhatározta, hogy 
leírja a családfáját. Megtelt egy 

iskolásfüzet  nevekkel, dátumokkal: szüle-
tésekkel, házasságokkal, elhalálozásokkal. 
Sorsokkal, szederkei történetekkel.

– Heten voltunk testvérek, nem mondom 
azt, hogy nagyon szegények lettünk volna, 
de pénz, az ugye nemigen akadt a háznál. 
Apám egész részesnek mondott birtokos 
volt, az akkoriban húsz holdnyi szántót, 
hozzá való erdőt, legelőt jelentett. Nem 
sokan éltek itt egész részesek a faluban. Az 
istállónkban 16 marha is elfért egyszerre. 
Apám, úgy mondták akkor, kupickodott. 
Elment a vásárra, Péterkére, Kisterenyére, 
ózdra, eladta az állatokat, de már vett is 
helyettük másikat, úgy, hogy maradjon 
egy kis pénze. Azon a pénzen hazafelé 
újabbakat vett, mert tudta, hogy hol van 
olcsón eladó. Abban az istállóban volt két 
öregebb ökör, azokat könnyű volt befogni. 
Együtt szántottunk a bátyámmal, „cselő”, 
meg „hajsz”, ezt kellett nekik mondani, úgy 
vezettük őket. Sokat dolgoztunk. Olyan 
hosszú volt a bátyám kezében az ostor szíja, 
hogy amikor az állatokat vezettem, bizony 
sokszor elért a vége engem is.

– Apám gyerekkorában itt, Szederkén 
nem volt iskola. A szülei a zabari paphoz 
küldték el, ott tanult meg írni, olvasni. 

MArGiT	NÉNi	AZ	oSTor	VÉGÉN...

Szederkei történetek
dóbis Györgyné murányi margit 1929-ben született. 1948-ban ment férjhez 
dóbis Györgyhöz, egy bányászemberhez. 1965 óta özvegy. szederkénypusztán 
él egyedül, a család építette házban, két lánya férjhez ment, messze költözött a 
faluból. ez a kicsiny, négyszáz lelkes település Heves megye legészakibb részén, 
istenmezeje társközsége. a palóc vidék közepén.

Zabar az itt van, alig két kilométerre, 
közelebb, mint Istenmezeje. Anyám is a 
papnál tanult, de neki könnyebb volt, mert 
ő zabari születésű. Aztán az első háború 
után az állam épített ide a központba egy 
iskolaépületet. Abban volt egy nagyobb 
helyiség, a végében meg egy kis kápolna. 
Ha a helyiség mindkét végén kinyitottuk az 
ajtót, az lett a templom. Különben minden 
összejövetelt, gyűlést itt tartottak, ma pedig 
itt tartjuk az istentiszteleteket. Magunkban 
is szoktunk itt imádkozni, amikor nem jön a 
pap.  Ezt téglából építették, egyedüli ilyen 
ház volt a faluban, mert akkoriban nem 
is vályogból, hanem törekkel megszórt, 
döngölt földből épültek a házak, szalma-
fedéllel. Édesapám mesélte, hogy annak 
idején ezeket a házakat biztosították, és 
egyszer valaki huncut felgyújtotta a házát, 
de a tűz végigment a többin is, leégett a 
falu. A biztosítótól kaptak annyi pénzt, 
hogy az új házakra cserepet tehettek. A 
cserepet Gömörből hozták. 

– Én még ilyen döngölt falú házban 
születtem. Hogy milyen volt a lakásunk? 
Első szoba, konyha meg a hátsó szoba. 
Ebben laktunk mindannyian, a szülők, a 
hét testvér. Amikor a legidősebb bátyám 
megnősült, ő is itt lakott a feleségével meg 
a kisfiával. A szobában egybe feküdtünk, 
nem volt ott függöny, semmi. De hát a fia-
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talok nem olyanok voltak, hogy kifigyeljék 
egymást, nem is úgy voltunk nevelve. Úgy 
volt az, hogy több ház nem volt a faluban 
akkoriban sem, mint most, csak többen 
laktak bennük.  

– Nagy volt a család, bizony. A Piroska 
nővérem meg a Rudolf bátyám eljárt sum-
másnak az Alföldre, április elején elmentek 
és november elsejére jöttek haza. Az asz-
szonyok meg a fiatalabbak hat hónapi mun-
káért nyolc mázsa búzát kaptak, a felnőtt 
férfiak tizenkettőt. Ezért dolgoztak. Ahogy 
mesélték, az ellátás is gyönge volt, naponta 
kétszer főztek nekik babot,  délben haluskás 
bab volt, este meg savanyú. A legidősebb 
bátyám az nem járt el summásnak, mert ő 
katona volt, többször is behívták egymás 
után. Ott volt a felvidéki bevonulásnál is, 
meg amikor Erdélybe mentek, akkor is. 
Mi meg itthon dolgoztunk a földeken. A 
nagy családnak anyám főzött mindennap, 
emlékszem, két nagy fazékkal, az egyik 
nyolcliteres, a másik tízliteres volt, azokat 
mindig telifőzte, szombatonként meg sütött 
hat nagy, kerek kenyeret. Nem éheztünk, 
mindig volt mit enni. 

– A testvéreim közül én voltam az első, 
aki nyolc osztályt jártam, a többiek még 

hat elemit. A legfiatalabb bátyám tanulha-
tott egyedül tovább, ő kovácsmester lett, 
Vízválasztóra járt a gyárba, ez ott van, 
nem messze Salgótarjántól. Mi, a többiek 
nem tanulhattunk, nem volt rá pénz. Apám 
azt mondta nekem, úgy vehetek ruhát, 
cipőt, kendőt magamnak, ha a tejet, tojást, 
túrót, meg ami a ház körül volt, eladom a 
piacon. Megengedte, hogy a pénzt, amit 
kaptam, magamra költsem. Összefogtunk 
néhányan, lányok, és mentünk Tarjánba a 
piacra, gyalog. Úgy 28 kilométerre van. 
Sötétben indultunk, sötétben jöttünk.

– A mi családjaink voltak a törzsö-
kös családok itt Szederkén. A Murányi, 
Kotroczó, Bezzeg. Murányiak között a 
nagyapám egyik testvére, Murányi József 
sokáig pusztabíró volt. Így ragadt ránk a 
bíró név. Gyerekként sokáig nem értettem, 
hogy a mi rendes nevünk Murányi, mégis 
bírónak hívnak, a szomszédban meg Bí-
róék laknak, őket meg ficsornak hívják. 
Ezeket én le is írtam a Murányi és a Dóbis 
család összeírásakor. Csak az emlékekből 
gyűjtöttem össze az adatokat. Kíváncsi 
voltam, mindig kérdezgettem édesapámat, 
mesélne az őseinkről meg a faluról. Annak 
idején a puszta népe a tanító telepes rádióját 

szederkénypuszta látképe
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hallgatta télen vasárnaponként, ez volt a 
szórakozás. A lányok, asszonyok fontak, 
szőttek, a legények kártyáztak, az öregek 
meg meséltek.

 
n

– Nagylány voltam, amikor a háború ideért 
1944-ben  a németek vonultak visszafelé. 
Emlékszem, karácsony előtt való este, a 
szomszéd Ficsoréknál a szalmakazalban hú-
zódott meg néhány német. 
Veregették a csizmájukról 
a havat, édesanyámmal 
láttuk őket. Aztán egy nagy 
robbanás. Fölrobbantották 
a hidat, aztán elvonultak. 
Másnap reggel, karácsony 
napján bejött hozzánk há-
rom orosz. Édesanyám 
éppen a tejet hozta be, erre 
megitták mindet. Én köz-
ben a pincébe bújtam, azok-
kal együtt, akik hazajöttek 
a frontról. Féltünk nagyon. 
A katonák kicsavarták a 
csirkék nyakát, a libákét 
is kezdték volna, de akkor 
apám oroszul mondta ne-
kik, hogy hagyják abba, 
mert a végén nem lesz mit 
ennünk. 

– Honnan tudott apám 
oroszul? Ő az első háború-
ban katona volt, legidősebb fia, a Lajos bá-
tyám kéthetes volt, amikor elvitték a frontra. 
Fogságba esett, négy évig volt Szibériában. 
Sokat mesélt nekünk erről, mondta, ott 
olyan hideg volt, hogy amikor egy pohár 
vizet kiloccsantottak, már jég esett a földre. 
Azt is elvállalta, hogy odakinn jóba lett a 
szakácsnővel, gyerekük is született. Azt 
mondta, nem is jött volna haza, ha nincs 
a Lajos bátyám. De visszajött. Utána még 

hatan megszülettünk. Szóval, ott tanult meg 
oroszul, és szót értett itthon a katonákkal. A 
végén tolmácsolt is nekik, így aztán minket 
békén hagytak. Itt a faluban egy asszony 
meg a lánya lett áldozata az erőszaknak. 
Szép asszony volt nagyon. A lánya sokáig 
nagyon beteg volt utána.

–  A háború után meg jött a beszolgál-
tatás. Pénz nem volt, terményt vittünk a 
gyűjtőhelyre, ott adtak igazolást. Mindent 
elvittek. Emlékszem, a testvérem Zabarra 

ment férjhez, szombaton volt az esküvő, 
a férje meg hétfőn bevonult katonának. 
Ez októberben történt, novemberben 
megjelentek nála a végrehajtók, hogy 
nem teljesítette a beszolgáltatást. Elvitték 
minden bútorát. Jött haza sírva. Az egyik 
bátyám, aki igen okos volt, rögtön ment 
a zabari tanácsra, panaszt tett, apám meg 
befogta a két ökröt, és hazahozta mind a 
bútort, a stafírungot. Ide már nem jöhettek 
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utánunk a végrehajtók. De mi közük is lett 
volna hozzá? Hiszen alig telepedtek le ott 
a testvéremék.

n

–1948-ban mentem férjhez, a férjem bá-
nyász volt, Egercsehibe járt hét évig, úgy, 
hogy biciklivel bement Istenmezejére, 
onnan vitték a többiekkel. Ezért aztán át-
kérte magát Zagyvarónára, amikor az bezárt, 
Mizserfán dolgozott. Aratási szabadságot 
kapott, mert Zabaron, az állami gazdaságnál 
vállaltunk öt holdat. Minden holdért járt egy 
mázsa búza. Így volt ez 1965-ben is, em-
lékszem, nagy melegben dolgoztunk. Őszi 
árpát arattunk már öt napja, ő kaszált, mi 
szedtük utána a markot. Hosszú nadrágban, 
félmeztelenül volt, amikor jött visszafelé 
a rendről, láttam, nagyon izzadt, sápadt 
volt, kérdeztem, nem vagy te beteg, semmi 
bajom, csak melegem van, válaszolta. Elvitt 
még egy rendet, de akkor már láttam rajta, 
hogy valami nagyon nem jó. Mondtam neki, 
menj ki a tábla végére, ott az erdő szélén, 
a hűvösben pihenj meg, majd behozod azt 
a kis időt. De az nagyon messze van, így 
mondta, aztán mégiscsak kiment, egy idő 
után én is utána. Ott feküdt az árnyékban 
a holmink mellett. Félig nyitott szemmel. 
Ezen nem csodálkoztam, mert amikor a 
bányából nagyon fáradtan hazajött, többször 
is aludt nyitott szemmel. Megérintettem a 
mellkasát, nagyon forró volt, vizes ruhával 
megsimítottam. Nem mozdult. Megijedtem, 
szóltam a többieknek, láttuk, nagy baj van. 
Biciklivel mentek el az orvosért Zabarra, 
lovas kocsival jött ki, de már csak a halált 
tudta megállapítani. Negyvenkét éves volt.

– Hosszú évekig jártam utána, hogy üze-
mi balesetnek mondják az uram halálát, de 
nem sikerült. Özvegyen maradtam, egyedül 
a két gyermekemmel, férjhez is mehettem 
volna újra, de úgy gondoltam, ne legyen 
nekik mostohájuk, felnevelem, taníttatom 

őket magamban is. Édesapám testvérének 
a fia, Murányi Gábor bácsi volt akkoriban 
a téeszelnök, ő ajánlotta, hogy járjak el 
takarítani az irodára. Nem sokat adott, de 
elvállaltam, így aztán a téesztől is mentem 
nyugdíjba. A lányaim mindketten tanultak, 
férjhez mentek.  

n

– Ez a szederkei  rengeteg erdő betyárok 
tanyája volt. Ma is él az emlékezetben a 
történet egy mátrai betyárról, akinek Sze-
derkényben egy szép asszony volt a kedve-
se. A szederkei csárda, fogadó, híres volt, 
rendre  megálltak itt a Gömörből jövők 
vagy a Gömör felé utazók. Annak idején 
csak Csárdának nevezték ezt a pusztát. 
Az 1848-as szabadságharc után Kossuth 
katonáiból sokan betyárok lettek, tanyáztak 
itt a Mátrában is. Járt ide a csárdába meg 
a faluba egy Sugár Ferenc nevű betyár. 
Úgy mondták, volt egy szép asszony, akit 
megszeretett itt, fia is született. Gyakran 
megfordult a csárdában is. Egyszer éppen 
csak hárman voltak együtt, a kocsmáros, 
a felesége meg ő. Iszogattak, három pohár 
az asztalon. A bor meg közben elfogyott, 
a kocsmárosné kiment, hogy hozzon egy 
kancsóval. Látja, hogy jönnek a pandúrok. 
Szól a Ferinek, baj van. Mire a Feri is: 
bizony, baj van, mert csak egy töltényem 
maradt. Behúzódik a szomszéd szobába, 
közben a pandúrok is bejöttek, kérdezik, 
hol a harmadik pohár gazdája. Indulnak 
a szoba felé, a Feri erre lelövi az egyiket. 
A másik pandúr meg őt lőtte le. Vitték a 
halottakat be Pétervásárára, ott aztán meg-
szidták a pandúrt, hogy a Sugár Ferencet 
élve kellett volna elfogni. Így él ez ma is a 
szederkeiek emlékezetében...  

Hekeli sándor

(részlet	a	szerző	„Noé	szőlőhegye	alatt”	
című	könyvéből)
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az ember a saját temetésén már 
tehetetlen. Azt mondanak róla, azt 
csinálnak vele, amit akarnak, oda 

teszik, ahova akarják. II. János Pál pápa 
azonban még ekkor sem hagyta magát. 
Főszereplő maradt a Szent Péter térre 
kihelyezett koporsójában is. Hogyan? Az 
egyszerű faládára helyezett, nyitott evangé-
liumos könyv a gyászszertartás elején egy 
ideig nyugodtan pihent, szemlélődött. Majd 
jött a fuvallat, a Szentlélek fuvallata, azé a 
Szentléleké, aki segített 27 évvel korábban 
is a tanácstalan bíborosoknak a bátor lépés 
megtételében, és szép lassan elkezdte lapoz-
gatni oldalról oldalra, elölről hátra, hátulról 
előre a Könyvek könyvét. Mintha maga az 
elhunyt keresné a legmegfelelőbb igét. Talán 
azt, hogy „Ne féljetek!” Ne féljetek, veletek 
vagyok, látlak benneteket, és közbenjárok 
értetek továbbra is mennyei atyátoknál. 
Percekig szájtátva figyelték az összegyűlt 
tízezrek, bíborosok, királyok, államfők, püs-
pökök, papok, szerzetesek és a hívek milliói 
a tér nagy kivetítőin és a tévék képernyőjén 
világszerte a nagy jelenetet. 

Ezek után egyáltalán nem tűnt túlzásnak, 
amit a szertartást vezető Joseph Ratzinger, 
a bíborosi kollégium akkori dékánja mon-
dott szentbeszédében: „II. János Pál immár 
nem az apostoli palota Szent Péter térre 
néző emeleti ablakából adja ránk áldását, 
ahogy tette több mint negyed századon át, 
hanem a mennyország ablakából figyel és 
bátorít minket.” Vagyis ekkor már eldöntött 
tény volt, hogy boldoggá avatási eljárása 
minden írott szabályon felülemelkedve 
azonnal megkezdődhet. 

Öt évnek kell ugyanis normális esetben 
eltelnie valaki halála és a hosszadalmas 

Boldogok, mert hittek
kanonizációs folyamat megkezdése között. 
Most azonban máshogy történt. Még nem 
volt az új pápa megválasztva, de a konklá-
véra készülő bíborosok sokasága ekkor már 
aláírt egy kötelezvényt a még ismeretlen 
utód számára. Ebben a dokumentumban az 
állt, hogy Róma püspökeként megválasztása 
után azonnal hozzájárulását adja  a boldoggá 
avatási per római egyházmegyei megindítá-
sához. Így is történt. Mindössze hat év és egy 
hónap múlva, 2011. május elsején Ratzinger 
pápa saját elődjét boldoggá avatta. 

Új magyar boldogok is születtek az 
utóbbi években. 2010 nyarán Szatmárné-
metiben Scheffler János szatmári püspököt, 
egy évvel korábban pedig kor- és sorstársát, 
Bogdánffy Szilárd nagyváradi püspököt 
avatta a katolikus egyház boldoggá. Mind-
ketten vértanúk. A hűség, a magyarság és 
az egyház iránti szeretet vértanúi. A kom-
munista román állam terrorjának lettek az 
áldozatai, mert nem voltak hajlandók részt 
vállalni abban az ördögi tervben, hogy ve-
zetésükkel az erdélyi magyar katolikusokat 
elszakítsák Rómától. Pár évvel korábban 
II. János Pál boldoggá avatta a szegények 
orvosát, Batthyány-Strattmann Lászlót, 
a vértanú Apor Vilmos győri püspököt, 
valamint Romzsa Tódor munkácsi görög 
katolikus püspököt, akinek szintén az volt a 
„bűne”, hogy nem lépett át, és ezáltal híveit 
sem vezette az ortodox egyházba, vagyis 
hű maradt Rómához, a pápához. 

Várakozik még a boldoggá avatásra  
Márton Áron püspök, Mindszenty József 
hercegprímás. És várakoznak még, de már 
nem sokáig, a ferencesek vértanúi. Ők 
heten vannak, ügyük jól halad. A magyar 
ferences rendtartomány bízik benne, hogy 
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a hét vértanú, akik 1944 és 1954 között 
adták életüket egyházukért, hazájukért és 
híveikért, hamarosan együttesen léphetnek 
elénk mennyei dicsőségükben. 

Ki volt e hét ferences szerzetes? Károlyi 
Bernát, Körösztös Krizosztom, Kovács 
Kristóf, Hajnal Zénó, Kiss Szaléz, Lukács 
Pelbárt és Kriszten Rafael. A pápa 2010-ben 
engedélyezte, hogy egyházmegyei szinten 
meginduljon az ő úgynevezett perük is. A 
ferences rend összegyűjtötte a rájuk vonat-
kozó dokumentumokat, tanúvallomásokat, 
és most történészekből és teológusokból 
felállított bizottságok vizsgálják az anyagot. 
Ha megállapítják, hogy valóban hitükért 
adták életüket, ügyük felkerül Rómába, 
a Szenttéavatási Kongregációhoz. Ha ott 
is meggyőződnek a szakemberek, hogy e 
szerzetesek valóban vértanúk, vagyis hitük 
miatt lettek erőszakos halál áldozatai, ügyük 
a pápa elé kerül, és ő adhatja meg az enge-
délyt oltárra emelésükhöz. 

aZ ÚJVidÉki VÉrtanÚk
Érdemes megismerkedni életükkel. Hár-
man a szovjet, illetve jugoszláv csapatok, 
négyen pedig a magyar kommunista rend-
szer áldozatai lettek.  

A délvidéki területek 1942-es vissza-
csatolása után Bácskából kérték a budai 
központú ferences rendtartományt, hogy 
alapítsanak rendházat az újvidéki magyar 
hívek lelki gondozására. A letelepedő 
ferenceseknek már 1944 őszén szembe 
kellett nézniük a szerb partizáncsapatok 
előretörésével. 

Az újvidéki kolostor házfőnöke a ko-
rábban az amerikai magyarság körében 
működő, majd a Don-kanyart is megjárt 
Körösztös	 Krizosztom (1909–1944) volt, 
akit 35 éves kora ellenére, meggyötört 
kinézete miatt csak öregbarátnak hívtak. 
A veszélyt látva többször felajánlották 
neki a hazatelepülést, ő azonban az utolsó 
pillanatban is azt mondta: „Amíg hívek 
jönnek a templomba, a pap nem hagyhatja 
el a rábízottakat!”

A szerb csapatok 1944. október 23-án, 
Kapisztrán Szent János ünnepén értek 
Újvidék közelébe. A város elfoglalása 
után lágerbe hajtották a férfiakat, köztük 
Krizosztom atyát is. A barakkban napo-
kon át gyóntatta, vigasztalta a híveket. 
Október 28-án a foglyokat hármasával 
összekötözve futásra kényszerítették, s 
közben puskatussal ütötték őket. Mindezt 

Hajnal zénó
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egy katonazenekar hangos zenélése köze-
pette, hogy a foglyok fájdalmas kiáltásai 
ne hallatsszanak. Az „öreg” ferences papot 
ekkor és így verték agyon. 

Az újvidéki rendház másik vértanúja 
Kovács	 Kristóf	 atya (1914–1944), aki 
1944-ben arra kérte provinciálisát, hogy 
Újvidékre mehessen, mégpedig azzal az 
indokkal, hogy vértanú akar lenni Krisztu-
sért. Őt is 1944. október végén tartóztatták 
le. A tanúk elmondása szerint amikor csak 
tehette, a rabokkal beszélgetett, vigasztalt, 
mindenki becsülte emberségéért. Novem-
ber 1-jén rendtársával, a budai rendházban 
még ma is élő Kamarás	 Mihállyal és 
más rabokkal Pétervárad felé hajtották. 
Kristóf és Mihály atyát nehéz terheket 
hordozva futásra kényszerítették, s közben 
Kristófot vasvesszővel, puskával ütötték, 
amíg össze nem esett. A katonák teherau-
tóra dobták, és Indijja község határában 
agyonlőtték. Társa, Mihály atya csodával 
határos módon megmenekült. 

a GYÓnási titOk sZentJe
Nagyatád a háború utolsó szakaszában 
a német és a szovjet csapatok ütköző-
zónájába került. A front közeledtével a 
katonaság felszólította a lakosságot, hogy 
hagyja el a települést. Ekkor Hajnal	Zénó 

(1900–1945) ferences házfőnök állt az 
élükre, az ő vezetésével vonultak ki az 
emberek Nagyatádról. Gyékényes felé 
indultak, amelynek határában a bolgár 
és a német csapatok kerültek egymással 
szembe. Húsvétvasárnap a bolgár katonák 
házról házra foglalták el a falut. Elértek 
a plébániához, ahonnan kiparancsolták a 
helybeli plébánost, Martincsevics	Pált és 
a nála meghúzódó Hajnal Zénót is. Egy 
bolgár lovas katona, mikor meglátta a 
két papot, kiszólította őket a tömegből és 
agyonlőtte őket. A hét rendtag közül egye-
dül Zénó atya nyughelye ismert.

 A ferencesek a világháború idején tanú-
sított hősies helytállásuk miatt országszerte 
nagy tekintélyre tettek szert. Kiiktatásuk-
nak leghatásosabb eszköze a koncepciós 
perek sorozata volt. Így történt Gyöngyö-
sön is, ahol Kiss	Szaléz (1904–1946) a pap-
ságra készülő fiatal szerzetesek elöljárója 
volt. 1945-ben megszervezte a Keresztény 
Demokratikus Ifjúsági Munkaközösséget, 
amely a város fiatalságát fogta egybe. E 
szervezetben a kommunisták konkuren-
ciát láttak, ezért Szaléz atyát 1946. április 
28-án letartóztatták. Azzal vádolták, hogy 
fegyveres összeesküvést szervezett és részt 
vett szovjet katonák meggyilkolásában. 
A vádirat szerint Szaléz atya azt vallotta, 

Kiss szaléz, lukács Pelbárt és Kovács Kristóf
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hogy megígérte a diákoknak, feloldozza 
őket, ha elkövetik a gyilkosságot. A per jogi 
vizsgálata bebizonyította, hogy koncepciós 
per volt, meghamisították, manipulálták 
Szaléz atya és mások vallomásait. Egykori 
fogolytársai szerint a papot szinte a felis-
merhetetlenségig verték, de ő a gyónási 
titkot nem árulta el, a szembesítéskor pedig 
kijelentette, a jegyzőkönyvet a kínzások 
hatása alatt írta alá, abból semmi sem igaz. 
A tárgyalást magyarul nem tudó szovjet 
katonák tolmács nélkül vezették. A szovjet 
hadbíróság 1946. december 10-i ítélete 
alapján végezték ki Sopronkőhidán. 

A háború után a kommunista hatalom 
fokozott támadást indított a hatvani vasutas 
lakosság ellen, akiknek lelkipásztorai a fe-
rencesek voltak. E meghurcolás részeként 
a 1945–50 között a hatvani kolostor szinte 
valamennyi tagját börtönbüntetés vagy más 
diktatórikus eszköz segítségével távolítot-
tak el a városból. Közéjük tartozott Lukács 
Pelbárt (1916–1948), akit 1946 májusában 
tartóztattak le. Ügyét a Kiss Szaléz-per-
hez csatolták. A vád szerint Pelbárt atya 
volt az összekötő Hatvan és Gyöngyös 
között a szovjetellenes szervezkedésben, 
és tudott a gyöngyösi katonagyilkosság 
előkészületeiről. A jogi vizsgálat azonban 
itt is bebizonyította, hogy az ő tanúvallo-

mása is hamisítvány. A magyar hatóságok 
őt is átadták a szovjet bíróságnak. Tíz év 
kényszermunkára ítélték, a Szovjetuni-
óba hurcolták. Betegségét nem kezelték 
megfelelően, ezért – rabtársai szerint 
– embertelen kínok között halt meg 1948. 
április 18-án. 

„te PucÉr krisZtus”
Ugyancsak Hatvanból hurcolták el 1950-
ben Kriszten	rafaelt (1899–1952), aki a 
háború alatt a budai, Margit körúti rend-
házban szolgált. Házfőnök-plébánosként a 
zsidóüldözés idején – a menekítés érdeké-
ben – megszervezte az üldözöttek átvételét 
a katolikus egyházba, és sebesülten is több 
száz kilométeres útra indult – gyalogosan 
–, hogy a nunciatúrán kapott menleveleket 
a címzettekhez időben eljuttassa. Az általa 
vitt iratok segítségével egy teljes vasúti va-
gont fordítottak vissza, és így az odazsúfolt 
emberek megszabadultak. A világháború 
után megnyitotta a kolostor konyháját, és 
hosszú időn keresztül étkeztette a környék 
nyomorgóit. 1949 augusztusában, már 
betegen került Hatvanba házfőnöknek. 
Azokban a napokban, amikor országszerte 
sok kolostorból elhurcolták a szerzeteseket, 
a kommunista rendőrség Péter Gábor ve-
zetésével tudatosan fellázította a hatvani 

Kriszten rafael, Károlyi Bernát és Körösztös Krizosztom
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híveket, akik a templom elé vonultak, hogy 
megakadályozzák a ferencesek elhurcolá-
sát. Az éjszakai órákban a politikai rendőr-
ség brutális módon feloszlatta a tüntetést, a 
kolostor lakóit pedig véresre verte. A négy 
ferences atyát az Andrássy út 60-ba szállí-
tották. Rafael atyát – a demokratikus állam-
rend megdöntésére irányuló szervezkedés 
címén – életfogytiglani börtönre ítélték. A 
szerzetes tudta, hogy Hatvanban szinte va-
lamennyi elődjét letartóztatták, így a helye-
zés elfogadása számára a meghurcolással 
való tudatos szembenézést jelentette 1949 
augusztusában. A börtönemlékek között 
megőrizték azt a történetet, miszerint egy 
téli napon kabátban, ing nélkül szállították 
át egyik börtönből a másikba. Amikor az 
őr meglátta a teherautóról leszálló, ing 
nélküli rabot, így szólt: „Te, pucér Krisz-
tus, hol hagytad az ingedet?” Rafael atya 
1952. szeptember 15-én halt meg a börtön 
embertelen körülményei között.

rákOsi BÖrtÖnÉBen
Ugyancsak börtönben halt meg Károlyi 
Bernát (1892–1954), aki a két világháború 
között a magyar ferencesek kínai misszi-
ójának vezetője volt. Missziós tevékeny-
sége során az elhagyott, magatehetetlen 
betegeket ápolta, árvaházat, iskolát, orvosi 
rendelőt létesített, letelepítette Kínában a 
szatmári irgalmas nővéreket, megszervezte 
a környék lelkipásztori szolgálatát. 1938-
ban visszajött Magyarországra, ahol a 
misszió anyagi támogatásának szervezésén 
dolgozott, újságkiadással foglalkozott. A 
zsidóüldözés idején ferences habitust adott 
a menekülteknek, és abban rejtegette őket. 
A kecskeméti rendházban üldözötteket 
bújtatott, illetve látogatta a gettóba zárt 
embertársait. A szovjet front előretörésekor 
Kecskemét város hivatalnoki kara elmene-

kült. Károlyi irányította a várost, vezette a 
kórházat, összeszedte a házaknál hagyott 
betegeket és ingyenkonyhát nyitott a 
Délvidékről érkező menekülteknek. 1945-
ben tiltakozott a kommunista rendőrség 
embertelen túlkapásai miatt, amelyekkel 
a börtönbe vetetteket megalázták, ezért 
1945 júliusában őt is letartóztatták. Zsidó-
ellenességgel, izgatással vádolták, majd 
1949. november 26-án végleg elhurcolták. 
1950. november 18-án államrend elleni 
szervezkedés vádjával, de bizonyítékok 
nélkül elítélték. A rabtársak visszaemléke-
zései szerint a börtönben őt is kegyetlenül 
kínozták, de Bernát atya mindig megőrizte 
jóságát. A börtönben titokban gyóntatott, 
mindenkit bátorított. 

Bernát atya környezetéből többek 
nyugatra menekültek, mert számolniuk 
kellett az elhurcolással, ő azonban súlyos-
bodó betegsége ellenére is helyén maradt, 
tudatosan vállalta a szenvedést és a vér-
tanúságot. Zsidómentő tevékenységéért 
a magyarországi rabbi kar a holokauszt 
60. évfordulóján emlékfát ültetett tisz-
teletére a kecskeméti ferences templom 
kertjében.

A hét ferences emléke és tisztelete ele-
ven rendtársaik és a hívek körében. Úgy vé-
lekednek, hogy Krisztusért adták életüket. 
Ugyanazt tették a nemzeti szocialista és a 
kommunista időszakban: gyámolították az 
árvákat, mentették az üldözötteket, kiálltak 
az egyházért, a kisemmizettekért. Helyt-
állásuk következménye az egyház elleni 
haragból táplálkozó meghurcoltatásuk, 
mártíriumuk. Azzal, hogy e lelkipásztorok 
a halálveszélyben is kitartottak híveik mel-
lett, tudatosan igent mondtak a vértanúság 
vállalására. Vagyis igazi vértanúk voltak, s 
ezáltal méltók a boldoggá avatásra. 

szerdahelyi csongor
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a z Ujházi Ede színművész által 
elhíresült tyúkleves kevésbé a 
háztartások kedvence, inkább 

vendéglőkben juthatunk hozzá. Kétséges 
persze, hogy ott tényleg tyúkból van-e, 
mert eredete szerint öreg tyúkból kellene 
főzni, hosszasan, ráérősen, a hozzávalókat 
is akkurátusan beszerezni. Nagy Endre 
színigazgatótól úgy tudjuk, hogy Ujházi 
Ede „nem sajnálta a fáradságot, költséget, 
elutazott szülővárosába, Debrecenbe, 
hogy saját találmányú levesének anyagát 
beszerezze. Vén kakasok kellettek ehhez 
a leveshez, amelyeknek megkeményedett 
izmaiba szerelmi viharok íze-sava gyü-
lemlett össze. Három napig egyfolytában 
kellett főniök, amíg belemálltak a levesbe 
és eggyé főttek a zöldséggel, főként a 
legendás jelentőségű zellerrel. Különösen 
vigyázott, hogy el ne kallódjanak a kakasok 
taréjai és egyéb megkülönböztető szervei, 
amelyeknek átazonosuló képességében 
babonásan hitt.”

Ujházi bohém, társasági ember volt, 
asztaltársaságok feledhetetlen figurája, 
pincérek kedvence és amatőr szakács. 
Játszott a kolozsvári, majd 1870-től a 

iroDALMi	KoNyHáK

Angyalbakancs, 
hideg nyalat, tafelspitz

van-e ínycsiklandóbb irodalmi élmény, mint egy krúdy-féle marhahúsleves velős 
csonttal? van-e izgatóbb művészi fogás, mint egy jókai-bableves, vagy érdekesebb 
eredetű étel, mint a székelykáposzta, jó sok tejföllel? bölcs őseink nemcsak remek 
írásokat, hanem feledhetetlen fogásokat is hagytak ránk. de ha mégsem voltak a 
konyha művészei, a róluk elnevezett kulináris élmények gazdagítják életünket. 
így könnyítvén meg a dolgunkat, hogy sűrűn eszünkbe jussanak akkor is, ha 
nem olvasni vágyunk, hanem éppen csak enni.

pesti Nemzeti Színházban, negyedszá-
zadig tanára volt a színiakadémiának. A 
Gundel étterem elődje, a Wampetics volt 
a törzshelye, ahol Krúdy szerint Ujházi  
elmesélte az ő egyik kedvenc ételét, a 

tyúkdarabokkal, aprólékokkal, tésztával 
és megfelelő zöldségekkel, paradicsom-
mal, paprikával, vörös- és fokhagymával, 
répákkal, zellerrel, sáfránnyal, zöldborsó-
val, káposztával, egész borssal, gombával 
párolt levest, amit másnap a főszakács el 
is készített neki. Ha a történethez híven, 
szerelemben megvénült tyúkkal akarunk 
eljárni, napokig főzzük a jószágot. Aztán 
ízesítjük, dúsítjuk a magunk ízlésére még, 
ahogyan egy másik történet szerint a szí-
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nész is utasította a vendéglőst, míg ki nem 
kerekedett az Ujházi-tyúkhúsleves.

A Jókai-bablevesnek sovány története 
van. Állítólag Balatonfüreden, ahol vil-
lája volt az írónak, s sokat időzött benne, 
kóstolta egy vendéglőben a puhára főtt csü-

lökkel, nagy szemű tarkababbal társított, 
babérlevéllel, zellerrel, répával, hagymás, 
paprikás rántással ízesített költeményt. 
Kedvencévé vált, így kapta a nevét. A so-
vány történetnek mégis örülhetünk, hiszen 
tudjuk, hogy mit remélhetünk a nagy kanál 
tejföl alatt, ha a mesemondónkról elneve-
zett egytálételt teszik elénk.

Ám lehet, hogy a csülköt omlós, füstölt 
malacköröm helyettesítette sokszor az író 
tányérján, „színre arany, formára meg, mint 
az angyalok lábbelije”, a babszemek pedig 
akkorák, mint a „a görög szerzetesek rózsa-
füzérje, a görögolvasó arany- vagy angyal-
bakancs”– írta. Jókai felesége, Laborfalvi 
Róza, az ünnepelt színésznő sokat időzött 
a tűzhely mellett, aszalt szilvás orjalevest 
meg tiroli májat, férje másik kedvencét 
sokszor tálalta, majd desszertnek a jégbe 
hűtött dinnye járta rummal és tejszínhabbal 
a Jókai-villában.

Dérynét a szalonnával dúsan megrakott, 
tejföllel jócskán megöntözött, mindenféle 
húsokkal bővített kolozsvári káposzta 
nyűgözte le, Petőfi kedvence a sült húsok 
és a túrós csusza volt. Kossuth a citromos 

kolbászért rajongott, meg azért a péksüte-
ményért, amelyet a pozsonyi kifli egy vál-
tozataként, Palugyay Jakab Vasforrás nevű 
vendéglőjében evett, s amely Kossuth-kifli 
néven vált ismertté. 

Széchenyi István és Deák Ferenc a 
fáma szerint édesszájú volt. A legnagyobb 
magyar, a Hitel szerzője, az akadémia 
alapítója rabja volt a „hideg nyalatnak”, 
azaz a fagylaltnak, amit akkoriban tisztára 
mosott tengeri kagylóban tálaltak. A haza 
bölcse, Deák nagyon szerette a sült csirkét 
paradicsommal, mely a Duna-korzón, az 
angol királynőhöz címzett szállóban a 
specialitások közé tartozott. Deák ebben 
a szállóban lakott, s adtak a véleményére, 
ízlésére a konyhán is. Deákról, aki a kávés 
édességeket kedvelte leginkább, sütemé-
nyeket, tortát neveztek el. Ebből a műfajból 
a Deák-torta maradt ránk, amely néha föl-
föltűnik cukrászdákban, étlapokon. 

A palóclevest bízvást hívhatnánk Mik-
száth-levesnek, hiszen neki, a nagy pa-
lócnak főzte Gundel János 1892-ben az 
ürühúsból, zöldbabból és csipetkéből. 
József Attila 1926-ban Párizsból, a francia 
ételek fellegvárából írt levelében Jolánnál 

könyörgött egy kis batyuba csomagolt 
bablevesért. 

Molnár Ferenc rajongott a rétesekért. 
Mesélik, hogy törzshelye, a London Szálló 
vezetője vidékről hozatott rétessütő asszo-
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nyokat, akik az író monogramját sütötték ki 
a tésztából. Akkori felesége, Fedák Sári a 
finom desszerteket nemcsak enni szerette. 
Saját süteményei Fedák-lepény és Fedák-
torta néven maradtak ránk. Móra Ferenc 
felesége, Walleshausen Ilona szakács-
könyvet írt, amelyben jóízű és könnyen 
elkészíthető ételek receptjeit osztotta meg 
az olvasóival. 

A székelykáposzta  kisbetűs formájában 
Székely József vármegyei főlevéltáros, 
ügyvéd, újságíró, a Pesti Napló munkatársa 
nevéhez fűződik 1846-ból. Ő barátjával, 
Petőfi Sándorral a Gránátos (ma Városház) 
utcai Komló kertbe járt étkezni. A fáma 
szerint egyszer már kifogyóban voltak az 
ételek, mikor betértek a vendéglőbe. A 
kocsmáros Székely kívánságára a maradék 
savanyúkáposzta-főzeléket és sertéspörköl-
töt összekeverte, fölmelegítette, s fölszol-
gálta. Petőfi legközelebb ugyanezt rendelte, 
„Székely-káposzta” néven hivatkozott rá. 

Ha ez a történet nem igaz, akkor talán 
Rexa Dezső kultúrtörténész és szintén le-
véltáros variációja lehet az: „Székely Jóska 
egyszer összeállott az Újvilág utcai Arany 
Sas fogadó gazdájával. Elmondta, hogy 
kigondolt valami jót: a paprikás, tejfölös 
lében főtt sertéshúsos káposzta valami 
felségesen nagyszerű lehetne! A gazda 
maga is jó szakács és gourmet, házi sapkás 
fejével rábólintott: Holnap!”

PAPRIKÁS CSIRKE SZENT-GyÖR-
GyI ALBERT MóDRA, 5 személy-
re: 3 tisztított csirkét felnégyelünk, 
2 hagymát 1 gerezd fokhagymával 
finomra vágunk, vajban rózsapirosra 
hervasztunk. 1 evőkanál piros, nemes 
paprikával fűszerezzük és 3 deci víz-
zel felengedjük. Forrás után a csirké-
ket beletesszük, megsózzuk, és fedő 
alatt majdnem puhára főzzük, mikor 
fél liter tejföllel és 2 evőkanál sima 
liszttel behabarjuk, a csirkére öntve 
jól elkeverten felforraljuk. 10 darab 
vastag húsos zöldpaprikát parázson 
megsütünk, a héját lehúzzuk, felszele-
teljük, 6 darab kemény paradicsomot 
vékonyan meghámozunk, kettévágva 
magjától megtisztítjuk és apró koc-
kákra vágjuk. 6 szelet gyógysonkát 
zsírtalanítva vékonyan felmetélünk, 
vajat forrósítunk, s a fenti anyagokat 
gyengén átsütjük, fűszerezzük, s 
mindezt, meg egy kis  vágott petre-
zselymet a paprikás csirkére tesszük. 
(Forrás:	wikibooks.org)

Szent-Györgyi Albertről a paprikás 
csirke egy változatát nevezte el 1938-ban 
a lillafüredi Palota Szálló akkori konyha-
főnöke, aki erre engedélyt kért és kapott a 
tudóstól. Ennek a legmagyarabb ételnek 
az a különlegessége, hogy az őrölt piros-
paprika mellett parázson sült, majd héjától 
megszabadított, szeletelt, vastag húsú 
zöldpaprika, azaz a Nobel-díj alapanyaga 
is kell bele.  

Krúdy Gyula szerencsénkre nagy 
gourmand volt, a rácponty, a marha- és 
körömpörkölt, a tányérhúsok elkötelezett 
híve. Novelláiban, regényeiben Szindbád 
evett a nevében, ő kávéházak, kisvendég-
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A DEÁK-TORTÁHOZ 6 tojássárgáját 100 g cukorral fehérre keverünk, majd 
keverés közben lassan hozzácsorgatunk 70 g olvasztott vajat. A hat tojásfehérjét 
félkemény habbá verjük, s hogy még keményebb legyen, beleszórunk 20 gramm 
cukrot, s addig verjük, míg fényes lesz. A kemény habot három részletben a tojásos-
cukros krémhez adjuk. Az első adagot alaposan elkeverjük, majd mielőtt a másik 
kettőt is beledolgoznánk (roppant gyöngéden, hogy ne törjük össze a habot!), a 
krémhez adunk 100 gramm nagyon finomra darált diót, 2-3 szintén finomra darált 
babapiskótát és 60 gramm átszitált lisztet. A masszát egy tortaformában 180 fokon 
megsütjük, ez bő félóráig tart. Hagyjuk kihűlni, s közben rátérhetünk a krémre. 

Főzzünk egy deci jó erős kávét, oldjunk fel benne 200 gramm cukrot és dobjunk 
bele egy fél vaníliarudat. Pár csepp jó minőségű rum sem árt, de módjával, hogy 
ne halványítsa el a kávé ízét. Amíg kihűl, 250 gramm szobahőmérsékletű vajat 
habverővel keverjünk habosra, majd folyamatos keverés mellett lassan csorgassuk 
hozzá a vaníliás-rumos kávét. Mire végzünk, a tésztája is kihűlt, így lapjában ketté 
(vagy többe) vághatjuk, és megtölthetjük a krém felével. A másik felét osszuk meg 
a torta teteje és oldala között. Még mielőtt a krém megdermedne, kapjunk elő 100-
150 gramm tejcsokoládét, és gyorsan, hogy ne olvadjon meg, reszeljük vastagon a 
tetejére, így szépen beleragad a krémbe. Az oldalára finomra darált piskótamorzsa 
kerül, amit hajlékony pengéjű késsel lehet könnyen felvinni. Mikor felvágjuk, a diós 
lapok közül kibuggyan a krém, mint kurtizánok keble az alélásig szoros fűzőből. 
(Forrás:	mindmegette.hu)		

lők asztalánál az élet múlandósága fölött 
mélázva ette a világirodalom legfinomabb 
marhahúslevesét. Hírnevén sokat öreg-
bített Huszárik Zoltán filmje, amelyben 
Latinovits Zoltán rendeli Vendelintől 
sorra a fogásokat, zöldséges levest, velős 
csontot, „mely forró legyen, mint a babám 
szíve, és kenyeret pirítsanak hozzá, mert a 
zsemlye az ilyesmihez nem nagyon alkal-
mas”. Sára Sándor kamerája előtt a fajansz 
tányérra hatalmas velő csusszan, rezeg, 
nagyokat lehet szeletelni belőle. Enni is 
tudni kell, komótosan, ráérősen. A leves 
csak előétel volt, Szindbád rendel még 
egy fácánt gesztenyével, krumplipürével, 

kovászos uborkával, mustár is kell hozzá, 
sokféle. Aztán „majd elfelejtettem, szép 
marhahús, tafelspitz (a fartő csúcsos része), 
fiatal hagymával, paradicsommártással, 
krumplipürével”.

Megírni tán könnyebb volt, mint 
végigenni a menüt, de filmezni sem 
lehetett rutinmunka. Az aranyló zsírka-
rikák úgy úsznak a fehér tányérban, hogy 
elcsöppen az ember nyála. Találgatják 
is az amatőrök, hogy hidegen kellett-e 
szegény színésznek a levest ennie, vagy 
hogy nem lett-e párás a kamera szeme a 
nézőével együtt? 

J. a.

Receptek a világhálón:
http://www.recept1x1.hu – http://tutireceptek.hu
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számtalan embernek ad tanácsot, 
támogatja, megerősíti őket, ha bi-
zonytalanok választásaikban, vagy 

eloszlatja félelmeiket.  Tömören, röviden 
foglalja össze jóslatait, mindenki számára 
érthetően fejezi ki magát, nem burkolja 
mondandóját homályba. Ő Zeusz, az 
EZO-TV legfiatalabb munkatársa, többek 
szerint az egyik legtehetségesebb. Hetente 
többször a TV2 és a Hálózat TV műsorán 
is kérhetünk tőle tanácsot.  

–	Szinte	minden	jósnak	van	fantáziane-
ve.		Az	öné	Zeusz,	a	viharok	és	a	villámok	
ura.	Miért	ezt	választotta?	

– Nem volt benne célzatosság. Bubu-
val, a rúnajóslás nagyasszonyával találtuk 
ki, így ő a második keresztanyám.
–	családjában	nem	ön	az	egyedüli,	aki	

látja	a	jövőt	és	a	múltat.		Mikor	fedezte	fel	
magában	ezeket	a	képességeket?	

– A dédnagymamám tudott kártyából 
és tenyérből jósolni. Faddon laktunk, ott 
mindenki ismerte. Olyan 10-11 éves lehet-
tem, amikor megéreztem: a családomból 
meghal valaki. Akkor még nem tudtam 
megmagyarázni, mi ez az érzés. 

–	Tisztánlátónak	vagy	látnoknak	mondja	
magát.	Ez	olyan	képesség,	amely	megmu-
tatja,	ami	a	szokásos	fizikai	látás	előtt	rejt-
ve	van.	Gyakran	velejárója	a	tisztánhallás,	
amellyel	képes	meghallani	a	fül	számára	
nem	hallhatókat.	A	kártya	segít	a	tisztánlá-
tásban,	a	tisztánhallásban,	erősíti	a	megér-

ZEuSZ,	A	LáTNoK

A jós titkai
egyre népszerűbbek a betelefonálós műsorok a televíziókban, ahol jósoktól, 
tisztánlátóktól kérhetnek segítséget az érdeklődők életük nehezebb perceiben. 
egy ilyen jövendőmondó életébe pillantottunk be, hogy választ kapjunk azokra 
a kérdésekre, amelyekre olvasóink is kíváncsiak.

zéseit?	Miként	látja	azokat	az	eseményeket,	
amelyek	a	telefonálóra	várnak?	Egyáltalán	
hogyan	tud	kapcsolatot	teremteni	az	éteren	
keresztül	egy	másik	emberrel?

VaGY esik, VaGY nem

idősebb olvasóink talán emlékeznek 
még arra, hogy régebben a meteo-
rológiai előrejelzésekben tippeket 
adtak, esik-e vagy sem. a tudomány 
ezen a területen még gyerekcipőben 
járt, így gyakran hallottuk: az eső 
valószínűsége 50 százalék. magya-
rul: vagy esik, vagy nem. 

a szkeptikusok így vannak a 
tudományos megalapozottsággal 
nem bíró, szolgáltatásként üzemelő 
jósokkal. megcsal a párom? Vagy 
igen, vagy nem. Bármi legyen is a jós 
válasza, a siker 50 százalékos.

Hinni a jóslatokban mindenki-
nek szíve joga. kételkedni benne, 
visszautasítani a racionális alapo-
kon nem nyugvó jövendőmondást 
– úgyszintén. 

az azonban már nem hit, hanem 
bizonyosság, hogy a jós jó sokba 
kerül, jó üzlet, s ez így is marad, 
amíg jósda a jósda. ennyit bizton 
tudunk a jövőről.  

- csa



CSALÁD, OTTHON

	 Kincses	Kalendárium		 �88		 a	2012-es	esztendőre

– Ha meghallom a telefonáló hangját, 
nem színesben, hanem fekete-fehér filmkoc-
kákban látom élete eseményeit. Segítségül a 
rúnakártyákat használom. A rúna szó jelen-
tése: titkos jelek. Többnyire a vikingekkel 
hozzák összefüggésbe, de a kelta és a germán 
népek is használták a rúnákat. Nemcsak a szó 
hétköznapi értelmében használták ábécéként, 
hanem jelei a tudás titkos szimbólumai 
voltak. A jósláshoz használom megerősítés-
ként a rúnakártyát: az univerzumból kapott 
információkat – amiket lehívok a tisztánlátás 
segítségével – erősítem meg a kártyáimmal. 

–	Az	emberek	bizonytalanul	érzik	ma-
gukat	 ebben	 a	 változó	 világban,	 kapasz-
kodót	keresnek.	Ezért	keresik	 fel	önt?	Az	
interneten	ingyenes	jóslást	is	vállal,	ezeket	
olvasva	azt	látom,	hogy	elsősorban	családi,	
társkeresési	gondjaikra	keresnek	választ,	
vagy	anyagi	és	lakásproblémáik	megoldása	
áll	az	érdeklődés	központjában.	Vannak-e	
visszajelzései	arról,	hogy	mennyire	voltak	
helytállóak	jövendölései?	

– A kérdezők 90 százaléka visszahív, 
s elmondja, sikerült-e, amit jövendöltem.  
Sokan gyermekáldással kapcsolatban keres-
nek meg, hogy mikor várható a terhesség. 
Párkapcsolatokkal kapcsolatban nagyon 
sok visszajelzést kapok. Sokszor vagyok 
kénytelen elmondani, hogy figyeljenek a 
párjukra, mert az megcsalja őket. Sokszor 
sírva hívnak vissza, hogy igazam volt.

–	Többen	azt	szeretnék,	ha	napra,	percre	
megmondaná	mikor	mi	fog	velük	történni.	
De	a	legtöbb	jós	nem	tud	pontos	időt	mon-
dani.	ön	azt	állítja,		kis	eltéréssel	meg	tudja	
ezt	tenni.	Mi	erre	a	magyarázat?

– Érdekes dolog az idő. Nagyjából 
be lehet határolni, hogy mikor történnek 
majd a dolgok velünk, de az ember szabad 
akarata befolyásolhatja ezt. Például, ha egy 
párkapcsolatot veszélyeztet a harmadik, de 
a nő vagy a férfi nemet mond, mert annyira 
szereti a másikat, vagy mert felméri a le-

hetséges bonyodalmakat, és nem vállalja a 
szerelmi háromszöget, akkor szabad akara-
tából döntött, s befolyásolta az időt.

–	Van-e	visszajelzése	arról,	hogy	meny-
nyire	sikeresek	a	jóslatai?	

– Az esetek 90 százalékában bejön a 
jóslás. Azért mondok 90 százalékot, és nem 
100-at, mert 10-15 százalékban ott van a 
szabad akarat, a mi döntésünk, amit nem 
mutat sem a kártya, sem az univerzum. 
–	Látja-e	az	ország	sorsát	is,	vagy	csak	az	
egyes	emberekét?

– Igen, és nem vagyok boldog.  Hazán-
kat is elérik a nagy természeti katasztrófák, 
és körülbelül 2013-ig nagy dolgok történ-
nek. Lesz köztük jelentős földrengés is. Aki 
ezeket az időket átéli, lehetőséget kap egy 
tisztább életre. 
–	Sokan	kíváncsiak	arra,	 látja-e	előre	

saját	 sorsát?	Szokott-e	kártyát	 vetni	ma-
gának	vagy	a	családtagjainak?	

– Előre megérzem a saját életemben a 
változásokat, de gátol valami, hogy lássam. 
Ezért is szoktam megkérni a többieket, ves-
senek kártyát egy-egy döntés előtt.  Ha ma-
gamnak jósolok, az jön ki, amit szeretnék.

B. á.
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A házasság buktatói

éva délutánonként Mozart Requiemjét 
hallgatja, és azon gondolkodik, mi-
ért végződött a házassága válással. 

– Hiszen nem veszekedtünk, csak a napi 
dolgokat beszéltük meg. Mindketten dol-
goztunk, ezért a gyerekek megszületése 
után alig volt időnk egymásra. 

Éppen ez lehetett az oka – vélekedtek 
barátnői, a kollégái közül az őszintébbek a 
halott kapcsolat fölött mélázva. A jóakarók 
persze szólhattak volna korábban, amikor 
már tudták, hogy másfelé kacsingat a férj, 
s hogy ezt Éva nem veszi észre. 

Hogyan lehet egy házasságot életben tar-
tani? Erről kérdeztem egy mediátort, dr. Mé-
száros Ádámot, aki honlapján rendszeresen 
tanácsokkal próbálja ellátni a kapcsolatukat 
féltő embereket, s ahol többek között arról 
beszél, miért is kerül sor a válásra. 

–	Valójában	mit	csinál	egy	mediátor?
– Ő az, aki kívülállóként látja a pár 

problémáit, azokat kommunikációs és 
konfliktuskezelési technikákkal segít meg-
oldani. Előjönnek és egyben el is tűnnek a 
múltbeli sérelmek, a korábbi meg nem értett 
igények értő fülekre találnak. A mediációs 
alkalmak végére a pár jó esetben megérti: a 
másik egyáltalán nem az ellensége, hanem 
a barátja, akivel bármit meg lehet beszélni. 
Véleményem szerint a válásra a legtöbb 
esetben azért kerül sor, mert évek óta nem 
tudják megbeszélni a közös problémákat. 
Azokban a kapcsolatokban, amelyekben a 
kommunikáció nem működik, a konfliktu-
sok halmozódnak, és a pár mindkét tagja 
elfelejti azt a boldogságot, amit a másikkal 
valójában megélhetne. Szép lassan beletörő-
dik, hogy nem lehet mit tenni, és a rengeteg 

feszültség, sérelem, megbántás miatt idővel 
nem akarja a kapcsolatot folytatni.
–	Létezik	menthetetlen	kapcsolat?
– Akkor beszélünk erről, ha valamelyik 

fél már nem akarja a kapcsolatot rendbe 
hozni. Ez akkor fordul elő, amikor az egyik 
fél hűtlen a társához, és nem tudja vagy nem 
akarja lezárni külső kapcsolatát. A hűtlenség 
egyébként az egyik legnagyobb „vétek”, 
amit el lehet követni egy házasságban, és 
nagyon sok kommunikációra van szükség 
ahhoz, hogy helyreálljon a bizalom. 

–	Kinek	kellene	strapabíróbbnak	lenni,	
beválik-e	a	mártírszerep,	amelyet	annyira	
szeretnek	a	nők?

– A mártírszerep a felelősségvállalás 
legalacsonyabb foka. Sokan ebbe mene-
külnek, miután hónapok és évek teltek el 
úgy, hogy nem tettek semmit kapcsolatuk 
megmentéséért. 
–	Lehet-e	jól	válni,	és	hogyan?
– Lehet. De ehhez komoly önismereti, 

kommunikációs képességekre van szükség. 
Lehet a válás egy kapcsolat korrekt lezárá-
sa, és lehet harctér, ahol tovább bánthatjuk 
házastársunkat múltbeli sérelmeink törlesz-
téseként. Emiatt egyre elterjedtebb az a né-
zet, hogy a békés válás érdekében érdemes 
párterápiás szakembert felkeresni. 

A válás mindig nehéz probléma, nem-
csak a vagyoni kérdések, hanem a gyerekek 
elhelyezése miatt is. Mi jobb, egy olyan 
gyermekkor, ahol a szülők a fejük felett 
ordítoznak, vagy ha elválnak, és valame-
lyikük  vasárnapi szülő lesz? 

Érdemes megfogadni a mediátor taná-
csát. Beszélgessünk!

Bódi ágnes
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Semmi különös, csak egy kicsit elenged-
jük magunkat. Kanyarítunk egy órácska 
ünnepet a lusta reggelbe, vagy földíszítjük 
a leeresztett estét. Ezer módja van, hogy 
saját kedvünkben járjunk. Legegyszerűbb 
– s egyúttal praktikusan a tisztálkodást is 
megoldjuk vele – ha fölturbózzuk a fürdést. 
Nem csak úgy ripsz-ropsz zuhanyozunk 
egyet, hanem szépen megtöltjük a kádat jó 
meleg vízzel, teszünk bele tengeri sót, vagy 
valami hasonló, mélyen a pórusokba hatoló 
tisztító alkalmatosságot. Míg zubog a víz s 
oldódik a só, rendezzük be a fürdőszobát. 
Először is tiltsuk ki a családtagokat, aztán 
tekerjük a rádiót vagy lejátszót a kedvenc 
zenénkre. Mécsesek, gyertyák körben a 
kád szélén, a mosógépen, ahol csak fér, 
ügyeljünk rá, hogy ne gyújtsuk föl a tö-
rülközőket. Valami virág, cserepes is akár, 
kikerekítheti a díszletet. 

Aztán merüljünk a habokba. Lazán adjuk 
át magunkat a testi örömöknek. Ha lelkieket 
is kívánunk, öntsünk egy-két csöpp illóolajat 
a vízbe. Ezek az olajok az agyig hatolnak, 
jótékonyan simogatják tekervényeinket, 
ilyen-olyan idegközpontokat. Ha citromfű-
ből, vagy macskagyökérből készült főzetet 
öntünk fürdővizünkhöz, hatékonyabban 
nyugtatjuk magunkat, ha levendula, rozma-
ring olaját csöpögtetjük a vízbe, könnyebben 
lazulunk el, s feszesebb lesz a bőrünk. Az 
eukaliptusz, a fahéj  segíti a szürke agysejtek 

oTTHoNi	WELLNESS

Jár nekünk a kényeztetés
az embernek jár a kényeztetés. nőknek duplán. mert dolgozunk, idegeskedünk, 
rohanunk, hajszolnak minket, s a csekkek is naponta jönnek. nem mindig sike-
rülnek terveink. Okkal és ok nélkül álmodozunk. Jól akarjuk érezni magunkat. 
Érezni akarjuk, hogy van testünk, s hogy ez jó nekünk.

tisztulását. Elmerülve a kellemes vízben, az 
illatokban, a halk zenében, a lágy fényekben 
– tisztul a test, a lélek, a gondolat. Nem 
tilos – örömködés közben pláne – italokat 
is magunkhoz venni, ha úgy szeretjük. Egy 
pohár nemes pezsgő, esetleg testes vörös 
bor, netán jéghideg gyümölcstea vagy fris-
sen facsart répalé.   

A vízzel nagyon sok jót tehetünk ma-
gunkért. A drága wellness-szállodák helyett 
a házi vízvezetékrendszert hívhatjuk segít-
ségül, ha például a lábfejünket szeretnénk 
tornáztatni. Két nagyobb lavór egyikébe 
nagyobb kavicsokat tegyünk és forró 
vizet, a másikba apró köveket és jéghideg 
vizet. Ezekben talpaljunk, kergessük a jobb 
lábunkat a ballal, majd csere. Bizsergés, 
csipkedés, szurkodás – érezzük, ahogy 
élni kezd a lábfejünk, s benne kering a vér. 
Élmény a javából, meg még egészséges is. 

A szaunát is pótolhatjuk házilag. A leg-
egyszerűbb, naponta használható értorna, 
ha a forró zuhanyt, kellemesen sokáig 
folyatva magunkra a leghidegebbre váltjuk, 
s lábfejünktől, kézfejünktől lassacskán az 
arcunkig haladva beborítjuk bőrünket a 
vízzel. Ezt ismételgetjük, ameddig csak 
bírjuk. De ha csak a hideg zuhannyal zárjuk 
a napi tisztálkodást, már jól jártunk. Az 
arcunkat külön is kényeztethetjük, neki 
több jár, hiszen többet használjuk – mindig 
födetlenül visszük utcára, napra, füstbe, 
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szmogba, esőbe, szélbe. Érdemes valami 
radírozásra alkalmas krémmel kezdeni a 
műveletet, s aztán fazéknyi forró víz fölé 
hajolva, a gőzt pokróccal megőrizve puhít-
hatjuk, tisztíthatjuk arcunkat. Utána egy kis 
finom dörzsölés a törülközővel. No, ez nem 
éppen az a kényeztetés, amelyre készültünk, 
de arcunk bőre hálás. A finomság most jön, 
amikor a kitisztult bőrünket bekrémezzük. 
Kivételesen helyettesíthetjük a szokásos 
krémünket olívaolajjal, pár csöppel kenjük 
be az arcunkat, vagy keverjük bele az olajat 
a krémünkbe. Ha feszes bőrt szeretnénk, 
keverjünk mellé még egy kis feketekávét is. 
Ezzel a krémmel nemcsak az arcunkat, az 
egész testünket is bekenhetjük fürdés után. 

A másik strapás végződésünk, a lábfe-
jünk is megérdemli a magáét. A lábáztatás 

után tengeri só és olívaolaj keverékével 
eltávolíthatjuk a keményebb bőrt, aztán a 
leginkább hatásos vazelinnel dörzsöljük 
be. Éjszakai pakolás lesz belőle, ha most 
zoknit húzunk, s hagyjuk dolgozni a krémet 
órákon át.

Nekünk már úgysincs más dolgunk, 
mint egy-két finom fogást beburkolni 
– nehéz munkán vagyunk túl, s bendőnk 
is követeli a kényeztetést. Gondolhatunk 
egészséges salátákra, a könnyű pihenésre, 
de dönthetünk a pacalpörkölt koviubival 
fogás mellett, hosszú, kiadós durmolással. 
Ha nem kerek a megtisztulási rituálé hab 
nélkül, akkor koronázzuk meg egy pofa 
sörrel, egy tejszínhabos parféval. Mindent 
a testnek. És egy kicsit nekünk is.  

V. a.  

forró fürdő, illóolaj, gyertyaláng
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Hetvenöt éve kapott orvosi és élettani Nobel-díjat Szent-Györgyi Albert, a szegedi 
egyetem professzora. Ez alkalomból egy gondolatát rejtettük el rejtvényünkben. 
Beküldendők a jelzett sorok.

A megfejtés beküldendő a cental kft. címére: 1509 budapest, postafiók: 44.
Írják a címzés alá: „keresztrejtvény”. Beküldési határidő: 2012. március 31.

A helyes választ beküldők között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki: fődíj:  
200 000 ft bruttó összeg (mely a kifizetést terhelő adókat és járulékokat is tar-
talmazza!). további nyeremények: 3 nyertes részére 100 000 ft bruttó összeg 
(mely a kifizetést terhelő adókat és járulékokat is tartalmazza!). három nyertes 
részére egy-egy könyvcsomag a duna kiadótól. 

A nyertesek névsorát a Kincses Kalendárium honlapján (http://www.kincses.hu) 
és a népszava 2012. április 28-i számában tesszük közzé.

Keresztrejtvény

sudOku 
ha még nem ismeri: a 81 mezőből álló négy-
zet 9 sort és kilenc oszlopot tartalmaz, valamint 
9 kisebb, 3 x 3 mezőből álló kisebb négyzetet. 
Néhány mezőben előre megadott számokat 
találunk (minél kevesebbet, annál nehezebb 
a feladvány), a többi mezőt úgy kell kitölteni, 
hogy minden sorban és minden oszlopban, 
illetve a kisebb négyzetekben csak egyszer 
forduljanak elő a számok 1-től kilencig.
(Nem	 pályázati	 rejtvény.A	 megoldást	 a		
www.kincses.hu	oldalon	megtalálják.)
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NyEREMÉNyPÁLyÁZAT
a 2011. évi kincses kalendáriumban megjelent pályázatok, rejtvények 
dr. kanyó mónika budapesti közjegyző-helyettes jelenlétében történt 

sorsolásának eredményei

nYeremÉnYPálYáZat, a megfejtés: „Spanyolország Belgium”. Bruttó (a 
kifizetést terhelő adókat is tartalmazó) 1 500 000 Ft készpénzösszeget nyert: katona 
ágnes 6800 Hódmezővásárhely. Bruttó (a kifizetést terhelő adókat is tartalmazó) 
150 000 Ft készpénzösszeget nyertek: Farkasné szabó edith 5137 Jászkisér, su-
lyok Gyuláné 3073 Tar, simon Julianna 2800 Tatabánya. Egy-egy darab – három 
könyvsorozatból álló – könyvcsomagot nyertek: kaszai tiborné 5920 Csorvás, 
Vincze Józsefné 2119 Pécel. 2 fő részére szóló, 2 éjszakás bécsi szállást nyertek: 
Hering Józsefné 7720 Pécsvárad, cseresnyés Veronika 8640 Fonyód.

keresZtreJtVÉnY, a megfejtés: „Ha az ember nem bátor még óvatos sem 
lehet eléggé”. Bruttó (a kifizetést terhelő adókat is tartalmazó) 200 000 Ft készpénz-
összeget nyert: Bógyis Jánosné 2234 Maglód. Bruttó (a kifizetést terhelő adókat is 
tartalmazó) 100 000 Ft készpénzösszeget nyertek: scheffer mihályné 2117 Isaszeg, 
árkosy lilla 6726 Szeged, kocza Gyuláné 3042 Palotás. Egy-egy darab – három 
könyvsorozatból álló – könyvcsomagot nyertek: sztankovics lászlóné 3100 
Salgótarján, Vandlik mihályné 5600 Békéscsaba. 2 fő részére szóló, 2 éjszakás 
bécsi szállást nyert: kovalcsik Béla 5621 Csárdaszállás.

GYerekreJtVÉnY, a megfejtés: „1-B, 2-E, 3-C, 4-D, 5-A”. Bruttó (a kifizetést 
terhelő adókat is tartalmazó) 150 000 Ft készpénzösszeget nyert: Hugyecz mihály 
2686 Galgaguta. Bruttó 100 000 Ft készpénz összeget nyertek: Polgári nelli 3594 
Hejőpapi, tarkó istvánné 1196 Budapest. Egy-egy darab könyvcsomagot nyertek: 
Forgács anita 9485 Nagycenk, kovács János 6767 ópusztaszer, Éder rebeka 
9700 Szombathely, takács lászló 6500 Baja, czikora istvánné Parajdi rozália 
2800 Tatabánya.

A kiadó gratulál a nyerteseknek.

A tanító néni kérdezi Pistikétől:
–	Ha	van	�50	forintod,	és	kérsz	apukádtól	még	�00	forintot,	akkor	összesen	mennyi	
pénzed	lesz?
– 150 forintom.
–	Kisfiam,	te	nem	ismered	az	összeadást.	
– A tanító néni meg nem ismeri az apukámat. EZ VICC!
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ki emlékszik például Szent Piroskára? 
Inkább a törökök, mert a magyar ki-
rálylány Bizáncban élt, s ott hódítot-

ta meg egy idegen nemzet szívét, ott alapozta 
meg a magyarok jó hírét. Az ortodox egyház 
szentként tiszteli, képét mozaik őrzi az Hagia 
Sophia-székesegyházban. Az ortodox világ 
augusztus 13-án tartja emléknapját, de ün-
neplik őt a római katolikusok is. Mégis, a 
keleti és nyugati kereszténység közös szentje 
Magyarországon alig ismert.

1105-ben történt, hogy a már halott 
Szent László 17 éves lányát gyámja, 
Könyves Kálmán hozzáadta a bizánci 
trónörököshöz, Jóannész Komménoszhoz. 
Nem szólnak a régi följegyzések arról, 
hogy Piroska mit szólt ehhez, valószínűleg 
nem is kérdezte senki. Egy királylánytól 
elvárható illedelmességgel fogadott szót, 
tisztában volt azzal, hogy a nagy birodalom 
határán élő kis nemzet így is politizál, így 
is biztosítja népének a békét. Már belépett 
abba a korba, amikor a vénlány titulus 
fenyegette, pályatársai akár hatévesen is 
házasodtak, kortársai már anyák voltak 
– talán mégis várta egy kicsit, hogy őt is 
feleségül veszik, hogy ő is élheti a nőkre 
szabott életet. Ha nem így lett volna, való-

kevés kihívás volt számukra, hogy nőnek születtek olyan korban, amikor ez éppen 
csak a lélegzésre, a létezésre volt elegendő ürügy. megpróbáltak emberként élni, 
egyenrangúan létezni, beleszólni a világ dolgaiba, a hétköznapoknak új irányt 
szabni. sikerült nekik. de néha elő kell venni őket a történelem homályából, 
mert az utókor feledékeny. 

színűleg kolostorba vonul apja halála után, 
de nem tette. Könyves Kálmán udvarában 
nevelkedve elleste, kitanulta a politizálást, 
az államvezetést, látta az ármánykodáso-
kat, a cselszövéseket, s valószínűleg elé-
gedett volt azzal, hogy egy leendő császár 
felesége, császárné lesz. 

PiroSKA,	ViLMA,	KAroLA

Homályba tűnt híres 
magyar nők
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A fáma szerint a mélységesen vallásos 
Piroskának az esküvő előtt át kellett térnie 
az ortodox hitre, melyben az Eiréné (Irén) 
nevet kapta. Nem véletlenül, hiszen a név 
békét jelent. Piroska a mesék királylánya-
ihoz hasonlóan élte életét, buzgón, de sze-
rényen segítette férjét, II. Jóannész császárt 
az uralkodásban. Szerette őt a férje, szerette 
a nép. Nyolc gyermeke közül az elsőszülött 
Manuel apja halála után 37 évig Bizánc 
császára volt I. Manuel néven. 

Piroska, illetve Irén élete nem lehe-
tett könnyű. Ha férjül is vették, idegen 
országba, nagyon messzi idegenbe, más 
nyelv, más vallás, más szokások közé 
száműzték. Feladatul azt kapta, hogy 
kapocs legyen a Magyar Királyság és a 
Keletrómai Bi rodalom között. A gyönge, 
fiatal, árva leánynak kitűnnie csak szárma-
zása okán, de kemény sorssal sikerülhetett. 
Honfitársak jöttek hozzá otthonról,  úton a 
Szentföld felé számos zarándok pihent meg 
a császárné bizánci udvarában. Piroska 
császári férjével megalapította a birodalom 
leghíresebb monostorát, a konstantinápolyi 
Pantokrator-monostort. Az épületegyüt-
tesben helyet kapott egy menhely idősek 
és elmebetegek részére, továbbá egy 50 
személyes kórház is, mely intézmény az 
arab világ és Európa középkori kórházai-
nak példája lett.

Árpád-házi Piroska 1134-ben, augusztus 
13-án halt meg. A 46 éves asszonyt férje így 
siratta: „Magával vitte lelkem felét.” 

el nem ismert diPlOma
Az anyák megmentőjének nevét mindenki 
ismeri, de tudjuk-e, ki volt az első magyar 
orvosnő? Hugonnai Vilma évtizedeket 
áldozott az életéből arra, hogy magyar 
kórházak valamelyikében orvosként dol-
gozhasson. 

Már az egyetem elvégzése sem volt 
könnyű. Az 1847-ben, szüleinek ötödik 

gyermekeként világra jött grófkisasszony 
rangjához méltó nevelést kapott, mely 
az akkoriban nőknek kijáró leányiskolai 
tanulmányokkal ért véget, s a 18 éves 
lány férjhez ment Szilassy György föld-
birtokoshoz. Három gyermeknek adott 
életet. 22 éves korában tudta meg, hogy 
a zürichi egyetem orvosi fakultásán már 
nők is tanulhatnak, így férje engedélyé-
vel, de anyagi segítsége nélkül, három 
évvel később beiratkozott az egyetemre. 
Éhezés és nélkülözés közepette, távol 
gyermekeitől, a családjától 1879-ben, 32 
éves korában kapta meg orvosi oklevelét, 
mellyel a zürichi sebészeti klinikán kezdte 
pályafutását. Kedvező állásajánlatokat 
kapott, de ő 1880-ban hazatért. 

Itthon csöppet sem kapkodtak utána. 
Sőt, kérelmét, hogy ismerjék el svájci 
diplomáját, Trefort Ágoston vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a hatályos jog-
szabályok alapján elutasította. Hugonnai 
Vilma bábaként dolgozott a világhírű 
szülész-nőgyógyász, dr. Tauffer Vilmos 
professzor mellett az általa 1881-ben 



KIKAPCSOLó

	 Kincses	Kalendárium		 �0�		 a	2012-es	esztendőre

alapított és igazgatott klinikán, a mai II. 
sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán.

Vilma közben szakkönyveket írt, isme-
retterjesztő és fölvilágosító műveket a nők 
jogairól, munkalehetőségeikről, egészség-
ügyi helyzetéről, testük rejtelmeiről.  

1895-ben született meg az a rendelet, 
melynek alapján már a nők is részesülhettek 
bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészi képzés-
ben, de Hugonnai Vilma újból benyújtott 
kérelmét ismét elutasították. Végül néhány 
vizsga letétele után, 1897-ben, 50 éves korá-
ban Budapesten orvosdoktorrá avatták. 

Akkor már tíz éve második férje, Wartha 
Vince neves vegyész, műegyetemi tanár 
felesége, s volt egy kilencéves, Vilma nevű 
leányuk. Már az elismert magyar diploma 
birtokában, férje kérésére felhagyott szü-
lésznői munkával. Visszavonulás helyett 
azonban tanított, előadásokat tartott a 
Bábaképző Intézetben, a leánynevelés kér-
déseivel foglalkozott. Kardoskodott a nők 
szellemi életben való részvételéért, tanul-
mányt írt a magyarországi nőmozgalomról. 
Lefordította a később két kiadást is megért 
A nő mint háziorvos című német munkát, 
amely 1907-ben jelent meg. Dr. Fischer-
Dückelmann Anna könyvét azonban nem 
csak magyarította, jócskán kiegészítette 
saját ismereteivel, tapasztalataival. A mű 
korának egészségügyi, ápolási kézikönyve 
lett, a női és gyermekbetegségek tudástára, 
a szülészet és gyermekápolás lexikonja.

Az első magyar orvosnőt sokan követték 
a pályán. Az első világháború idején már 
Hugonnai Vilma mintegy 80 hazai orvosnőt 
szervezett be a vöröskeresztes hadikórhá-
zakba, miután 67 éves korában, 1914-ben 
még elvégezte a katonaorvosi tanfolyamot 
is. Közben megalapította az Országos 
Nőképző Egyesületet, vezette a bábaegye-
sületet, alapítója és alelnöke volt a Szabad 
Lyceum nevű tudományos ismeretterjesztő 
társaságnak, és 14 városban szervezett 

orvosi és betegápolói teendőket egyaránt 
ellátó betegmegfigyelő állomásokat. 

Nem tipikus női életpálya Hugonnai 
Vilmáé, tudományos munkássága még 
liberálisabb korokban is dicsőségére vált 
volna. Persze, gondolhatjuk, nem sűrűn 
kényeztette társaságával gyermekeit, nem 
volt otthonülő konyhatündér. Szemére 
vethetnék ezt becsületes háziasszonyok, de 
Hugonnai Vilmának van mentsége. 

Az egész doktornénisdi ott kezdődhe-
tett, hogy édesanyja tüdőbeteg volt, akit 
a kislány meg akart gyógyítani. Az anyai 
szeretetből hiányzott a simogatás, a fizikai 
közelség, az ölelések, a lázas gyermek 
ápolása, viszont tanulásra buzdította lá-
nyát. Anyja kínosan ügyelt arra, hogy hat 
gyermeke ne kapja el az akkor még gyó-
gyíthatatlan kórt, s naponta csak néhány 
percre találkoztak, egy hatalmas terem 
két végéből beszélgettek szigorú higiéniai 
szabályok közepette. A pszichiáterek ezt a 
szülői, anyai mintát fedeznék föl Hugonnai 
Vilma karrierjének, életének háttérében. 

Az első magyar orvosnő 1922-ben halt 
meg, a Fiumei úti nemzeti panteonban 
nyugszik. 

ValakiBen JÓ VOlna lakni
Ne nézz utánam – mondja Nagy Karola ne-
künk későn, túl későn megjelent kötetének 
címlapjáról. Az erdélyi Segesváron 1906-
ban, tizenhárom gyermekes elszegényedett 
családba született lány Brassóban neve-
lőszülőknél cseperedik, majd 17 évesen 
férjhez megy egy román férfihoz, akivel 
Bukarestben és Medgyesen él. Karola bolti 
eladó és tisztviselő. A férje kezdő állami 
hivatalnok, folyton költözködnek, szegé-
nyek, valamelyikük mindig állástalan. Újra 
Brassó, egy olcsó lakásban, egy fojtogató 
házasságban, meghalt kisgyermekének 
gyászával. Ideges nappalok, rémálmokkal 
terhes éjszakák, öngyilkossági kísérletek, 
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túlfeszített munka, zajos és gyűlölködő 
család. A Brassói Lapoknál, majd a Népúj-
ságnál dolgozik, rendőrségi és törvényszéki 
tudósító. A fiatal, kezdő újságírónő tehetsé-
gét dicsérik a szerkesztőségben. Szakmá-
ból, életből kap leckéket. Szerelmes lesz 
szerkesztőjébe, titkos, reménytelen, talán 
egyoldalú szerelem, menekülés otthonról. 
Aztán bujdosás a kisvárosi szerkesztőség 
robotjából, a nős szerető megaláztatásai 
elől. Ír és dolgozik, a szerkesztőségben 

is, a migrénnel bélelt, elsötétített, füstös, 
zajokkal vészterhes lakásban is. Nagy 
Karola 1933-ig jóformán csak vázlatokat, 
kezdetleges verseket, majdnem bemutatott 
drámákat, napi tudósításokat, riportokat írt 
– gyakorolt, próbálgatta szárnyait. Ezek a 
szárnysuhogások fönnakadtak a levegőben. 
27 éves korában, gyógyíthatatlan betegség-
ben meghalt, nem volt ideje megírni műveit. 
Karola művei már soha nem íródnak meg, 
az egykori kollégák, kortársak nekrológban, 
egy-két elő- és utószóban bánkódnak utána. 
De Karola ügyet sem vet rájuk. 

 „Mert mégis nagyon egyedül vagyok. 
Nem tudom, mihez kezdjek, ha hazajöttem 
a redakcióból. S olyan szomorú ez a kicsi 
lakás! Ez az összezsúfoltság, s ha kimegyek 
a konyhába, hideg van, nincs egy szép, 
csillogó, meleg fürdőszobám. Mikor érem 
el, hogy megtaláljam magamat egy meleg, 
kényelmes lakásban? Érdekes, I. azt mondta, 
hogy nekem minden vágyam az, hogy lak-
jak. Valakiben jó volna lakni. Beleágyazva, 
belegyökerezve, mélyen. Nem tudok sze-
retni. S nem hiszem, hogy engem valaha 
szerethessen valaki…” (naplórészlet)

Naplóját, jegyzeteit, leveleit is csak 
halála után adták ki. Már késő, üzeni, most 
már ne nézzetek utánam. 

J. a.

Egy vak férfi bemegy a kocsmába, leül a pultnál egy székre. Kitapogatja a mellette 
ülő embert, és kérdezi  tőle:

– Akar hallani egy szőkeviccet?
Mire az így felel:
– Idefigyeljen, én is szőke vagyok. Itt áll mögöttem a százhúsz kilós birkózó 

barátom, ő is szőke. A kocsmáros is szőke. És van itt még két nagydarab fickó a 
pultnál, mindketten szőkék. Biztos, hogy el akarja mondani nekünk azt a viccet?

– Inkább nem. Nem akarom ötször elmagyarázni.

EZ VICC!
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kOs ( iii. 21. – iV.20.)
Szabadságban gazdag év 
vár önre. Anyagi helyzete 
javul, kisebb munkákkal 
bővítheti bevételeit, így 
nem kell feladnia kedvenc 
hobbiját. Ne érezze magát 

kényelmetlenül, ha túl sok időt szán rá, a 
későbbiekben akár jövedelmező is lehet. 
Családjában nyugalom veszi körül, igazi idillt 
hoz magával a tavasz. Ne legyen rest család-
jára időt fordítani, igénylik a társaságát.

Bika (iV. 21. – V. 20.)
Kicsit kevésbé esemény-
dús lesz ez az esztendő, 
mint a tavalyi, de unat-
kozni nem fog. Alkalmas 
ez az év a kreatív tervek 
végrehajtására, ha például 

lakásfelújításon, költözködésen gondolko-
dik, ne féljen belevágni. Anyagi helyzete 
stabilizálódni látszik, szerelmi életében 
sem történik különösebb változás. Ha néha 
úgy is érezné, hogy unatkozik, ne csináljon 
kényszerprogramokat, inkább töltse ezt a 
csendesebb időszakot egy kis pihenéssel!

ikrek (V. 21. – Vi. 21.)
Végre elérte a célját, a 
kemény munka meghoz-
ta a gyümölcsét! De ne 
feledje, a java még csak 
most jön. Az eddig tanul-
takat a gyakorlatban is 

alkalmaznia kell, és ez lesz csak az igazán 
nehéz. Ne féljen tanácsot kérni a környe-
zetében élőktől, még akkor sem, ha eddig 
úgy gondolta, hogy ők esetleg kevesebbet 
tudnak önnél. 

Horoszkóp 2012-re
rák (Vi. 22. – Vii. 22.)

Bár unalmasnak indul-
hat az év, nem lesz hiány 
izgalmakban! Anyagi és 
szerelmi élete is a leg-
jobban alakul, és a baráti 
összejövetelekből sem lesz 

hiány. Bűvész módjára fogja szervezni a 
programokat, úgy hogy ne bántson meg sen-
kit, mindenhol megjelenjen, ahol szükség van 
önre. Szép teljesítmény így tartani a tempót, 
ön mégis játszi könnyedséggel teljesít min-
dent. Ennek ellenére ne kérkedjen sikereivel, 
és ne dörgölje mások orra alá ügyességét. 

OrOsZlán (Vii. 23. – Viii. 23. )
Most, hogy sikerült le-
zárnia a múltat, és lassan 
megindult saját életútján, 
már nem lehet olyan aka-
dály, amit le ne győzne. 
Idén minden felgyorsul 

és szinte magától oldódik meg. Végre él-
vezheti kicsit munkája gyümölcsét, kicsit 
lazábbra veheti a tempót. Év vége felé talán 
egy új szerelem is feltűnik a láthatáron...

szűz (viii. 24. – iX. 22.)
Kevesebbet kéne panasz-
kodnia, mert ez elviszi az 
energiáját. Nem teljesülhet 
minden azonnal. Eddig is 
minden sikerült az életé-
ben, amit kitűzött maga elé, 

hát legyen kicsit türelmesebb. Addig meg az 
értékes szavakat inkább tartogassa azoknak, 
akik várják öntől. A nagy szervezkedésben 
kicsit elhanyagolta párját, itt az ideje hát, 
hogy amíg nem dübörög az üzlet, törődjön 
azzal, aki otthon türelmesen várja!
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mÉrleG (iX. 23. – X. 23.)
A családalapításra, bőví-
tésre kiválóbb időpontot 
keresve sem találhat. Az 
anyagi helyzete is jelen-
tősen javul, és egy egész-
séges kis jövevény csak 

tovább növeli a boldogságot. Élvezze minden 
pillanatát, és készüljön fel, hogy ez már így 
is marad. Biztonságban van, szeretetben, 
és mivel jó ember, el sem veszítheti ezt. Az 
irigyekkel ne törődjön, ne nézze le őket, mert 
lehet, hogy fájdalomból fakad a gonoszságuk, 
de ne is hallgasson rájuk, hogy ezzel hamis 
gondolatokat táplálhassanak a fejébe.

skOrPiÓ (X. 24. – Xi. 22.)
Épphogy elhelyezkedett, 
máris tovább akar áll-
ni? Ne tegye! A kezdeti 
nehézségek nem riaszt-
hatják vissza ilyen köny-
nyen. Valójában nagyobb 

feladatokra és igaz kihívásokra vágyik, 
de a legkisebb feladattól is visszahőköl, 
akkor sosem jut előrébb, és nem érheti 
el a céljait. A kollégákkal is meg fogja 
találni a hangot, csak a hozzáállásán kell 
változtatnia, amíg nem késő. Ha elfogadja, 
hogy minden létra az alsó fokkal kezdő-
dik, higgye el, nem lesz a későbbiekben 
semmi gondja!

nYilas (Xi. 23. – Xii. 21.)
Hiába minden figyelmez-
tetés, ön továbbra sem 
hajlandó lassítani. Egy-
re többen fordulnak el 
öntől, és még ön harag-
szik. Pedig ha egy percre 

megállna, és csendben figyelne, hamar 
észrevenné, hogy ki és hol hibázott. Ha 
sikerül is leállnia, most már úgy sem lesz 
könnyű dolga, mert először majd a vihar 

okozta károkat kell helyrehoznia. Mielőbb 
nekilát, annál hamarabb túl lesz azon, amit 
nem kerülhet el.

Bak (Xii. 22. – i. 20.)
Precizitása és szerénysége 
meghozta a várt ered-
ményt. Kollégái becsülik, 
és az anyagiakra sem lehet 
panasza. Hamarosan elő is 
léptethetik. Megfeledke-

zett azonban az otthoniakról. Nem harag-
szanak ezért, tudják, mennyire fontos volt ez 
önnek, most azonban, hogy a karrierje sínen 
van, itt az ideje, hogy velük is törődjön. Ne 
riadjon vissza a „háziasszony” szereptől 
sem, óriási sikert fog vele aratni!

vízöntŐ (i. 21. – ii. 19.)
Ne kergesse örökké a 
pénzt. Kicsit fordítsa fi-
gyelmét más felé, és amíg 
jól érzi magát, hagyja, 
hogy észrevétlenül szi-
várogjon be a háztartásba 

minden jó. Évekig csak üldözte, de minél 
jobban szorít valamit, annál inkább folyik 
ki a kezéből. Engedje hát szabadon ezeket 
a vágyakat. Szedje meg magát most más 
területeken, rövid az élet ahhoz, hogy min-
dig ugyanazt kergessük. Ne feledje, nem az 
üres a pénztárcától szegény a szegény.

Halak (ii. 20. – iii. 20.)
Úgy érzi, hogy napról 
napra rosszabb a helyzete, 
igyekezzen csak azért is 
jól érezni magát. Élete 
kikövezett útján halad, 
rossz döntés nincs, le sem 

térhet róla. Hogy mikor és hogyan éri el a 
következő kilométerkövet, az csak önön 
múlik. Minél előbb tanulja meg magát jól 
érezni!
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Kalózok a XXI. században

itt van mindjárt a skanzen szó, amely 
svédül sáncot jelent. Az első skanzent 
Stockholm Djurgården nevű szigetén 

egy katonai erőd helyén nyitotta meg Artur 
Hazelius 1891-ben. Ő azon buzdult föl, 
hogy az 1878-as párizsi világkiállításon 
népi tárgyaival és életnagyságú, beöltöz-
tetett babáival hatalmas közönségsiker 
mellett az aranyérmet is elnyerte. A XX. 
században skanzen néven elterjedt intéz-
mény prototípusát a skandináv nyelvekből 
doktoráló Hazelius filozófiája hívta életre. 
Ő Svédországot begyalogolva vette észre, 
hogy a mezőgazdaság gépesítése miatt, a 
városias életforma terjedésével, az Ame-
rikába emigrált több százezer farmer után 
üresen maradt falvakban elpusztulnak a 
régi tárgyak, tönkremennek a házak, elfe-
lejtődnek az ősi kéz- és földműves kultúra 
technológiái. A stockholmi skanzenban 
150 épület, lakóház, malom, műhely mel-
lett ma az északon élő állatokat bemutató 
állatkert is várja a látogatókat, továbbá, 
az ismeretterjesztés jegyében, húsevő 
piranják, óriáspókok, selyemmajmok, 
krokodilok, kígyók, halak, korallok lát-
hatók, a gyerekek egy óriási esőerdőben 
csatangolhatnak.

Ennek a múzeumnak a mintájára Euró-
pában sorra nyíltak a skanzenek, melyek 

FLóDEroZoTT	KóPic	ÉS	EZEr	EMLÉK	A	MÚLTBóL

Skanzenek Európában
fiam, hozd csak ide a finakot a flóderozott kópicból, egy kis prószát ennék 
– mondta valamikor dédapánk a nagyapánknak, de unokája már nem érti, hogy 
miről is hablatyoltak az öregek. a szentendrei néprajzi múzeum munkatársai 
ezért skanzen–magyar szótár összeállításán dolgoznak. Hiszen hiába látjuk eu-
rópa talán, de magyarország biztosan legszebb néprajzi múzeumában a múlt 
tárgyi emlékeit, ha nem tudjuk megnevezni őket. 

az adott ország néprajzi emlékeit őrzik. 
Második volt a sorban az oslói, amely a 
BygDoy-félszigeten van. Itt a nevezetes, 
fűtetős házakat lehet megtekinteni eredeti 
formájukban. Alapjuk magasan kő, hogy 
a hó, az olvadt víz ne tegyen kárt a fából 
készült épületben, a ház teteje tőzeges 
föld, s rajta gyep, ami a legjobb szigetelő, 
környezetbarát, s valószínűleg közel-távol 
nem volt cserép. Ez a módi egyébként az 
északi országokban terjedt el, Izlandon 
még ma is élnek ilyenben a leginkább 
vendéglátásra berendezkedett helyiek. 
A környezettudatos építők azonban már 
délebbre, hazánkban is építenek ezzel a 
módszerrel házakat. 

HanGulatOs ÉPítÉsZet
A dániai Aarhus óvárosának egy része, 
a Den Gamle By maga a skanzen. Sétál-
hatunk az Andersen korabeli, királynői 
védnökség alatt álló városka utcáin, melyek 
a skanzenek történetében elsőként egy 
kereskedővárost mutatnak be. Peter Holm 
tanár 1909-ben kezdte menteni a lebon-
tásra szánt, muzeális értékű épületeket. 
A húsz dán kereskedővárosból származó 
fagerendás házakban poszter-, óra- és 
játékmúzeum is nyílt, de a pékségben, a 
kovácsműhelyben, a teakertben dolgoznak 
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is. Az utcákon korabeli ruhákba öltözött 
emberek sétálnak, fölidézik a XVI–XIX. 
századi Dánia tájegységeinek építészete 
mellett annak hangulatát is. A Régi Város-
ban boltot, iskolát, templomot, műhelyeket, 
gazdasági épületeket is láthatunk, sőt, egy 
Helsingörből idetelepített színházban elő-
adásokat is tartanak. 

eGY sZál FeJsZÉVel
Az UNESCO 1990-ben a világörökség 
részére tartotta érdemesnek az orosz Kizsi-
szigeten, az Onyega-tó egyik szigetén 
található skanzent, ahol világhírű, fából 
készült építészeti együttes áll. A XIV–XIX. 
századi faépítmények a népi építészet 
remekei: nyitott tűzhelyes parasztházak, 
szélmalmok, kereskedőházak, templomok. 
Némelyiket az 1950-es években a környék-
ről szállították ide és állították föl eredeti 
formájukban, mások eredetileg is itt álltak. 

Ezeket a parasztházakat, templomokat a 
legenda szerint egy asztalosmester faragta 
egy szál fejszéjével. Amikor elkészült, a 
szerszámot a tóba hajította, mondván, ilyen 
szépet senki más ne készíthessen. 

Az asztalosmester egyik ilyen alkotása a 
Preobrazsenszkij-templom, amely egyetlen 
szög nélkül, farönkökből épült 1724-ben. 
Ez az egyetlen fatornyú, több kupolás, 
fazsindelyes templom, mely Nagy Péter 
idejéből maradt ránk. A cárnak kedvelt 
tartózkodási helye volt a Finnországgal 
határos orosz észak, Karélia vidéke, az 
Onyega-tó környéke. A fatemplomnak 
huszonkét hagymakupolája van, a mű-
vészettörténészek az orosz fatemplomok 
közül ezt tartják a legszebbnek, a legtöké-
letesebbnek. Az ég felé törő kupolák erdeje 
páratlan építészeti kompozíció, a tornyok 
faragásai, díszei a szobrász tökéletes mun-
káját dicsérik. 

Az első skanzen svédországban nyílt meg
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A tengeri kereskedelem aranykora 
elevenedik meg Hollandia legnépszerűbb 
szabadtéri múzeumában, az Amszterdamtól 
egyórányira található enthuizeni Zuiderzee 
Museumban. A környékről „begyűjtött” 
szélmalmok, a zöldre festett faházak, a 
hajózható kis csatornák, utcák a XVI. szá-
zadban meghatározó tengeri nagyhatalom 
és a Holland Kelet-indiai Társaság éráját 
idézik. A város kikötőjéből tradicionális 
vitorlás hajóval is megközelíthető, 135 
eredeti épületet számláló skanzenben 
heringfüstölő, sajtraktár és fapapucské-
szítő műhely mellett kortárs művészeti 
gyűjtemény is várja a látogatókat; az ál-
landó történelmi kiállítást pedig az egykor 
aranyárban mért bors raktározására hasz-
nált épületben alakították ki. A szabadtéri 
múzeum bemutat egy halászfalut, ahol a 
kifogott heringet füstölték, s helyben el 
is fogyasztották. Az Urk negyedben egy 

kisvárost találunk, templommal, iskolával, 
mosodával, üzletekkel, működő postahiva-
tallal, berendezett műhelyekkel,  cipész-
műhellyel, kefekötővel, kötélkészítővel, 
a vitorlakészítő házával, hentesüzlettel, 
sajtbolttal, gyógyszertárral, pékséggel, 
hajókészítő műhellyel. Persze megtaláljuk 
a kikötőt is, száradó hálókkal, kis hajókkal, 
csónakokkal. 

eGY sZiGet, eGY HáZ
Amszterdam közelében Zaanse Schans 
műemlék faluban láthatunk az ország jel-
képeivé lett szélmalmok közül néhányat, 
melyek még működnek. A folyóparton 
sajtkészítő és fapapucsfaragó műhely is 
üzemel még, és itt találjuk a híres Albert 
Heijn szupermarket-hálózat első élelmi-
szerboltját is. Szélmalmokat egyébként, 
szám szerint 19-et Kinderdijkben lehet 
látni a csatorna partján. Ez, a tematikus 

skanzen Hollandiában
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skanzenek egyike, nevezetesen a szél-
malmok múzeuma szintén a világörökség 
része. De szintén Hollandiában láthatunk 
egy olyan skanzent, amely még élő, 
működő falu, ez Giethoorn. A település 
érdekessége, hogy minden ház egy szi-
geten áll, közöttük pallókon, kis hidakon 
lehet közlekedni. 

Magyarországon nagyon sok szabadtéri 
múzeum működik. Többek között a szen-
nai néprajzi gyűjtemény, Zalaegerszegen 
a Göcseji Falumúzeum, az Őrségi Népi 
Műemlékegyüttes, az ópusztaszeri Szabad-
téri Néprajzi Múzeum, a nyíregyháza-sós-
tói, a vasi múzeumfalu, a hollókői falumú-
zeum, a nagyvázsonyi, a tihanyi skanzen. A 
szentendrei skanzent 1967-ben alapították 
még a Néprajzi Múzeum részeként. A ké-

sőbb önállósult, ma 46 hektáron elterülő 
múzeum tíz néprajzi tájegység 400 épít-
ményét mutatja be. A fölépített falvakban 
templomok, haranglábak működnek, a 
kovács- vagy viaszöntő-műhelyekben, a 
pékségben bemutatják az érdeklődőknek a 
XVIII–XIX. századi technológiákat, tech-
nikákat, szerszámokat. A lakóházakban az 
életkörülményekkel, a korabeli életmód-
dal, iparművészettel lehet ismerkedni. A 
szentendrei skanzen természetvédelmi 
területén 2009 tavaszától két kilométer 
hosszan kisvasút is közlekedik. Egyik 
állomása a mezőhegyesi vasútállomás 
reprodukciójával időutazásra invitál, 
ahol mindenki saját szemével tekintheti 
meg a finakot és a flóderozott kópicot. 

J. a.

A vasi múzeumfalu szombathelyen

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum honlapja:

http://www.skanzen.hu
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nemcsak vicceknek, filmeknek is sze-
retett témája a vonat, a vonatrablás. 
Filmtörténeti érdekesség A nagy 

vonatrablás (The Great Train Robbery) című 
film, amelyet 1903-ban rendezett Edwin S. 
Porter. A 12 perces, fekete-fehér némafilm 
az első a vonatrablások történetében, első 
a westernfilmek közül, s az első amerikai 
kasszasiker. Ehhez képest még izgalmas és 
romantikus is: a banditák először eltérítik 
a vonatot, majd kirabolják a széfet, az uta-
sokat. A távírász hív segítséget, aztán jön a 
menekülés, lovakon vágtatnak el, a rend-
őrökkel tűzpárbajba keverednek, de végül 
a jó fiúk győznek. Filmtörténeti érdekesség 
az is, hogy ebben a filmben az egyik rabló 
a kamera felé lő – kellő hatást, azaz pánikot 
keltve a nézőtéren. S ez a film volt az első, 
amelynek forgatása közben fahrt-síneket 
használtak (síneken gördülő kamerát). 

És az első után jöttek sorban a többiek. 
Például A nagy vonatrablás (The First 
Great Train Robbery) című játékfilm, 
amelyet 1979-ben  mutattak be, Michael 
Crichton rendezésében, Sean Connery, 
Donald Sutherland és Lesley-Anne Down 
főszereplésével. A film 1855-ben játszódik, 
amikor Anglia és Franciaország hadban 
áll Oroszországgal. A krími háborúban 
részt vevő brit katonák aranyban kapják 

Azok a nagy vonatrablások
Butch	cassidy,	a	Newton	fiúk	és	a	magyar	bányászok	fizetése

A	nemzetközi	gyors	első	osztályú	fülkéjében	egyetlen	utas	ül.	Hirtelen	felpattan	az	ajtó,	
s	egy	fegyveres,	álarcos	gengszter	lép	be:

–	Gyerünk,	adja	ide	a	pénzét!	–	parancsol	az	utasra.
–	De	hiszen	nincs	egy	vasam	sem!
–	Akkor	meg	minek	reszket?
–	Azt	hittem,	a	kalauz	jön.	Jegyem	sincs.

a fizetésüket, az aranyat havonta egyszer 
szállítják a londoni bankból a folkestone-i 
vonat poggyászkocsijában a tengerpartig, 
majd onnan a Krím-félszigetre. Az értékes 
szállítmányt gondosan vigyázzák, ám 
Edward Pierce, előkelő londoni arisztokra-
ta, agglegény és üzletember a XIX. század 
legnagyobb vonatrablására készülődik. És 
egy vonat, amit ki akarnak rabolni, az ki 
is lesz rabolva. Izgalmas, fordulatos film, 
remek színészek, tanulhatnak belőle az 
igazi rablók.

Ha az ember arra gyanakodna, hogy a 
vonatrablás mint műfaj csak a filmesek 
kitalációja, nos, nem jár messze az igazság-
tól. Persze, raboltak ki emberek vonatokat, 
amióta csak a vonatok föl vannak találva, 
de a legendák hogyan maradnának életben 
filmek nélkül? 

Ki emlékezne már a mozi nélkül a piti 
kis marhatolvajra, az 1866-ban született 
Robert LeRoy Parkerre, aki, amikor vonat-
rablásra adta a fejét, az amerikai vadnyugat 
legendás alakja lett, s Butch Cassidy néven 
járta a vidéket? Ámde a férfi 1901-ben, 
egy aktuális rablás után eltűnt, üldözői elől 
társával, Sundance Kiddel Dél-Amerikába 
menekült. Többet senki nem tud róluk. 
Kivéve a filmgyártókat. Sokszor tűnt föl a 
mozivásznon a hőssé vált rablópáros. 
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A legsikeresebb ilyen film az 1969-
ben, Paul Newman és Robert Redford 
főszereplésével forgatott Butch Cassidy 
és a Sundance kölyök című lett, amely 
több Oscar-díjat is kapott. A film egyik 
érdekessége, hogy a forgatáson részt vett 
és tanácsokkal látta el a főszereplőt Lula 
Parker Betenson, Butch utolsó élő testvére. 
A film üzletnek sem volt utolsó, 1974-ben 
az Egyesült Államokban körülbelül 102,3 
millió dollár bevételt hozott. Van ez is 
olyan jövedelmező, mint a vonatrablás.

Bár az is hoz valamit a konyhára. Az 
1963-ban a (hogy, hogy nem) „nagy vo-
natrablás” néven ismertté vált bűncselek-
ményben 12 férfi kirabolta a Glasgow-ból 
London felé tartó vonatot, a zsákmány 
2,6 millió font volt (körülbelül 800 millió 
forint), ráadásul készpénzben. Az elköve-
tőket elfogták, néhányuk azonban a több 
évtizedes raboskodás helyett a szökést 

választotta. Ronald Biggs, a főkolompos 
harmincöt év után, 2001-ben föladta magát 
– így került újra rács mögé. 

Aztán vannak vonatrablások, amelyek 
igazán sikerültek. No, ezeket nem verik 
nagy dobra a krimiszerzők, a serifek, a 
Pinkerton nyomozóirodák. Filmek alap-
anyagának sem nagyon alkalmasak, a 
világ körforgásának dramaturgiája szerint 
ugyanis a rossz fiúk elnyerik méltó bünte-
tésüket, bár jóképűek és lovagiasak, a jó 
fiúk pedig győznek, bármilyen ragyásak és 
bugyuták legyenek. Aztán jönnek a Newton 
fiúk, s borul minden. 

A Newton fiúk Amerika legendás alak-
jai, akiknek sikerült a lehetetlen, a tökéletes 
bűntény. És nem is csak egyszer. 1919 és 
1924 között Texastól Kanadáig legalább 
nyolcvan bankot raboltak ki, de ők a 
vonatrablások rekorderei is. A nagy fogás 
hárommillió dollár volt, egy chicagói pos-

paul Newman és robert redford volt a főszereplője a butch Cassidy és a sundance 
kölyök című filmnek
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a JÓ FiÚ
Allan	Pinkerton	skót	kádárlegény	New	york-
ba	 kivándorolva,	 hordókészítés	 közben,	 a	
saját	szakállára	kinyomozott	egy	furfangos,	
a	rendőrök	eszén	 túljáró	bűncselekményt.		
A	sikeren	fölbuzdulva	�850-ben	nyomozó-
irodát	nyitott,	mely	Pinkerton	Agency	néven	
a	világ	legnagyobb	detektívhálózatává	nőtte	ki	magát.	A	karrierhez	sokkal	járult	hozzá	
az	alapító	fia,	a	detektívek	királya	is.		Nagyobb	gyilkosságok	és	szenzációs	bűnügyek	
nyomozásával	 nem	 foglalkozott	 a	 cég.	csalások,	 sikkasztások,	 hivatali	 visszaélések	
kiderítése	tette	ki	az	üzletkört,	megbízást	vállaltak	bárhol	a	világon.	Pestre	például	egy	
csekkcsalás	kiderítésére	küldték	egy	emberüket.	A	cég	a	modern	technika	alkalmazásának,	
a	bűnesetek	és	bűnözők	nyilvántartásának	köszönhette	hatékonyságát.	Ők	készítettek	
először	aktákat	a	gyanúsítottakról,	fényképek	alapján	azonosították	a	tetteseket,	és	attól	
sem	riadtak	vissza,	hogy	beépüljenek	a	bandákba.	A	siker	elismeréseként	Pinkertont	
Abraham	Lincoln	testőrének	nevezték	ki,	s	ebben	a	minőségében	meghiúsított	egy	merény-
letet,	melyet	az	elnök	beiktatásán	akartak	elkövetni	1861-ben.	Lincoln	hálából	őt	bízta	
meg	a	titkosszolgálat	megszervezésével,	amely	a	polgárháború	végén	már	hatékonyan	
működött.	Hírszerzésben	és	kémelhárításban	is	jeleskedtek.	Megakadályozták	például	a	
nyolcezer	déli	hadifogoly	kiszabadítására	szőtt	összeesküvést.	A	cég	legnagyobb	sikerei	
közé	tartozott	egy	700	ezer	dolláros	vonatrablás	tetteseinek	elfogása	1866-ban,	Jesse	
James	és	bandájának	 felszámolása,	Butch	cassidy	és	a	Sundance	kölyök	elüldözése	
Latin-Amerikába,	illetve	a	Wild	Bunchnek	nevezett	vonat-	és	bankrablásra	szakosodott	
bűnszövetkezet	elfogása.	(Forrás:	http://www.huszadikszazad.hu)

tavonat kirablásával csípték meg. Magukat 
üzletembernek tartották, s igaz, ami igaz, 
mindenki úgy boldogul, ahogy tud. Nos, a 
fiúk tudtak. Vitték a pénzt, nem öltek meg, 
nem bántottak senkit, de nem is fecsegtek. 
Nem hősködtek, nem dicsekedtek, nem 
szórták a pénzt. Körözték őket rendület-
lenül, képük ott függött Amerika-szerte 
szinte minden póznán, mégis szabadon 
érték meg a békés öregkort. Amikor már 
elmesélhették a sztorijukat, Texasban egy 
riporternek fedték föl titkaikat, a hetvenes 
évek elején. A vén gengszterek meséjét 
1994-ben publikálta az újságíró, majd 
1998-ban film is született a történetből 
Richard Linklater rendezésében. 

Magyarországon is voltak vonatrablások, 
igaz, kicsik, olyan kicsik, hogy film sem 

készült róluk. 1920-ban a trianoni béke-
szerződés miatt számos bazaltbánya Cseh-
szlovákia területére került, ahová a magyar 
munkások továbbra is átjártak dolgozni. A 
medvesi bányákból hat-nyolc kilométeres 
pályán érkezett a bazalt a somoskőújfalui 
zúzóüzembe. Ezen a vonalon történt 1948 
nyarán, egy szombati napon, hogy So-
moskőújfaluból a bányákba vonat indult, 
négyszáz bányász kétheti fizetésével, száz-
ezer forinttal. A pénzt aktatáskába tették, 
ezeket a vonathoz kapcsolt külön kocsiban 
tisztviselők őrizték. Amikor a szerelvény a 
közeli alagútból kiért a településre, egy, a 
vágányon fekvő kidöntött fa megállította.  
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a rOssZ FiÚ
Az		1963-as	nagy	vonatrablást	elkövető	12		
férfi	közül	ronald	Biggs	30	év	börtönbünte-
tést	kapott,	ám	alig	két	év	múlva	megszökött	a	
wandsworth-i	fogházból.	Franciaországban,	
Spanyolországban,	Ausztráliában	bujkált,	
végül	Brazíliában	 telepedett	 le.	A	hatóságoknak	 nem	 sikerült	 kiadatással	 eredményt	
elérniük,	de	Biggs	hazatért	Angliába,	 s	önmagát	adta	 föl	�00�-ben.	A	vonatrabláshoz	
hasonlóan	a	szökése	is	bravúros	volt.	A	foglyok	délutáni	testmozgásának	idején	kintről	
valaki	átdobott	egy	létrát	a	falon,	Briggs	és	három	társa	ennek	segítségével	jutott	át	a	
kerítésen,	majd	beültek	egy	rájuk	várakozó	furgonba.	összesen	3	autó	menekítette	el	őket	
a	helyszínről.	A	szökés	hírére	lezárták	London	kikötőit	és	reptereit,	minden	rendőrautó	
a	szökevényeket	kereste.	ronald	Biggs	azonnal	elmenekült	az	országból,	Párizsban	át-
szabatta	az	arcát,	majd	rio	de	Janeiróban	telepedett	le,	ahol	elég	nagy	lábon	élt.	A	2,5	
millió	fontos	zsákmány	ráeső	részéből	vett	magának	például	egy	Austin	Healey	3000-es,	
négyüléses	sportkocsit.	A	kocsi	már	1947-ben	elérte	a	177	kilométer/órás	végsebességet,	
amit	akkoriban	az	álomsebesség	felső	határának	gondoltak.	1959-ben	a	2,6	literes,	hat-
hengeres	járgány	hengerűrtartalmát	2912	köbcentire	növelték,	így	született	meg	a	legendás	
Austin	Healey	3000.	A	vonatrabló,	mielőtt	föladta	magát	a	hatóságoknak,	eladta	a	kocsit,	
magyar	tulajdonosa	pedig	bemutatta	a	budapestieknek	egy	�008-as	oldtimer-kiállításon.	
A	hírhedt	s	állítólag	közben	elszegényedett	vonatrabló	egy	titkos	börtönben	kezdte	meg	a	
büntetéséből	hátralévő	28	év	letöltését.	innen	is	szabadult	azonban,	bár	nem	önszántából.	
2009-ben	egészségügyi	problémái	miatt	átszállították	egy	idősek	otthonába.	Őrizni	már	
nem	nagyon	kellett,	többször	volt	agyvérzése,	már	az	ágyból	sem	tud	felkelni.	

A lesben álló, géppisztolyos, álarcos ban-
diták megtámadták a pénzszállító vagont, 
a zsákmánnyal a bozótosba menekültek. 
A tettesek kilétére csak évekkel később 
derült fény.

Rózsa Sándorról, a legendás zsiványról 
regények, filmek is szólnak, vonatrablásáról 
mégis keveset tudunk. Pedig végül ez lett a 
veszte a szabadságharcban is részt vevő, 23 
évesen már a szegedi várbörtön foglyaként 
elhíresült bandavezérnek. Már 1856-ban 
életfogytiglani fegyházra ítélték, de az 
1860-as évek végén kegyelmet kapott. Élve 
a megbocsátással, társaival postakocsikat, 
vonatokat siklatott és rabolt ki. Kistelek 
mellett egy vonatrablás közben érte a végze-
tes golyó. Társai meghaltak, őt elkapták, és 
megint életfogytiglani rabságra ítélték.  

Közép-Kelet-Európának a kis vonat-
rablások jutottak. Egy életérzést fogalmaz 
meg már a címmel is: A kis vonatrablás 
(Mala pljacka vlaka) Dejan Sorak jugoszláv 
rendező filmje. Munkája 1984-ből teljes 
mértékben kitaláció, mégis a legigazabb tör-
ténet mind közül. A film az Osztrák–Magyar 
Monarchiában játszódik, amolyan vadkeleti 
történet. Kis vonat, kis rablás, kis pofára 
esés. A nagy vonatrablásoknak, a nagy 
vadnyugatnak, a nagy nagynak fájón gúnyos 
kicsúfolása. Kicsit beléjük rúg, de ahogy az 
a Balkánon illik, megint nekünk fáj. És még 
csak nem is kerestünk vele semmit.

J. a.
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–	ötszörös	magyar	 vitorlásbajnok	 vagy,	
nyaranta	beköltözöl	a	Koóstoló	elnevezésű	
hajódra.	Idén	merre	voltatok?

– Nem a Koóstoló nevű hajóval ver-
senyzek, egy másik vitorlással, melynek 
a kapitánya Bakóczi Kálmán, a kiváló 
zongorista. Korábban végigvitorláztam a 
horvát és a görög tengerpartot, a Seychelle-
szigeteket is.

– �9�8-ban	a	harmadik	 táncdalfeszti-
válon	a	Kislány	a	zongoránál	című	dalod	
első	helyezett	lett.	

– Nagy baj, hogy manapság nem tudnak 
ilyen fesztiválokat rendezni! Az elődöntők 
és a döntők alatt kiürült a Nagykörút, volt, 
hogy megállt a villamos, mert a vezető 
meg akarta hallgatni a kedvenc dalát rá-
dión. A kislány a zongoránál mindent vert, 
megkaptuk a legjobb előadó és a legjobb 
hangszerelői díjat is. A dal szerzői Lovas 
Róbert és Szenes Iván voltak. Egy év múlva 
a következő táncdalfesztivál idején Ivánnál 
találkoztunk. „Iván, most mi lesz, a Kislány 
a zongoránál sikerét nem tudjuk überelni. 
Robi, játssz egy rock and rollt – mondta 
Iván. – Rock and rollt! Nem vagyok tel-
jesen őrült! – Mire Iván. „Nem vagyok 
teljesen őrült, nincs szerencséd, nem me-
gyek fejjel a falnak, bár szeretnéd. Nem 

KoóS	JáNoS:

Soha nem álmodoztam!
1960-ban vico torrianit parodizálta, ezzel elkezdődött énekesi pályája, majd 
Honthy Hanna, Bilicsi tivadar, Psota irén, márkus lászló társaságában lépett 
fel a Zeneakadémián. ugyanebben az évben tagja lett a kamara Varietének. 
1966-ban megkapta a „legjobb énekes” díjat. az oroszlán ugrani készül című 
filmmel kezdődött színészi pályafutása. kovács katival és hofi gézával ők 
voltak a zenés paródia első triója. koós jánossal hangulatos budai villájában 
beszélgettem, éppen akkor érkezett haza a Balatonról.

eszem ebédre téglát csak spenótot. Nem 
vagyok teljesen őrült. Csak csalódott.” 
Egy perc alatt elkészült a szöveg. Az Erkel 
Színházban dugig telt ház. Lovas–Szenes 
dala, Nem vagyok teljesen őrült. Előadó: 
Koós János. Felmentem a színpadra, majd 
elkezdtem: „Gumidominó, vagy egy parti 
sakk?” Döbbenten nézett kétezer ember.  
A siker frenetikus volt.

–	Mi	van,	amikor	a	koncerteden	kérik	
a	Macskadalt?

– Nagyon szeretem ezt a nótát, de ezt 
csakis Hofi Gézával együtt lehetett éne-
kelni. Gézával nem csak a Macskaduettet 
énekeltük együtt. Akkoriban szinte minden 
szilveszteri műsort mi zártunk a Ma-
gyar Televízióban. Valamikor a hetvenes 
években Siófokon voltunk, este szalonnát 
sütöttünk. Ott volt Kovács Erzsi, Bilicsi 
Tivadar, Brachfeld Siegfried és Hofi. Le-
tettem a szalonnát, felálltam. Következik 
egy szép dal, mondtam, majd elkezdtem 
halandzsázva énekelni a Szvesnyikov 
kórust. Géza odaállt mellém, és együtt 
halandzsáztunk tovább. A többiek levegőt 
nem kaptak a röhögéstől. „Ezt miért nem 
csináljátok színpadon? – kérdezte Bilicsi. 
Aztán orosz népi ruhában mutattuk be a 
duót a tévé szilveszteri műsorában.
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–	 Nyolc	 éve	 jelent	 meg	 az	 utolsó	
nagylemezed,	várható	új	korong	a	közel-
jövőben?

– Nemrégiben jelent meg egy négy-
lemezes válogatás CD-n. Nyolcvannégy 
dalom hallható rajta. Olyanok is, amelyek-

re már nem nagyon emlékszem, többek 
között az Egy dudás van két csárdában. 
Versenyezni nem akarok a mai divatos 
stílusokkal. Számtalan műsorban lépek 
fel, ahol előttem mai zene hangzik el. 
Általában – gondolom, a rang vagy a kor 
miatt – én zárok, irgalmatlan sikere van 
régi slágereimnek. Nemrégiben meghív-
tak fellépni egy családi rendezvényre. A 
nagymama volt az ünnepelt, hetvenéves, 
ötven éve megőrül a dalaimért. A vacsora 
után én voltam a meglepetés, a hölgy 
majdnem elájult. „Miért nem tetszik 
elénekelni a Sír a telefon című dalt?” 
– kérdezte egy kislány. – Drágám, ehhez 
a dalhoz kell a partner – mondtam. – De 
én tudom a szövegét – elővett egy papírt, 
amelyen az én szövegem feketével, az övé 
pirossal volt felírva. A kislány hibátlanul 
mondta az ő szövegét. 

–	Van	olyan	terved	vagy	álmod,	amelyet	
még	nem	sikerült	megvalósítani?

– Soha nem álmodoztam! De ötven éve 
azon dolgozom, hogy akik a nézőtéren 
ülnek vagy megveszik lemezeimet, jól 
érezzék magukat. 

Zoltán János

KOóS JÁNOS Kupsa János néven szü-
letett 1937. november 21-én Erdélyben, 
Gyergyószárhegyen. Már gyermek-
korában sok időt töltött Miskolcon. A 
Bartók Béla Zeneművészeti Szakkö-

zépiskola tanulója 1957¬1958 
között, majd a Zeneművészeti 
Főiskola oboa szakán képezte 
tovább magát. 

Az Országos Pénzügyőr 
Zenekar kötelékében játszott 
1957–1960 között. Első si-
kereit táncdalfesztiválokon 
indulva aratta, kétszer nyert 
első díjat. 1961-ben meg-
jelent első nagy slágere, a 
Micsoda nagyszerű dolog. 
1966-ban a legjobb énekes 
díját is megkapta. Énekesi 
karrierjével párhuzamosan 
színészként is dolgozott.

1999 és 2000 között az 
RTL Klub televízióban kéthetente 
énekelt a Koóstoló című műsorban. 
2002-ben a Magyar Televízióban ha-
vonta szerepelt a Koós Klubbal.

Hat nagylemeze és számos kisle-
meze jelent meg. A legnépszerűbb a 
hatvanas évek elején volt.

1971-ben vette feleségül Dékány 
Sarolta énekesnőt. Gyermekei: Koós 
Réka (1973) és Koós Gergő (1976).

Hobbija a vitorlázás, Fradi-szurko-
ló, rendszeresen teniszezik.

Unokájával, rozival
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Nyereménypályázat
Hagyományos pályázatunkon mindenki részt vehet, aki a helyesen kitöltött 
pályázati szelvényt kivágja, és 2012. március 31-éig címünkre visszaküldi.
a címzés alá kérjük, írják fel: Nyereménypályázat. 

Cím: Cental kft., 1509 budapest, postafiók: 44.

a helyes választ beküldők közül – közjegyző jelenlétében – sorsoljuk ki a nyer-
tesek nevét. a nyertesek névsorát a kincses kalendárium honlapján (http://www.
kincses.hu) és a népszava 2012. április 28-i számában tesszük közzé.

a fŐdíj: 1 500 000 ft bruttó összeg

(mely a kifizetést terhelő adókat és járulékokat is tartalmazza!)
további nyeremények: 

3 nyertes részére 150 000 ft bruttó összeg (mely a kifizetést terhelő 
adókat és járulékokat is tartalmazza!).

1 nyertes részére Wass albert díszkiadás, 1–10. kötet, a duna kiadótól.

-------------------------------------------------------------------------------------------------&
PÁLyÁZATI SZELVÉNy

Név:…………………………………………………………………...................

Lakcím:………………………………………………………………..................

a megfejtést írják be a pályázati szelvény négyzeteibe. beküldendő a kitöltött 
pályázati szelvény. csak	a	 szelvényen	beérkező	megfejtések	 (helyes	 válaszok)	
vesznek	részt	a	sorsoláson.

100 éve született az a kossuth- és József attila-díjas magyar író, aki –
sikeres prózai művei és színdarabjai mellett – egyperces novelláival új
műfajt is teremtett. beküldendő az író neve.
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Battonya – március, június és október 
második vasárnapja OKV
csurgó – április 1., szeptember 1. OKV
encs – március 8., május 10., július 12., 
szeptember 13., október 11., december 
13. oák
fertőszentmiklós – február 21., április 
17., június 19., augusztus 21., október 16., 
december 18 OÁKV
Jánoshalma – március 21., április 18., 
június 20., július 18., augusztus 15., okt. 
17., november 21., december 19., OKV; 
május 16., szeptember 19. OÁKV
Jászapáti – január 8., majd minden hó első 
vasárnapján OÁKV
kapuvár – december 10. OKV
kiskunhalas – január 8., február 5., már-
cius 4., április 1., május 6., június 3., július 
1., augusztus 5., szeptember 2., október 7., 
november 4., december 2. OÁKV 
kistelek – minden hónap első vasárnapján 
oákv
kóka – március 24., június 2., október 
13. oák
kunhegyes – április 29., szeptember 30. 
oákv
lajosmizse – január 8., február 5., március 
4., április 1., május 6., június 3., július 1., 
augusztus 5., szeptember 2., október 7., 
november 4., december 2. OÁKV; augusz-
tus 26. OKV

vásárnaptárunkat a településektől kapott előzetes információk alapján ál-
lítottuk össze, ezért lehetséges, hogy nem minden adatunk pontos, és a lista 
bizonyára nem teljes. konkrét érdeklődés esetén feltétlenül javasoljuk, hogy tá-
jékozódjanak a helyi önkormányzatnál, illetve annak internetes honlapjáról.

mezőcsát – január 11., február 8., már-
cius 14., április 11., május 9., június 13., 
július 11., augusztus 8., szeptember 12., 
október 10., november 14., december 
12. OÁKV
mórahalom – január 15., február 19., 
március 18., április 15., május 20., június 
17.,  július 15., augusztus 19., szeptember 
16., október 21., november 18., december 
16. OÁKV
Pásztó – február 12., március 11., április 
15., május 13., június 10., július 8., au-
gusztus 12., szeptember 9., október 14., 
november 11. OÁKV
szécsény – január 23., március 26., április 
23., május 21., június 25., augusztus 27., 
szeptember 24., október 29., november 
26. OKV
Vác – minden hónap harmadik vasárnapja 
oákv
Verpelét – január 23., április 23., július 23., 
október 22. OKV
Zalaegerszeg – január 10., február 14., 
március 13., április 10., május 8., június 
12., július 10., augusztus 14., szeptember 
11., október 9., november 13., december 
11. okv

Jelmagyarázat:	 OKV – országos kira-
kodóvásár; OÁKV – országos állat- és 
kirakodóvásár

Kiállítások, vásárok, rendezvények kereshető adatbázisa

http://www.vasarnaptar.hu



Hét év egy olyan találmány után, minő a repülőgépek rendszere, az egész világot képes 
volt átalakítani.

A legelső hatás az volt, hogy minden nagy államnak le kellett tenni a hadkészülődés-
ről. Ez természetes volt. Minden állam átlátta azt, hogy ha ő háborút akar valaki ellen 
indítani, a megtámadottnak első dolga lesz az „Otthon” részvényes állam szövetségét 
megvásárolni, s az ellen azután sem hadsereg, sem ágyúk, sem várak, sem páncélos 
flották nem segítenek.

Az államok tehát kényszerítve voltak a kölcsönös lefegyverzésre.
Csupán Európában egyszerre négymillió katona lett hazabocsátva.
Négymillió munkáskéz egyszerre visszaadva az iparnak és földmívelésnek!
És azokkal együtt kétszázezer katonatiszt a polgári pályára bocsátva. Férfiak, akik 

a szorgalom, erő, tehetség és tanulmány óriási tőkéjét fecsérelték eddig az emberölés 
tudományának terjesztésére, s most egyszerre kényszerítve lettek ugyanezen tehetségeket 
az élet haszonhajtó pályáin érvényesíteni.

Nem volt többé hiány munkáskézben és szellemi tehetségben.
A családi életnek egy nagy akadálya elmúlt.
Az uralkodók, kiknek nem volt okuk többé külvédelem végett katonai államot alkotni, 

kényszerítve lettek népeik szeretetére támaszkodni, tisztelni a törvényeket, becsülni a 
polgárokat, s nem öltötték fel azontúl egymás katonai egyenruháit, mikor a szomszédba 
látogatni mentek.

Hanem annál inkább iparkodtak valódi őszinte szövetségben élni egymással.
Megszűntek a diplomácia véres kimenetelű cselszövényei.
Európa közeledett azon állapothoz, melyet „Egyetemes Állam”-nak (Universal-Staat) 

neveznek. Az országok közötti vitás kérdéseket egy nemzetközi békebíróság intézte el, 
s annak a fejedelmek éppen úgy alávetették magukat, mint más halandó ember a maga 
bírájának, hiszen hiányzott már kezükből az „ultima ratio regum”: az agyúkanóc!

A másik hatás pedig az lett, hogy a hadi készülődés megszűntével kétmilliárdnyi évi 
kiadás lett kitörülve csak az európai államok büdzséjéből, amibe évenkinti fegyverke-
zésük került.

Kétezer-millióval könnyebbült meg az államok évi kiadása, kétezer-millióval 
kevesebbet pusztított el az örökké éhes Moloch a nép verejtékén szerzett falatjaiból! 

JóKAI MóR

A	világ	átalakulása
Részlet A	jövő	század	regénye című műből

irodalom
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Kétezer-millióval kevesbült évenkint az államháztartási deficit! Kétezer-millióval több 
jutott népnevelésre, népboldogításra!

Ennek legelőször is az egész pénzügyi világra volt roppant nagy hatása.
Az államok nem szivattyúzták ki erőszakosan népeiket, ennél fogva a szükséges pénzt 

megtalálták odabenn önnépüknél, nem kellett érte a pénzállamok piacaira menniök, 
adósleveleiket saját polgáraik bírták, nem uzsorásaik.

A munkáskéz és a munkadíj közötti nehéz kérdés veszteni kezdé égető erejét. A mun-
kaadók elég munkaerőt találtak, s a munkatevők elég pénzt, hogy saját vállalkozásukra 
csoportosulhassanak. Egyik sem volt többé a másik rabja.

Nagy változáson ment át maga a kereskedelem, főként a hitel.
A repülőgépek rendszere a közlekedést végtelenül meggyorsítá, és egész a precisióig 

bizonyossá tette. Ennek az a következése lett, hogy a pénzforgalom maga is éppen oly 
arányban meggyorsult. Háromhónapos váltóknak híre sem volt többé. Két hét volt a 
leghosszabb hitel, amit kereskedő kért és adott, hisz 2 hét alatt kétszer is eladhatja a 
megrendelt áruját, s örült, ha a pénze nem hevert a zsebében, s ok nélkül nem fizette tőle 
a kamatot. A vásárlás csaknem egyértelmű volt már a készfizetéssel. Szigorú és gyors 
eljárású kereskedelmi törvényszékek rászoktattak mindenkit kötelezettségei pontos és 
gyors teljesítésére. Komoly és nemes jellemű nemzetek a kereskedelmi pályát kultiválni 
kezdték, s bizonyos addig hiányzó noblesse-t honosítottak meg benne.

A légjárók rendszere által a védvámok és mindenféle vámok rendszere is halomra 
omlott. A légjárót nem lehetett megvámolni. Azt a douanier-ek el nem foghatták. Az 
Otthon állam azonban nem űzött légjáróival csempészetet, hanem amely állam szerző-
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désre lépett vele, hogy gépeivel leszállhat benne, s raktárakat nyithat be- és kivitelre, 
azzal megegyezett akként, hogy ami legnagyobb tiszta jövedelme volt addig az államnak 
a vámbevételekből, azt évi bérletül fogja neki fizetni. Ezzel éppen csak a vámőrök és 
dugárusok életmódját fordította meg, azokat is kényszerítve ezentúl tisztességes munka 
után élni.

„Tisztességes munka után megélhetni!” – hisz ez a gordiuszi csomó vezérfonala. 
Amidőn becsületes úton könnyebben és biztosabban lehet vagyont szerezni, mint lopás 
által, elfogynak a tolvajok, és amidőn a nők számára felszabadul a munkatér, elfogynak 
a hetérák. A rendőrség nem talál majd őrizni valót. Minden ember maga féltékeny a 
kenyértermő becsületére.

A becsületrőli fogalmak is megváltoztak. „Elég” becsületesnek „lenni”, de nem „elég” 
becsületesnek mondatni. A törvény megtorol minden sértést, s amit a törvény meg nem 
torolhat, azért a társadalom a sértőt ítéli el, nem a megsértettet, mint jelen korunkban. 
Ennélfogva párbajt sem vívnak többé, s ökle erejével nem bizonyítja többé senki se 
igazságát, se szerelmét.

A népek gyorsan és közelből ismerkednek meg; felfogják egymás jó tulajdonait, s 
igyekeznek egymástól tanulni; felfedezik azokban, akiket addig gyűlöltek, a szépet, a 
jót, az idegen országok gazdagságát, az idegen kedély költészetét, s kezdik megismerni 
az együttélés titkos varázsát.

Amint a mívelt világ látköre a föld minden zugára kiterjed, amint a találmányok 
folyvást új eredményeket hoznak elő; amint a néppusztító hadjáratok óriási történetét 
helyettesíteni kezdi a társadalmi élet nyüzsgő mozaikképe, mely szakadatlan változatban 
sürg-forr a napi események hírtömegében: azzal lassankint elenyészik az emberiségnek 
egyik leggonoszabb kísértete, az utolsó démon, az unalom.
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A huszadik század közepén túl nem unhatják többé magukat az emberek. A napnak 
minden óráját elfoglalja valami esemény, mely a szellemnek új izgalmat ad. Az emberek 
nem kártyáznak többé. Mulatságból lehetetlen; ha minden negyedórában azzal zavarják 
fel, hogy „hallottad-e már, mi történt a múlt óra óta?”; pénzszerzési vágyból megint 
nem; hisz akinek annyi esze van, hogy a whisztet meg tudja érteni, az egy kirándulással 
az aerodromon kajutjében többet és biztosabban nyerhet, mintha a trikkeket számlálja, 
és izzad hozzá.

A kártyaszenvedély lelohasztására egy találmány különös hatással volt. Ez azon 
mnemotechnikai szemfényvesztésen alapult, melyet a praestidigitateurök clairvoyance 
cím alatt mutogattak. Tudva van ennek a titka. A kérdező az első kimondott szó három 
betűjével jelzi a bekötött szemű kérdezettnek az elrejtett tárgyat, s annak csak egy 
előre betanult sémát kell jól fejében tartania, hogy kitalálja a kérdésből a tárgy színét, 
nevét, alakját. Valaki egy tankönyvet írt aztán arról, hogy két összetanult ember olyan 
jelentéktelen szavakkal, amik figyelmet nem költenek, olyan kéz- és arcmozdulatokkal, 
amik fel nem ötlők, a vele egyetértőnek minden kártyát jelezhet, ami az ő kezében van; 
úgyhogy két ilyen összetanult játszó ellenében a harmadik és negyedik okvetlen zsák-
mányul esik; ezt a könyvet eleinte üldözni kezdte a rendőrség, mint útmutató eszközt a 
rablásra; míg egyszer egy kultuszminiszternek az a jó gondolatja támadt, hogy beviszi ő 
ezt a könyvet a felsőbb tanintézetekbe mint köteles tantárgyat, hadd tanulja meg minden 
művelt ember, hogyan kell a kártyán biztosan csalni. És ez bámulatosan sikerült. Amint 
minden emberrel közölve lett a titok, hogyan kell hamisan játszani, a kártya elvesztette az 
ingerét. Játszottak vele még tréfa, mulatozás végett, ahogy szokás bűvészi produkciókat, 
társas mulatságokat kellemes időtöltésül rendezni, de olyan bolond nem akadt többé, aki 
commerce-játékot pénzbe játsszék, mikor jól tudja, hogy minden ember érti a hamis játék 
fogásait academice – ő maga is. A hazárdjátéknak pedig egy igen egyszerű intézkedéssel 
rontották meg a gyökereit. Ha a vesztes fél bepanaszolta a nyertest, vissza kellett neki 
fizetni az elnyert összeget. Így aztán egészen rossz üzlet lett a kártyajátékból.

Az új kor gyors közlekedési eszközei ez arisztokratikus fogalmakat is a képtelenségek 
közé vezették. Otthon a maga auljában a kirgiz főnök is arisztokrata, s addig nem ereszti 
be a jövevényt bűzös sátorába, míg ki nem kérdezte, hogy el tud-e hét őst számlálni; 
hanem aztán ha összejön az orosz bojárral, azzal szemben alázatos szolga; az orosz 
bojár meg a francia herceg előtt süllyed le barbárrá, a francia újdonsült nemest az angol 
mylord megint csak parvenűnek tartja, valamennyien elhomályosulnak a nagyszámú 
felséges és fenséges uralkodó és uralkodhatnám fejedelmi ivadékokkal szemben, akik 
úgy elszaporodtak már, mint a burgonya; és mind együtt azokkal nem érdemesek a 
bocskorszíját megoldani a Mohamed családjából származott rongyos török dervisnek, 
ki előtt ők csak gyaur cenkek, s aztán dervisestül együtt nevetséges bohócok a kínai 
mandarin szemében, s ráadásul a mandarinnal, tisztátalan állatok a büszke brahminra 
nézve. S végül aztán bojár, vicomte, mylord, herceg, fejedelem, dervis, mandarin és 
brahmin nem más a legbüszkébb jenki knownothing tábláján, mint portéka; mennyit 
nyom, az a kérdés: nagyot köp rá s letörli vele.

A gyorsan keveredő népek kényszerítve voltak rá, hogy büszkeségeiket otthon hagyják. 
Nem a nyaktiló irtja ki az arisztokráciát, hanem a közöny. Elmúlik észrevétlenül.
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Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyúgodott.
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!

Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt.

Csattogjatok, csattogjatok,
Gondolatink szárnyai,
Nem vagytok már többé rabok,
Szét szabad már szállani.

Szálljatok szét a hazában,
Melyet eddig láncotok
Égető karikájában
Kínosan sirattatok.

PETŐFI SÁNDOR

�5-dik	március,	�848
Szabad sajtó!... már ezentul
Nem féltelek, nemzetem,
Szívedben a vér megindul,
S éled a félholt tetem.

Ott áll majd a krónikákban
Neved, pesti ifjuság,
A hon a halálórában
Benned lelte orvosát.

Míg az országgyülés ott fenn,
Mint szokása régóta,
Csak beszélt nagy sikeretlen:
Itt megkondult az óra!

Tettre, ifjak, tettre végre,
Verjük le a lakatot,
Mit sajtónkra, e szentségre,
Istentelen kéz rakott.
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S fölmenénk az ős Budába,
Fölrepültünk, mint sasok,
Terhünktől a vén hegy lába
Majdnem összeroskadott.

A rab írót oly örömmel
S diadallal hoztuk el,
Aminőt ez az öreg hely
Mátyás alatt ünnepelt! –

Magyar történet múzsája,
Vésd ezeket kövedre,
Az utóvilág tudtára
Ottan álljon örökre.

S te, szivem, ha hozzád férne,
Hogy kevély légy, lehetnél!
E hős ifjuság vezére
Voltam e nagy tetteknél.

Egy ilyen nap vezérsége,
S díjazva van az élet...
Napoleon dicsősége,
Teveled sem cserélek!

És ha jő a zsoldos ellen,
Majd bevárjuk, mit teszen;
Inkább szurony a szivekben,
Mint bilincs a kezeken!

Föl a szabadság nevében,
Pestnek elszánt ifjai!... –
S lelkesülés szent dühében
Rohantunk hódítani.

És ki állott volna ellen?
Ezren és ezren valánk,
S minden arcon, minden szemben
Rettenetes volt a láng.

Egy kiáltás, egy mennydörgés
Volt az ezerek hangja,
Odatört a sajtóhoz és
Zárját lepattantotta.

Nem elég... most föl Budára,
Ott egy író fogva van,
Mert nemzetének javára
Célozott munkáiban.
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A pálya tagadhatlanul hanyatlott, nemcsak az országházi kapus szempontjából, hogy sáros 
időben hajdan még azt kiáltotta a szolgaszemélyzetnek a képviselő, mikor a foyer-be 
ért: »Ide a fogatomat!«, most meg már csak annyit mond: »Ide a kalucsnimat!« – hanem 
lekopott lassan-lassan a nimbusz egészen.

Senki sem tartja már nagy embernek Tischler Vincét vagy Lipthay Pált azért, mert 
képviselők. A naiv idők letűntek örökre, a tekintélyek lehanyatlottak a régi tekintetes 
urakkal. Az átkozott újságírók lejáratták a nagyságokat, mert közel hozták őket a kö-
zönséghez. Minden bibircs, májfolt látható lett.

Azokban a hazafiakban már senki sem hisz, akik álmatlanul töltötték éjeiket és sírtak 
a haza sorsa fölött. Az aranyozott köd szétfoszlott. A frázisok elvesztették erejöket.  
A képviselőség apródonként puszta mesterséggé vált.

Magok a képviselők egy része is gyári módon állíttatik elő. Részben kreaturák, 
részben ambulánsok.

Hajdan a közbizalom keresett fel némely férfiakat, ma bizonyos férfiak indulnak el 
magoknak közbizalmat keresni. (Ez pedig nagy különbség.)

Hajdan (még csak tíz év előtt is) bent a parlamentben keresni kellett az embert az 
odiózus dolgokra, ma az odiózus dolgokat maguk az emberek keresik.

Ezért hanyatlott s ezért vált mesterséggé a képviselőség, de még mindig a legkelle-
mesebb mesterségek egyike, sok előnnyel, de némi hátránnyal is.

Egyik előnye a szórakoztató társasélet, nem a veszedelmes »pertu«-ságot értem, mely 
sok embert csábít el, kivált a tehetségteleneknek merőbe áldatlan pályára; a »pertu«-ság 
mindössze üres forma, melyet a gyakorlat ad absurdum redukál – hanem értem a klu-
bot, a képviselői élet költséges, de ingerlő tarkaságait, a szereplés édességét, a csillogó 
lidércfényt, mely nem egy derék embert vitt már a mocsárba.

Ahol ilyen az előny, hogy hátránynak is bevehető, ott a hátrány viszont megjárja 
előnynek.

Az a hátrány, hogy a képviselőnek nem kell dolgozni. Aki egyszer mandátumhoz 
jutott, az végképp elszokik a munkától úgy, hogy abból nem lehet többé semmi, csak 
képviselő.

A parlament csak kevés embert enged cselekedni. A nagyobb rész hajlong, meggörbült 
hátgerinccel, lődörög összetett kézzel s anekdotizál.

MIKSZÁTH KÁLMÁN

165	évvel	ezelőtt,	1847.	január	16-án		született	Mikszáth	Kálmán	író,	sok-sok	népszerű	
regény,	novella	és	országgyűlési	tudósítás	írója.

A	képviselői	mesterség
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Hogy azonban ne kelljen magát szégyellnie a dologtalansága miatt, erre is ki van 
gondolva valami: az osztályülések. Aki egy mukkot sem szól, egy szalmaszálat sem tesz 
keresztbe soha, annak is legyen egy mentsvára: az osztályülés.

A közönség oda be nem lát – hát természetesen ott dolgozik. (Pedig dehogy dolgozik.)
De bizonyos feladatai mégis vannak –, ha mesterségét jól érti.
Ha mameluk, meg kell tartania a kerületet és a generális kegyeit, s ügyesen kell tudnia 

hazabeszélni innen s idebeszélni otthonról.
Örökké azon jajgat a Házban, a folyosón, a miniszterek az államtitkárok és mindenne-

mű primipilusok előtt, hogy az ő kerületéért semmit sem tesznek, hogy ennyi meg ennyi 
esztendő óta egy körömfeketényi jó se történt ez irányban, hogy a választók zúgnak és 
morognak. Csak az egyik részök énekel: az, amelyik már koldus lett s tarisznyával jár 
küszöbről küszöbre.

Ha itt festi a vidéket, rettentően néz ki a választóföld. Komor felhők húzódnak a ha-
tárok fölött, a házak recsegnek és düledeznek, a nép éhesen lézeng az utcákon, a hidak 
karfái össze vannak töredezve, a vármegyeház fedelén becsurog az cső. A lovak kidőlnek 
a sáros utakon s fájdalmasan nyerítenek. A fináncok bömbölve járnak a falvakban s 
szaggatják le a szegény nép ruháját.

...Hanem mihelyt a kerületbe ér le a képviselő, egyszerre megváltozik minden. Derült 
napfény pajkosan futkos a mezők kövér füvein.

Nincs már semmi baj. Vígan lengnek a zászlók a házak ereszein. Ha van még valami 
kívánnivaló, hát az is meg lesz. Hogyne lenne meg. Nem kell búsulni.

Ami kevés jó történt, az egyszerre nagy dologgá lesz. A képviselő ráfúj és nőni kezd, 
mint a hólyag.

A képviselő szavaiban kitárul a titokzatos fényes panoráma, a jövő.
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Be enged pillantani a nagy műhelybe, ahol a szerencsét kalapálják. A hallgató töme-
gek látják a miniszterelnököt, amint gondterhelten hajtja le fejét az asztalra és felsóhajt: 
»Most már tennünk kell valamit ezért a szegény vidékért.«

A képzeletet végignyargaltatja a miniszteri bürók rengeteg szövevényében, a tömérdek 
paksaméták között, az egyik talán egy vasúti terv, a másikban, meglehet, iskola van, csak 
éppen alá kellene írni; a miniszter bele is mártja már pennáját a tintába, de éppen akkor 
nyit reá egy sötét ellenzéki alak, aki miatt megint elmaradt az aláírás. Hanem meglesz, 
okvetetlenül meglesz.

A világ összes eseményei úgy vannak alakulóban, a szálak mind úgy futnak le a 
Bismarck gombolyagjáról, hogy a kerületet naggyá tegyék.

A parlament befolyásos alakjai éjjel-nappal nem csinálnak egyebet, mint hogy az 
idevaló emberek kitalált és kitalálhatatlan kívánságait hánytorgatják, de hát lassan megy, 
minden lassan megy, nem kell türelmetlenkedni...

A miniszterek csupa jószívű emberek és mind bele vannak szeretve éppen ebbe a kerü-
letbe. De hát itt ez időben nincs is nagy baj, jó termés volt, a gyümölcs szépen beütött, kurta 
tél jött, »könnyű volt a jószágot teleltetni«... egyszóval megvagyunk, hála Istennek.

Ilyen kétféleképpen beszél a mameluk. Ha itt van, a kerületnek beszél. Ha otthon 
van, a generálisnak beszél.

A függetlenségi képviselőnek sokkal könnyebb megélni; őneki csak feketíteni kell a 
dolgokat: mind az otthoniakat, mind az ittenieket, és arra csak egy festéket használ.

Némi szükséges dolgok azonban ott is vannak. A vezérválasztásban kell tapintatos-
nak lennie. (Mennyivel boldogabb a mameluk, ki már készen kapja a generálist.) Nagy 
választék lévén a vezérekben, sokszor elhibázza az ember.

Azonfelül nem szabad olyanokat csinálni, mint Orbán Balázs, aki a kerületekben 
korteskedvén, minden faluban másképp mondta az államadósságokat: hol többet egypár 
száz millióval, hol kevesebbet, amiért aztán komolyan megfedette Ugron:

– Engedd meg, barátom, de én nem hagyom a népet bolondítani. Válassz magadnak 
egy numerust, aminő neked tetszik, nem bánom, de aztán maradj is meg mellette kö-
vetkezetesen.

Magában a Házban legjobb a szerény modort affektálni. Mert a legtöbbször csak azt 
eresztik elölre, aki jól látszik magát érezni hátul. A stréberek és a pozőrök csak bizonyos 
fokig nőhetnek meg a mi parlamentünkben, mely a nobilitásra sok, talán a kelleténél is 
több súlyt fektet még ma is, dacára annak, hogy külső tekintélye oly nagyon aláhanyatlott, 
vagy hogy talán éppen azért fektet rá annyi súlyt.

Finnyásabb parlament, bizonyos tekintetben, alig van a kontinensen. Úgyszólván 
elfajzott a finnyásság.

Egy időben oly gyakoriak voltak a támadások, gyanúsítások és oly túlzásokban 
csapongtak, hogy komoly gondolkozásúak (rendesen így történik az) átmentek a másik 
túlzásba, felállítva a merev gavellérizmus tanát, mely a támadásokat és leleplezéseket 
perhorreszkálja. Pedig a parlamenti tusák nem lovagjátékok.

Az emberek szeretnek gavallérok lenni (kivált ha nem kerül egyébbe, mint hogy 
semmit se cselekedjenek), s igen sok dolgot elhallgatnak a Házban gavallér szempontból, 
amit okvetlenül szellőztetni kellene a közönség érdekében.
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Ebéd előtt kerüld az ingerültséget,
Mert ilyenkor épen ártalmas a méreg.
A halálnak egyik kaszása a harag,
Ez kivált nálunk sok kövér rendet arat.

Mert viszont van neki egy jó cimborája,
Ki az áldozatot hozzá verbuválja.
Világszerte ennek a neve: alkohol.
Gonoszabb ördögöt nem szülhet a pokol.

A magyar embernél, úgy, ahogy az isten
Megteremti, szívesb, türelmesebb nincsen.
De ha ez a sátán belebúj, piszkálja,
Nincs a kerek földön rettenetesb nála.

Egészség és bűnügy biztos számadatja
Megcáfolhatatlan számokkal mutatja,
Hogy mértéktelen bor, pálinka italnak,
Áldozataiként itt legjobban halnak.

A bor és a fűszer, egyik mint a másik,
Okosan használva egészségre válik.
Sokszor az embernek legjobb orvossága,
De csak annak, aki mértékkel használja.

Lám, maga a gyógyszer, mit az orvos adott,
Segít, eltalálva a kellő adagot.
De ha tízszeresen vennél be belőle,
Megnyomorítana, vagy épen megölne.

vajda jános

185	évvel	ezelőtt,	1827.	május	8-án	született	Vajda	János,	a	magány	költője,	a	szabad-
ságharc	elsiratója,	a	modern	magyar	látomásos	és	hangulati	líra	előfutára.

Étel,	ital,	álom
Részlet A	jó	egészség	és	hosszú	élet	titka című műből
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Így a szesz és fűszer, amily bőven méred,
Lehet hirtelen vagy lassan ölő méreg.
Tűz van mindegyikben, izgat, hevit, éget;
Vedd amikor és amennyire szükséged.

Hogy a borral hogy élj, vedd ezt jól eszedbe:
A bor is csak fűszer, annak van teremtve,
Ki belőle sokat bevenni nem átall,
Annyi, mintha ennék paprikát kanállal.

Árt a forró vérű ifju embereknek,
Olajat a tűzre mért is öntögetnek?
És ha kelleténél korábban megszokta,
Nem lesz orvossága az öreg napokra.

Pedig mikor aztán már a legény vénül,
Elkelne a hülő vérnek segitségül.
De a legjobb gyógyszer, ha mindig használják,
Végre egyszer az is elveszti hatályát...
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A pletyka a mi társadalmi életünk fő faktora. Rossz 
nyelvek egyedüli faktornak mondanák, én nem, 
mert én rossznyelvű ember nem vagyok. 

A pletyka nálunk sok mindent helyettesít. 
Talán azt lehet mondani, hogy a pletyka nálunk 
mindent pótol. 

Irodalom? X. y. tárcákat ír. A tárcáját ugyan 
nem olvassa el senki, de azt nyugodtan ráfogják, 
hogy írni úgy se tud, mint egy amerikai indiánus. 
Ez legalább még kritika, de legtöbb esetben több 
az érdeklődés az író délutáni kaláberei iránt, mint 
a skriblernép összes munkássága iránt. Művészet? 
Hálás tér pikáns történetekre, miket hol egyik, hol 
másik színésznőről vagy színészről beszél a fáma. 
Zsúrok? Azt hiszem, erről nem kell beszélni... 

A pletyka most olyan hatalmas, mintha érte 
lenne a világon minden. 

Mindenütt így van?... 
Nálunk így. 
...Azt mondta egyszer egy nagynevű ember, 

hogy Magyarországnak nagy szolgálatot tenne 
az, aki Debrecent összebombáztatná, persze mi-
kor senki sem volna benne. Ne tessék félreérteni, 
csak egészségi okokból, hogy alkalmasabb helyen 
épüljön fel újra. 

Vajon mi lenne akkor az új Debrecennek olyan 
kedves, hogy a régiből megtartsa?... 

Szociológusok, filozófusok vitatkozhatnak 
rajta, de én végtelen önhittséggel hízelgek ma-
gamnak, hogy tudom: 

Társadalmi életünk fő faktora a pletyka. 

ady endre

135	évvel	ezelőtt,	1877.	november	22-én	született	Ady	Endre,	a	magyar	költészet	meg-
újítója,	a	XX.	századi	irodalom	kiemelkedő	alakja.

A	pletyka
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„rég	elhúzták	az	esteli	harangszót.
Ki	az,	aki	még	mostan	is	barangol?”
                                                 Petőfi

Félsor csak a faluvégi utca –
Nyúlik a nap messzibb napnyugatra.
Viszonozza hálásan a Napnak
búcsúfényét sorra minden ablak.

Szemközt, haza, újra. Haza? Múltba,
hova viszed a vént ifjú utca?
Itt kihuny, ott kigyúl egy-egy ablak.
Régi hangot csak a kutyák adnak.

Se kolompszó, se csordás, se kondás.
Minden más lett! Én nem vagyok csak más?
Áll a falu – s lám rohanvást lépdel.
Villanyfény küzd benne a sötéttel.

Csöng – röviden – még esti harangszó.
Ki az, aki... szól? A közel homályból
friss hangon cseng-bong Petőfi Sándor!...

ILLyÉS GyULA

110	évvel	ezelőtt,	1902.	november	2-án	született	illyés	Gyula	Kossuth-díjas	magyar	költő,	
író,	esszéista,	műfordító,	szerkesztő,	akadémikus.

Terjed	a	falu
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1.
Mamának és Papának
                                          hű gyermekük.

2.
Ellának.

3.
Bellának.

4.
Karolinának.

5.
Linának.

6.
Cucusnak.

7.
Mucusnak.

8.
Hamara Kristóf min. tanácsosnak, hazafias 
hódolattal
                                         lófő Tá. Dé. Vé.

Örkény istván

100	évvel	ezelőtt,	1912.	április	5-én	született	örkény	istván,	a	magyar	irodalom	egyéni	hangú	
alkotója,	számos	sikeres	színdarab	és	prózai	mű	Kossuth-	és	József	Attila-díjas	szerzője.

Egy	magyar	író	dedikációi
Most nyílt meg a Tá. Dé. Vé. utca 7. szám alatt a nagy író, Tá. Dé. Vé. Emlékmúzeuma. 
Jövünk-megyünk a tágas termekben, s elgyönyörködünk e nagy realista hátrahagyott töltő-
tollainak, kávéfőzőinek és párttagsági könyveinek gyűjteményében. A vitrinekben láthatók 
barátainak, szerelmeinek ajánlott könyvei is. E dedikációk legszebbjeit adjuk most közzé:

9.
Biatorbágyi Blumfeld Móricnak, a nagy 
humanistának, a Hungária Első Gumi 
vezérigazgatójának, az írók bőkezű is-
tápjának.
                                        Tá. Deutsch Vé.

10.
Hamara Kristófnénak, a közép-rodéziai 
misszió Védnökasszonyának a megvál-
tásra váró
                                                Tá. Dé. Vé.

11.
Ostorovics Kornélnak, a nagyszerű kri-
tikusnak, a Goebbels	 prózája c. esszé 
szerzőjének!
                                                Tá. Dé. Vé.

12.
Gró Etelnek
                               tisztelő Tá. Dé. Vé-je,
Etelnek
                                                            Tá.
Etusnak, forró felgondolásokkal
                                          Décske Vécske
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Nyuszi! Máskor ne harapj!
                                                   Nyuszkó.
(utóbbi	 kiradírozva,	 helyébe	 tintával	
beírva:)

13.
Dr. Berény Aladárnak a zseniális váló-
perért.

14.
Trenka Tivadar vezérőrnagy, hadosz-
tályparancsnok úrnak. Innen a távolból 
súlyos vastagbél-fekélyemmel köszöntöm 
a Moszkva kapuit döngető had-
osztály tiszti és altiszti karát, 
tiszteseit és legénységét.
             Tá. Dé. Vé. 
       karp. őrmester

15.
Hamara Kristófné 
elvtársnőnek,
VI. ker. Igazoló Bi-
zottság
                                
                   Barátság! 
              Tá. Dé. Vé.

16.
Ostorovits Kornélnak, Az	elhajlás	
jelei	Kautsky	 ifjúkori	műveiben szerző-
jének

17.
Blumfeld Móric bácsinak (Állatkert)
                                a szép vizslakölykökért                                 
                                             – Tá. Dé. Vé.

18.
Hamara Kristófnak
Kanadai Magyar Nemzetőr
                                                Üdv! 
                                                Tá. Dé.Vé.

19.
Hamara Kristófnénak
Belvárosi Kutyafürdő
                   Vizslám nevében Tá. Dé. Vé.

20.
Ostorovits Kornélnak,
a Némely	 igekötő	 helytelen	 használata	
Sztálin	prózájában	bátor szerzőjének.

21.
Nyuszikám, te vagy az igazi! Meg tudsz 
bocsátani Nyuszkónak?

22.
Dr. Hajmási Péter-

nek, a nagy uro-
lógusnak, hálás 

betege.

23.
Dr. Hajmási 
Pálnak, a nagy 
kardiológus-

nak, hálás be-
tege.

24.
Ostorovits Kornélnak.

Férjem posztumusz könyvét 
önnek ajánlom, amiért búcsúbeszédében 
oly szépen kidomborította meg nem 
alkuvó jellemét és ebből fakadó keserű 
üldöztetéseit.
                    Tá. Dé. Vé.-né szül. Gró Etel

*
(Fenti gyűjtemény korántsem teljes. Még 
számos Tá. Dé. Vé. dedikáció rejtőzik 
közkönyvtárakban és magánszemélyeknél. 
Felkérem az olvasót, ha ilyenekről tud, 
értesítse a Tá. Dé. Vé. Emlékmúzeumot.)

A rovAtot budAi tibor illusztráltA
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a z első körben kilenc város pá-
lyázott a 2012-es játékok rende-
zésére, a második fordulóra öten 

maradtak: London, Madrid, Moszkva, 
New york, Párizs. Az elbírálási procedúra 
során szinte az utolsó pillanatig a francia 
főváros látszott esélyesnek (még a közös, 
Párizs–London olimpia ötlete is fölmerült), 
végül sokak meglepetésére a NOB Lon-
dont hirdette ki győztesnek. Amikor a brit 
híradások beszámoltak a londoni pályázat 
győzelméről, azokat a párizsi képeket ját-
szották be, melyeken hatalmas tömeg várja 
a franciák győzelmének bejelentését.

a leGdráGáBB stadiOn
Pályázatukban a londoni szervezők új 
létesítmények sorát ígérték, beleértve a  
80 000 személyes Olimpiai Stadiont és a 
valaha épített legdrágább, 90 000 szemé-
lyes sportpályát, a Wembley Stadiont. A 
létesítményeket három különböző zónába 
sorolták, így jött létre az Olimpiai Park, a 
Folyami Zóna és a Központi Zóna kiegé-
szítve néhány további, végszükség esetén 
használható épülettel, melyeket Londonon 
és az agglomeráción kívül helyeztek el. A 
játékok megrendezésében szerepet kapnak 
olyan történelmi helyszínek is, mint a Hyde 

oLiMPiA	2012	–	LoNDoN

A nők is bokszolhatnak
a XXX. nyári olimpiai játékokat 2012. július 27. és augusztus 12. között rende-
zik londonban. ezzel máris új rekord született: a brit főváros lesz az egyetlen, 
amelyik háromszor adott otthont a nagy nemzetközi viadalnak. a 2012-es 
játékok rendezésének jogát a nemzetközi Olimpiai Bizottság (nOB) 2005-ben 
ítélte londonnak.

1908 Az 1908. évi – a negyedik – nyári olimpiai játékok helyszínéül 
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a pályázó Róma, Milánó és Berlin 

közül eredetileg Rómát jelölte ki, azonban az előkészületek idején kitört a Vezúv, 
óriási károkat okozott, és a helyreállítási költségek miatt az olasz kormány 1907-ben 
lemondott a rendezésről, London lett a beugró. A versenyeken huszonkét ország 
2008 versenyzője vett részt. Ez volt az első újkori olimpia, melyen a résztvevő 
sportolók száma kétezer fölé emelkedett. Az olimpiai sportágak száma az 1904. évi 
nyári olimpiai játékokhoz képest tizennyolcról huszonnégyre nőtt (új versenyszám 
volt a gyeplabda és a labdarúgás), és itt vonultak fel első alkalommal a megnyitón 
nemzetenként a résztvevők. Hivatalosan ekkor rendeztek először nők számára is 
versenyeket teniszben és műkorcsolyában. Az olimpia első női győztese Gwendoline 
Eastlake-Smith lett tenisz egyes versenyszámban.

Hazánk ezen az olimpián 63 versenyzővel vett részt, akik három arany- (vívás, birkó-
zás), 4 ezüst- (vívás, atlétika, úszás) és két bronzérmet (atlétika, evezés) szereztek.
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Park és a Brit Lovas Testőrség Felvonulási 
Tere. 

Az olimpia központja a London keleti 
részén, egy volt ipari területre épülő, 2,5 

négyzetkilométernyi parkosított terület, 
az Olimpiai Park lesz éttermekkel, kávé-
zókkal, bárokkal, üzletekkel, folyóparti 
kertekkel, nyolc új sportlétesítménnyel. 

1948 A második világháború miatt tizenkét éves szünet volt az olimpiák 
sorában. Az elmaradt 1940-es és 1944-es nyári olimpia csak sorszámot 

kapott. Az 1940-es, XII. nyári olimpia rendezésére eredetileg Helsinki kapott jogot. 
Szintén elmaradt a XIII. nyári olimpia, melynek rendezésére a NOB nyolc város 
közül Londont választotta. A második világháború utáni első olimpia rendezésére 
hat város pályázott, de a NOB a rendezési jogot szavazás nélkül Londonnak ítélte. 
Ezekre a játékokra a háborúban vesztes Németország nem kapott meghívót, Japán 
nem fogadta el, a szovjetek pedig még kitartottak elszigeteltségük mellett. A ver-
senyeken ötvenkilenc nemzet 4104 sportolója vett részt.

Egyéni számban a magyar Elek Ilona volt az egyedüli, aki meg tudta védeni tizen-
két évvel korábbi bajnoki címét. Az összesen hétszeres olimpiai bajnok magyar vívó, 
Gerevich Aladár ezen az olimpián nyerte egyetlen egyéni bajnoki címét. Papp László 
ökölvívó kiemelkedő – háromszoros olimpiai bajnok – sportkarrierje itt kezdődött. 
Tatán 1948 májusában jelölték ki az olimpiai edzőtábor helyét, mert ennek a város-
nak a klímája hasonlított legjobban Londonéra. Az olimpián 182 sportoló képviselte 
Magyarországot, akik 28 érmet (10 arany, 5 ezüst és 13 bronz) nyertek. 

Az olimpiai stadion
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És természetesen az olimpiai faluval, amit 
úgy terveztek, hogy 17 320 sportolót tud-
janak elhelyezni kényelmes és biztonsá-

sZámítÓGÉPes HáttÉr

A 2012-es olimpián 900 szerver, 1000 
hálózati eszköz és 9500 számítógép 
dolgozik majd egyszerre. A rendszer 
200 000 órás tesztelését 2011 január-
jában kezdték meg: egy 2000 négy-
zetméter területű technikai laborban 
elkészítették a 34 helyszín makettjét, 
amelyen minden lehetséges helyzetet 
előre kipróbálnak. A rendszernek 
áramkimaradás esetén is működnie 
kell, és minden elképzelhető problé-
mára fel kell készülni.

gos körülmények között. A park déli része 
a játékok fesztiváli hangulatát biztosítja 
vásáraival, programjaival, kávéházaival 
és bárjaival. Az északi terület csendesebb 
kikapcsolódási lehetőségeket kínál, és ott-
hont ad az élővilág számos képviselőjének 
a jégmadártól a vidráig.

Ezekhez a központi elhelyezkedésű 
létesítményekhez csatlakozik még a 
londoni agglomerációban elhelyezendő 
Weymouth és Portland Nemzeti Vitor-
lázási Akadémia – itt rendezik majd a 
vitorlás versenyszámokat –, illetve a 
Hedfordshire-i Tring, ahonnan az 50 
kilométeres gyaloglás számát indítják, 
és még számos stadion szerte az egész 
Egyesült Királyságban, mint amilyen a 
Cardiffban 1,4 milliárd dollárból meg-
épített sportfalu. Az Olimpiai Parktól 170 

Az evezős versenyek helyszíne
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WenlOck És mandeVille
A londoni olimpia két kabalafigurája, Wenlock és Mandeville formabontó külsejük-
kel leginkább a gyerekekre kíván hatni. A tervezőjük által „mágikus lényeknek” ne-
vezett kabalák egyszeműek, a narancssárga-fehér Wenlock testén a londoni olimpia 
logója látható, a kék-fehér színű Mandeville pedig a paralimpia hivatalos figurája 
lesz. Wenlock öt karkötőt visel, amelyek az öt karikát szimbolizálják, a fejformája 
pedig a dobogóra emlékeztet. Mandeville fizimiskája leginkább a kerékpárosok által 
viselt sisakra hasonlít. Nevüket két kisebb angliai településről kapták, mégpedig 
azért, mert Pierre de Coubertin 1890-ben 
Much Wenlock városában találta ki a 
modern olimpia eszméjét, a paralimpiai 
mozgalom pedig Mandeville-ből indult 
ki a második világháborút követően.

kilométerre északnyugatra, Coventryben 
lévő Ricoh Arena ad otthont a futballmér-
kőzéseknek.

A pályázatban a londoni tömegköz-
lekedés javítását is megígérték, ami 
magában foglalja a londoni metróhálózat 
nyugat-londoni vonalának kiterjesztését. 
A szervezők szerint az olimpiai játékok 
rendezvényeit kizárólag tömegközleke-
dési eszközökkel is el lehet majd érni. 

Állítólag az olimpikonok kevesebb, mint 
20 perc alatt eljuthatnak majd bármelyik 
verseny helyszínére. Az Olimpiai Parkból 
tíz különálló vasúti vonal indul majd, 
amelyek mintegy 240 000 utas szállítására 
képesek óránként. 

A torna- és a kosárlabdaversenyek helyszíne
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mibe kerül mindez?
Természetesen a brit a közvéleményt 
erősen foglalkoztatja a kérdés: mibe ke-
rül mindez? A játékok megrendezésére 
fordítandó kiadásokat két csoportra oszt-
ják: a helyszínek megépítésére, az infra-
struktúrára, illetve a sportrendezvények 
finanszírozására. Előbbit a költségvetésből 
fedezik, míg az utóbbira adományokból, 
szponzori támogatásokból teremtik elő a 
pénzt. A játékok megrendezése, az olimpi-
ához kapcsolódó beruházások, fejlesztések 
– ne feledjük, ezek egy része, mint például 
a tömegközlekedés bővítése, hosszabb 
távra szól – összesen mintegy 9,5 milliárd 
fontot (nagyjából 3500 milliárd forint) 
emésztenek fel. A sportesemények meg-
szervezését (2 milliárd font) a privátszektor 
finanszírozza szponzori társulások, reklá-
mok, jegyeladások és közvetítési jogok 
felhasználásával. Ezt a költségvetést az 
olimpia szervezőbizottsága tartja kézben.

A szervezők a londoni olimpia rendez-
vényeire elérhető jegyek számát 8 millióra 
becsülik. Belépőket 2010 márciusától lehe-
tett foglalni, az árusítást egy évvel később 
kezdték meg. A jegyek többsége 20 font 
alatt elérhető, de például a megnyitóünnep-
ségre adtak ki 2012 fontba kerülő belépőt 
is. A jeggyel rendelkezők az adott napon 
ingyen vehetik igénybe a londoni közösségi 
közlekedést. A csak jeggyel megtekinthető 
rendezvények mellett ingyenes esemé-
nyek is szerepelnek a programban, ilyen 
a maratoni futás, a triatlon és az országúti 
kerékpározás.

HusZOnHat sPOrtáG
A 2012. évi nyári olimpiai játékok 
programjában összesen 26 sportág sze-
repel. London pályázata az eddigi nyári 
olimpiákkal összhangban 28 sportágról 
szólt, azonban a NOB a rendező város 
kiválasztása után mindössze két nappal 

Nyolcvanezren férnek el a lelátókon
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a JelkÉP

A londoni játékok szimbólu-
maként elfogadott, Wolff Olins 
által tervezett logót már 2007-
ben bemutatták. A jelkép, ami 
lényegében a 2012-es szám 
stilizált ábrázolása benne a 
London felirattal és az olimpi-
ai karikákkal. A logó rendkívül 
ellentmondásos fogadtatásban 
részesült szerte a világon. 
2011-ben Irán tiltakozott ami-
att, hogy a logó szövegét 
akár Zionnak is lehet olvasni. 
(Ennek magyar megfelelője 
Cion.) Emiatt az ország az 
olimpiától való távolmaradás-
sal fenyegetőzött. A szervező-
bizottság állítása szerint a logó 
a fiatalabb korosztályt célozta meg. Egy reklámügynökség szakembere szerint a 
szimbólum a megszólalásig hasonlít az 1974 és 1982 között sugárzott Tiswas című, 
gyermekek számára készült televíziós műsor logójára. A legtöbb kritika azonban 
arról szól, hogy a szimbólum grafikája már kiment a divatból, illetve, hogy nem 
igazán jelképezi a várost. De voltak, akik azt vetették föl, hogy némi hasonlóságot 
lehet felfedezni a logó és Waffen-SS zászlaja között. Mások „betört ablak” vagy 
„hip-hop graffiti” jelzővel illeti a grafikát. Néhány, az illem mellett kiálló szervezet 
egyenesen erkölcstelennek nevezte a logót, mivel szerintük a kép nagyon hasonlít 
egy olyan jelenetre, melynek során valaki orálisan kielégít egy férfit.

úgy határozott, törli az olimpia napi-
rendjéről a baseballt és a softballt. A 
női ökölvívás viszont a pekingi olimpia 
programsorozatában még nem szerepelt, 
azonban egyetértés volt abban, hogy az 
ezt követő olimpián versenyszám legyen. 
Az ökölvívás volt ugyanis az egyetlen 
olyan sportág a nyári olimpián, melyben 
a nők nem vehettek részt. 

A várakozások szerint 204 ország spor-
tolója képviselteti magát a játékokon. 2011 
júniusában 84 ország részvétele volt biztos, 

ezen államoknak legalább egy sportolója 
megszerezte az indulás jogát.

maGYar esÉlYek
A Magyar Olimpiai Bizottság huszonhat 
reménybeli olimpikont támogat kiemel-
ten, nekik kellene 10-15 érmet szerezniük 
Londonban. A pekingi három aranyérem 
mindenki szerint nagyon kevés volt, s az 
élsport azóta (ismét) stratégiai ágazattá lé-
pett elő. Borkai Zsolt, a MOB elnöke 2011 
januárjában arról beszélt, hogy elitcsapatot 
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kell létrehozni, amelynek tagjai – edzőikkel 
együtt – a sikeres szereplés reményében 
minden támogatást megkapnak.

Az olimpiai felkészülésre 2011-ben 
– az előző évinél csaknem egymilliárddal 
többet – 2,1 milliárd forintot juttatott 
a kormányzat. Részben az elmúlt évek 
eredményeit, részben 2011 szövetségi 
feladatait figyelembe véve a kajak-kenu 
kapta a legmagasabb, 332 millió forintos 
támogatást, majd az úszók (240 millió) 
és a vízilabdázók (190 millió) következ-
tek. Az olimpiai műhelyek összesen 201 
millió forintot kaptak az egyes szövet-
ségektől, csaknem 25 millióval többet, 
mint 2010-ben. 

A MOB elnöksége úgy határozott, ennek 
az elitcsapatnak a Peking óta világbajnoki 
címet szerzett versenyzők, valamint az elő-
ző olimpia egyéni érmesei lesznek a tagjai. 
A legjobb tíz, 400 ezer forintos ösztöndíjat 

kapó sportoló: Vajda Attila, Cseh László, 
Fodor Zoltán, Hosszú Katinka, Gyurta 
Dániel, Sidi Péter, Janics Natasa, Kovács 
Katalin, Berki Krisztián, Marosi Ádám. A 
300 ezer forintos Gerevich-ösztöndíjban 
részesül – a csapatban olimpiai érmes férfi 
vízilabdázókon kívül – Kozák Danuta, 
Szabó Gabriella, Kozmann György és Kiss 
Tamás, vb-arany birtokában pedig Benedek 
Dalma és Csipes Tamara. Hozzájuk csatla-
kozott még a legutóbbi MOB-határozattal 
Kammerer Zoltán és Vereckei Ákos. A vb-
ezüstérmes vívó Szász Emese és a dzsúdós 
Mészáros Anett nincs a listán, nekik a szö-
vetségük biztosítja, hogy kiemelt státuszba 
kerüljenek.

Nagyjából ezektől a sportolóktól vár-
ható, hogy a 2012-es olimpián sikeresek, 
érmesek legyenek, bár meglepetésérmes 
is mindig van.

m. nagy

A metrót is az olimpia szolgálatába állítják
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puskás (Purczeld) Ferenc 1927. áp-
rilis 1-jén született, de a dátumhoz 
kapcsolódó szokások miatt szüle-

tésnapját április 2-án tartották. Mesébe illő 
karriertörténet az övé: a szegény sváb család 
sarja Kispesten nevelkedik, ahol társaival 
naphosszat a rongylabdát rúgja a grundon. 
Legjobb barátja és szomszédja volt későbbi 
csapattársa, Bozsik József. Puskás Kispestnél 
edzősködő apja mindkettőjüket tehetséges-
nek találta. Puskás meghamisított papírokkal 
már 15 éves korában (20 év volt az alsó 

NyoLcVANöT	ÉVE	SZüLETETT	PuSKáS	FErENc

A leghíresebb magyar
nem csak jól hangzó legenda, hogy hazánkat külföldön többnyire Puskás Fe-
renccel azonosítják, évtizedekkel ezelőtt számtalan esetben voltam magam is 
tanúja, hogy magyarország nevét említve azonnal rávágták: puskas! a világ 
egyik leghíresebb labdarúgója 85 évvel ezelőtt született.

korhatár) bekerült a kispesti felnőtt csapatba 
– Kovács Miklós álnéven. Innen egyébként 
az Öcsi becenév. A felnőtt csapat tagjaként 
1943 őszén lépett először pályára. 

A háború után, 1945-ben az elsőként 
összeállt magyar válogatottban is helyet 
kapott, amikor a csapat 5:2 arányban le-
győzte Ausztriát. A válogatott legendássá 
vált edzőjét, Sebes Gusztávot már ekkor 
lenyűgözte Puskás játéka, s megjósolta, 
hogy egykor a világ legjobb játékosaként 
fogják számon tartani. 
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A kispesti csapat 1949-
ben a Sportminisztériumhoz, 
majd hamarosan a Magyar 
Néphadsereghez került, így 
neve Budapesti Honvédra 
változott, a játékosoknak 
pedig hivatásos szolgálatba 
kellett lépniük. Ezután kezd-
ték Puskást száguldó őrnagy-
nak is becézni. A Honvédnél 
töltött első évében 50 gólt 
rúgott, ezzel nem kis része 
volt a bajnoki cím megszer-
zésében. Ezekben az eszten-
dőkben egyébként a Honvéd 
volt a legjobb magyar csapat, 
Puskás a klubbal ötször lett 
magyar bajnok és négyszer gólkirály. 

Az akkori magyar válogatott, az Arany-
csapat Puskás Ferenccel az élén minden 
idők legsikeresebb magyar együttesévé 
vált. A sikersorozat 1950 májusában 
kezdődött, s tartott egészen 1954 júliu-
sáig, a berni vereségig. Ezen idő alatt 32 
mérkőzésből egyet sem veszítettek el. A 
legendás csapat összeállítását akkoriban 
mindenki fújta, de a focirajongók még ma 
is fölmondják: Grosics, Buzánszky, Lóránt, 
Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai, Kocsis, 
Hidegkuti, Puskás, Czibor. Első igazi nagy 
nemzetközi sikerük a helsinki olimpia 
megnyerése volt 1952-ben, majd 1953-ban 
következett az Európa-kupa, amelynek 
döntőjében Rómában verték 3:0-ra az ola-
szokat! Ezen a tornán Puskás összesen tíz 
gólt – kettőt a döntőn – lőtt, 85 válogatott 
meccsén pedig összesen 84-et.

Az 1956-os forradalom kitörésekor a 
Honvéd egy Európa-kupa mérkőzésen ven-
dégszerepelt Spanyolországban, ahol 2:3-ra 
kikapott az Athletic Bilbaótól. Ezután a bi-
zonytalan hazai állapotok miatt a csapat úgy 
döntött, hogy vár a visszatéréssel és a de-
cemberi brüsszeli visszavágó után elutazott 

a hazai vezetés által nem enge-
délyezett dél-amerikai turnéra. 
A januári visszatérés idejére a 
szovjet hadsereg már leverte a 
forradalmat, Puskás és a csapat 
néhány másik tagja pedig úgy 
döntött, hogy Bécsben marad. 
Az emigráció miatt az MLSZ 
közbenjárására a FIFA 18 
hónapra mindannyiukat eltil-
totta a játéktól. Puskás ezután 
először Olaszországba, majd 
Spanyolországba költözött, 
hogy eltiltása után újra játsz-
hasson. Azonban a legtöbb 
klubnál elutasították, mivel 
ekkorra már elmúlt 30 éves, 

és emellett túlsúlyos is volt.
1958-tól a Honvéd egykori technikai 

vezetője, Österreicher Emil sportigazga-
tóként dolgozott a Real Madridnál. Első 
megbízásaként erősítést kellett találnia 

elismerÉsei
Puskás Ferencet 1997-ben a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság az Olimpiai 
Érdemrend ezüst fokozatával tüntette 
ki. Ugyanebben az évben a müncheni 
Évszázad Labdarúgó Gáláján az első 
osztályú bajnoki mérkőzéseken szer-
zett góljai (489) alapján a legnagyobb 
játékklasszisnak járó elismerésben 
részesült. 1998-ban a FIFA Hírességek 
Csarnokának (Hall of Fame) tagja lett. 
1999-ben a magyar sport tiszteletbeli 
nagykövetévé nevezték ki, 2001-ben 
pedig az évszázad legjobb férfi spor-
tolójának választották.

Nem csekély kitüntetésnek számít, 
hogy 2002-ben – 75. születésnapján – 
róla nevezték el a Népstadiont, ahol oly 
sokszor kápráztatta el a közönséget.
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a csapat számára. Természetesen Pus-
kást kereste fel először, akinek eltiltása 
ekkorra véget ért. Rövidesen barátságot 
kötött Alfredo Di Stefanóval, és közös 
munkájuk révén a Real Madrid a legjobb 
európai futballklubbá vált. Hatszor nyer-
ték meg a nemzeti bajnokságot, ötször a 
Bajnokcsapatok Európa Kupáját. Puskás 
négyszeres spanyol gólkirály lett és 1961-
ben megkapta a spanyol állampolgárságot, 
így az 1962-es labdarúgó-világbajnokságra 
a spanyol válogatott tagjaként utazott Chi-
lébe. Szereplése azonban csalódást okozott, 
négy meccs egyikén sem sikerült a kapuba 
találnia. 1963. október 23-án futball-világ-
válogatottként játszotta legutolsó nemzet-
közi válogatott meccsét, Anglia ellen. Ezt 
követően edzőként aratott még sikereket 
Európában, Amerikában, Kanadában, de 
még Ausztráliában is.

Magyarországra 1981-ben jöhetett vissza 
először, amikor a Magyarország–Anglia vb-
selejtező előtt megrendezett Budapest–vidék 
öregfiúk gálán ünnepelhette őt a közönség. 
Végleg 1991-ben költözött haza, s még ebben 

az évben Kispest díszpolgárává választották. 
A hazai labdarúgásban is kapott még szerepet: 
1992-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség 
utánpótlás-, majd nemzetközi igazgatója lett; 
1993 áprilisa és júliusa között a válogatott 
szövetségi kapitányi posztját töltötte be, de 
a csapatot nem sikerült bejuttatnia az 1994-es 
világbajnokságra.

2000-től az Alzheimer-kór hatására az 
egészségi állapota rohamosan romlani kez-
dett. 2002-től a magas kezelési költségek 
fedezésére a Real Madrid, illetőleg Alfredo 
Di Stefano igyekezett pénzt előteremteni. 
A világ legismertebb labdarúgója, a foci-
rajongók Puskás Öcsije 2006. november 
17-én hunyt el.

Gyászszertartásán ramon	calderon, 
a XX. század legkiválóbb klubcsapatának 
választott Real Madrid elnöke azt mondta: 
„Puskás hőssé vált Spanyolországban és 
hazájában is, ezért mindent meg kell ten-
nünk, hogy emléke örökké éljen.” Beszédét 
pedig ezzel zárta: „Köszönjük, Magyaror-
szág; köszönjük, Pancho!”

– mnp –

puskás (sötét mezben) az 1954-es világbajnoki döntőn
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az 1899-ben kiadott katonai ki-
képzési kézikönyvét (Aids to 
Scouting) számos tanár és ifjúsági 

szervezet használta segédanyagként. Látva 
a könyv nagy sikerét, Bi-Pi újraírta könyvét 
fiatalabb olvasók számára. Miután elkészült 
egy piszkozattal, 21 különböző társadalmi 
hátterű fiút gyűjtött össze, és egy egyhetes 
nyári tábort szervezett, hogy nevelési prog-
ramját a gyakorlatban is kipróbálja. Ezt az 
1907 augusztusában, az angliai Brownsea 
Islanden tartott tábort tekintik a cserkészet 
megalapításának.

A program eredetileg a 11–18 éves 
fiúknak szólt, de ahogy a mozgalom 
szélesedett, nyilvánvalóvá vált az igény 
vezetőképzésre, valamint fiatalabb és 
idősebb fiúk, illetve lányok számára szóló 
programra is. Az Egyesült Államokban 
például már 1911-től foglalkoztak kis-
cserkészekkel, de a hivatalos elismerésre 
1930-ig várni kellett.

Lányok is csatlakozni szerettek volna, 
szinte már a mozgalom elindulásától 
kezdve. Baden-Powell és húga – Agnes 
Baden-Powell – 1910-ben létrehozták a 
lánycserkészetet (angolul: Girl Guides, 
illetve Girl Scouts), a fiúkéval párhuza-
mos mozgalomként. Az alapításkor Agnes 
Baden-Powell lett a lánycserkészek első 
vezetője. 

A cserkészet története
a cserkészmozgalom alapjait lord robert Baden-Powell of Gilwell (ahogy cser-
készek hívták: bi-pi), katonatiszt rakta le a második búr háborúban (1899–1900), 
mafikeng erődjének védelme során. az ostrom alatt önkéntes fiatal fiúkból futár-
szolgálatot szervezett, így egyrészt nekik is elfoglaltságot adott, másrészt katonáit 
más feladatokra tudta átcsoportosítani. a fiatalok megbízhatóan teljesítették 
feladataikat, ezért egy iránytűt és lándzsahegyet ábrázoló jelvényt ajándékozott 
nekik (a cserkészliliom szimbóluma is az iránytűből ered). 

A hagyományos cserkészet számos 
fontos eleme Baden-Powell nevelési 
és katonai tapasztalataiban gyökerezik. 
Amikor megalapította a cserkészetet, 50 
éves leszerelt tábornok volt, és forradalmi 
ötletei különböző társadalmi rétegekből 
származó fiatalok ezreit ösztönözték arra, 
hogy legtöbbjük által soha nem tapasztalt 
tevékenységekbe fogjanak. A cserkészet 
alapvető nevelési módszere a cserkész-
módszer, amely egy nem-formális, a sza-
badban végzett gyakorlati tevékenységeket 
hangsúlyozó nevelési módszer. Jellemzően 
a 6–25 éves korosztály számára léteznek 
cserkész nevelési programok (bár a kor-
határok országonként változnak), melyek 
minden korosztályt az adottságainak meg-
felelő módon szólítanak meg. 

 A Cserkész Világszövetség (WOSM) 
a cserkészetet a következőképpen hatá-
rozza meg: „önkéntes, politikamentes 
ifjúságnevelő szervezet, amely nyitott min-
denki számára származási, faji és vallási 
megkülönböztetés nélkül, az alapító által 
meghatározott célnak, alapelveknek és mód-
szernek megfelelően”. A cserkészet célja, 
„hozzájárulni a fiatalok fejlődéséhez fizikai, 
szellemi, társadalmi és lelki képességeik 
teljes kifejlesztésében, mint egyének, mint 
felelős állampolgárok és mint helyi, nemzeti 
és nemzetközi közösségeik tagjai”.  
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A cserkészmód-
szer gyakorlati meg-
valósításának egyik 
alapvető módja, hogy 
a cserkészek kis cso-
portokban együtt 
töltik idejüket, és 
a közös élmények, 
szertartások, prog-
ramok során koruk-
nak megfelelő hang-
súlyt kap a felelős 
állampolgárság és 
döntéshozatal is. A 
heti rendszerességű 
gyűléseket általában 
a helyi központokban 
(cserkészotthonok-
ban) tartják. A termé-
szet és a szabadtéri 
programok szeretete 
az alapeleme ennek 
a módszernek. A leg-
gyakoribb tevékenységek közé tartozik a 
táborozás, az erdei és vízi élet, a túrázás és 
a különféle sportok. A táborokat általában 
a cserkészcsapatok szintjén szervezik, de 
időszakonként közös táborokat is rendez-
nek, főként a közeli csapatok között. A 
dzsemborik nagy, országos vagy nemzet-
közi cserkésztalálkozók, melyeken több 
ezer cserkész táborozik együtt egy-két 
hétig. A cserkész dzsemborikat négy-
évente rendezik. Ezeken a találkozókon 
játékok, ügyességi vetélkedők, jelvény-
cserék, vízisportok, íjászat és a találkozó 
témájának megfelelő más tevékenységek 
jelentik a program gerincét. Szintén 
fontos szerepet kap a közösségért és a 
társadalomért végzett szolgálat, valamint 
külön foglakozások keretében ismerik 
meg a cserkészek a világban felmerülő 
problémaköröket és az azokra adható 
megoldásokat is.

Magyarországon a 
cserkészmozgalom az 
1910-es években indult 
el. A Nagybecskereken 
megjelenő Torontál 
című politikai napi-
lap 1910. július 14-én, 
csütörtökön megjelenő 
számában jelent meg 
az alábbi hír:

„A nagybecskereki 
községi főgimnázium 
228 oldalon megje-
lent kötetet kitevő 
értesítőjét értékessé 
teszi Králik László ta-
nárnak a Boy Scouts, 
az angolok legújabb 
ifjúsági egyesületéről 
írt szép ismertetése, 
amely az értesítőből 
134 oldalt foglalt el. 
Akit nevelési kérdé-

sek általában érdekelnek, az igaz érdeklő-
déssel fogja figyelemmel olvasni, hogyan 
próbálják Angliában azt a fontos iskolai 
kérdést megoldani, hogy a középisko-
lákban a szellemi művelés túltengésének 
gátat emeljenek, és többet törődjenek az 
ifjúság testi és erkölcsi nevelésével. Az 
egyesület tagjai 12–18 éves fiúk, akikkel 
szemben igen nagy követelésekkel lépnek 
fel. Meg kell nekik ismerkedniök az élet 
mindennemű követelményeivel, kint kell 
nekik a szabadban tartózkodniok, meg 
kell tanulniok kunyhót építeni, fát vág-
ni, tüzet rakni, sütni, főzni, csónakázni, 
kerékpározni, úszni, gyalogolni. Embe-
reket, állatokat megfigyelni. Meg kell 
tanulnia a higiénikus életmód szabályait, 
testét mindenféle játékokkal és sportokkal 
edzenie kell stb. Mindezt az ifjak a szabad 
délutánokon, a vasár- és ünnepnapokon és 
a nagy szünidőben gyakorlatilag sajátítják 

A cserkészet megalapítója
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el. Hogy mennyit és mit lehetne a cikkben 
mondottakból nálunk megvalósítani, ar-
ról sokat lehetne beszélni. Az igen szép, 
tanulságos cikk olvasását ajánljuk mind-
azoknak, akik modern tanügyi kérdések 
iránt érdeklődnek.”

A feltett kérdésre a történelem hozta 
meg a választ. Králik tanár úr kezdemé-
nyezése futótűzként terjedt el az egész 
országban. A Boy Scouts magyarul megje-
lentetett ismertetése alapján, országszerte 
megindult a cserkészmunka. 1910-ben 
megalakultak az első cserkészcsapatok, és 
1912. december 28-án létre jött a Magyar 
Cserkészszövetség (MCSSZ).

Az 1920-as 1. Cserkész Világdzsemborin 
magyarok még nem tudtak részt venni, ám 
a másodikon – 1924-ben – a tábori verse-
nyeken a brit és amerikai cserkészek után 
a magyarok bizonyultak a 3. legjobbnak. 
1929-ben a 3. Cserkész Világdzsemborin 
a magyarok bizonyultak a legkiválóbb 
cserkészeknek. A magyar cserkészmoz-
galom számára óriási lehetőség volt, hogy 
Magyarország nyerte az 1933-as dzsembori 
rendezési jogát. A gödöllői királyi kastély 
kertjében közel 30 000 cserkész táborozott, 
vendégül látták Baden-Powellt és Horthy 

Miklós kormányzót is. A mozgalom feje, a 
magyar főcserkész a későbbi miniszterel-
nök, Teleki Pál volt.

A II. világháború után a Magyar Kom-
munista Párt igyekezett a magyarországi 
cserkészmozgalmat beolvasztani az 1946-
ban megalakuló Magyar Úttörők Szövet-
ségébe. A cserkészek munkáját a belügyi 
hatóság nyílt és titkos állambiztonsági 
eszközökkel akadályozta. A cserkészet 
1989-ig szünetelt Magyarországon, de a 
magyar cserkészet külföldi emigrációban 
tovább élt. A Külföldi Magyar Cserkész-
szövetség a háború után nyugaton alakult, 
működése szervesen összefonódott az 
emigráns magyar közösségekkel, szerve-
zetekkel, iskolákkal. Magyar cserkész-
központok vannak a mai napig az Egyesült 
Államokban, Németországban, Ausztráli-
ában és még számos nyugati országban.  
A rendszerváltás után sorra alakultak újjá a 
cserkészcsapatok, mind Magyarországon, 
mind a szomszédos országokban. A Ma-
gyar Cserkészszövetséget 1989. február 
11-én, mint a legelsőként megalakuló tár-
sadalmi szervezetet vette nyilvántartásba a 
Fővárosi Bíróság. 

–szp–

a maGYar cserkÉsZtÖrVÉnY tíZ POntJa

01. A cserkész egyenes lelkű és feltétlenül igazat mond.
02. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, Hazájának és  

 embertársainak tartozik.
03. A cserkész ahol tud, segít.
04. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
05. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
06. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
07. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
08. A cserkész vidám és meggondolt.
09. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben tiszta.
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–	Sokan	mondják,	hogy	a	
cserkészet	 tulajdonkép-
pen	a	leventemozgalom-
ból	 nőtt	 ki.	 ám	 a	 cser-
készszervezet	jelentkezé-
se	Magyarországon	jóval	
megelőzte	a	leventemoz-
galom	 indulását.	 Miben	
lehet	 megfogalmazni	 a	
legfontosabb	különbséget	
a	 leventemozgalom	és	a	
cserkészet	között?

– A leventemozgalom 
a honvédelmi szolgálat 
előiskolájának volt te-
kinthető. Csapataikban 
a 12–21 év közötti, rendszerint iskolából 
kimaradt fiúk katonai előképzését gya-
korolták. Ebben kötelező volt a részvétel. 
Ezzel szemben a cserkészet önkéntes ala-
pon szerveződő ifjúsági szervezetként mű-
ködött. Mindkét mozgalom fő céljául tűzte 
ki a hazafiságra nevelést, a testi adottságok 
fejlesztését sport útján, s nem utolsósorban 
a műveltség növelését. A cserkészmozga-
lom hangsúlyozottan valláserkölcsi alapok-
ra épült. Fogadalmában a cserkész „híven 
teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, 
Hazájának és embertársainak tartozik”. 
A tíz cserkésztörvény nemes foglalata az 
önzetlen, vidám, természetszerető, hasznos 
élet gyakorlatának. 

2010 júniusában vehette át a magyar Örökség díjat Hegyi-Füstös istván refor-
mátus lelkész, író, szerkesztő; a magyar rádió külső munkatársa, művészeti, 
pedagógiai, történelmi és irodalmi témájú cikkek, tanulmányok, recenziók, 
valamint életrajzok szerzője. a díj átvételekor bogárdi szabó istván református 
püspök méltatta tevékenységét. alábbi interjúnkban a magyarországi cserkészet 
múltjáról, jelenéről faggattuk az egykori cserkésztisztet. 

Cserkészemlékek

A cserkészmozgalom 
mindig a gyermekek, 
fiatalok sajátos érdeklő-
dési körének és életkori 
sajátosságaiknak megfe-
lelően nevelte, tanította, 
fejlesztette tagjait. Hat 
és tízéves kor között 
cserkészapródoknak hív-
ták a kiscserkészeket. 
Táborozásuk még nem 
sátorban, hanem nyáron 
szabad iskolatermekben, 
művelődési házakban 
történt és tanyázás volt a 
neve. Ebben az életkor-

ban leginkább a mesék világa és a játékos 
feladatok megoldása szolgálta fejlődésü-
ket, kiteljesedésüket. 

A tíz- és tizenhat éves kor közötti gyerme-
kek, fiatalok elsősorban a magyar történelem, 
a világtörténelem nagyjai, hősei példáján 
keresztül ismerték meg az igazi élet célját, 
nyíltak ki a világra. Ebben az életkorban a 
próbák, az öntevékenység és az önbecsüléssel 
és felelősséggel elvégzett feladatok sikeressé-
ge és tanulságai pallérozták a cserkészfiúk és 
-leányok értékét. (Leányokból álló csapatok 
is voltak!) Országjárásunk során megismer-
tük hazánk tájait, más vidékek embereit, tör-
ténelmét. Egy-egy táborozás után nem csak 
fényképeket, hanem népdalokat, néprajzi 
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kincseket is gyűjtöttünk. A cserkészélethez 
tartozott a magunkról való leleményes gon-
doskodás, önellátás elsajátítása, a főzés, az 
elsősegély nyújtásának, a táborverésnek a 
tudománya. Komoly és értékes műsorokat 
szerveztünk magunknak a nyári táborokban, 
de előadásokat is – „jelképes tábortűzzel” 
– később, gyülekezeti termekben, művelődési 
házakban.

Tizenhat és húszéves korukra öregcser-
késszé váltak az ifjak, akiknek legfontosabb 
feladatukká a cserkészélet szervezése, a ta-
pasztalatok átadása és a megfelelő feltételek 
megteremtése vált. Irodalmi esteket, vitadél-
utánokat rendeztünk, vendégeket, előadókat 
fogadtunk és kísértünk. Az öregcserkész 
gyakorolta és átadta az utána következő 
cserkésznemzedéknek mindazt, amit az 
előző években elsajátított. Így valósult meg 
a cserkészeten belül az egyes korosztályok 
megszakítás nélküli folyamatossága, szerves 
továbbélése. A hagyományok megőrzése 
mellett az állandó megújhodás. 

–	Úgy	hangzik	ez	a	rendszer,	mint	egy	
tudatosan	 felépített	 nevelési	 folyamat.	
Mintha	egy	oktatási	rend	lenne.	Iskolának	
vagy	ifjúsági	szervezetnek	lehetne	inkább	
nevezni	a	cserkészetet?

– A cserkészet tulajdonképpen több, 
mint életfilozófia,  jószerivel inkább 
életvitel, életmód. Értékelt világkép! 
Nem önmagába forduló, önző egoista 
magatartás és viselkedés, hanem nyitott, 
mások iránt érdeklődő, mások érdekeit és 
törekvéseit tiszteletben tartó, sőt azokat 
elősegítő gyakorlat, szemlélet. A cserkészet 
jellemzője az altruizmus.  Ez a nyitottság 
erőteljes hazafias érzelmekkel volt telített, 
ám ugyanilyen érdeklődés jellemezte a 
cserkészeket a világ minden nemzete és a 
tudománya iránt is. A cserkészek nemzet-
közi közössége világméretű nagycsalád. 
És még egy nagyon fontos jellemzője volt 
a cserkészmozgalomnak, s ez a felelősség 

kérdése. A cserkészek minden tettükért sa-
ját maguk viselték a felelősséget. Nem volt 
másra mutogatás. Már kiscserkész korban 
megismerték a felelősségvállalást. Miért is 
vagyunk a világon? Miképpen éljek úgy, 
hogy hasznos tagja lehessek az emberiség-
nek, szűk és tágabb környezetemnek? Ezek 
a cserkészélet alapvető kérdései. 

–	Aktuális	 kérdések	 ezek	a	mai	napig.	
Van-e	ma	létjogosultsága	a	cserkészetnek?	

– Meggyőződésem, hogy életképes 
lehetne! Egyre inkább szükség lenne a cser-
készetre a mai fiatalok körében! Nagyon 
kellene ezen a területen valamilyen átgondolt 
és határozott változtatás. A gyermekek és a 
fiatalok beszorulnak a szobákba, az osztály-
termekbe, csak a számítógép, a gépek vilá-
gában élnek. A szórakozási szokások mind 
a technikai eszközök köré csoportosulnak. 
A gép viszont nem válaszol, nem értékel, s 
ha hibázol, akkor újraindítod. Az ember nem 
gép. Vannak érzelmei, indulatai, amiket érde-
mes megismerni, tudni kell kordában tartani. 
A természet, a közösségek ereje egészen új 
dimenziókat nyithatna a mai fiatalok életé-
ben. Sikerességéhez azonban nyilvánosságra 
lenne szükség. Nagy kár, hogy nincs megfe-
lelő újság, olyan rádiós és televíziós műsor, 
melyek keretében ezekről beszélni lehetne, 
s bennük nagyszerű programokat lehetne 
közkinccsé tenni! Vannak ugyan önzetlenül 
dolgozó, hivatásukat példamutatóan megélő 
pedagógusok, lelkészek, ifjúsági vezetők, 
ám munkájukat kevesen ismerik. Külföl-
dön és Magyarországon is van jó néhány 
cserkészcsapat; szép, értelmes és tartalmas 
életet élnek, de hatásuk, ismeretlenek lévén, 
nagyon csekély. 

Méltó dolog lenne a magyarországi 
cserkészet megalakulásának 100. évfor-
dulója alkalmából sikeres és érdeklődésre 
számot tartó kiállításokat rendezni a ma-
gyar cserkészet múltjából. 

–szp–
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Felejthetetlenül	 emlékezetes	 esemény	 a	
magyar	cserkészet	történetében	az	�9��.	év	
augusztus	2-ika	és	15-ike	között	Gödöllőn	
megrendezett	dzsembori.	Jelentőségében	e	
cserkésztalálkozó	rokon	az	olimpiai	össze-
jövetellel.	54	nemzet	csapatai	sereglettek	
össze	és	mutatták	meg	egymásnak,	valamint	
a	népes	látogatóknak	nemzeti	sajátossága-
ikat,	játékaikat,	szokásaikat,	művészetüket.		
A	 világtábor	 részvevői	megismerkedtek	
hazánk	 tájaival,	 városaival,	 nevezetes-
ségeivel.	 Magyarország	 a	 közfigyelem	
fókuszába	került	és	jól	vizsgázott.	

Cserkész világtalálkozó 
Magyarországon

lord Baden-Povell, a cserkészet 
megalapítója a gödöllői világtalálkozón 

(középen)

több nemzet cserkészeinek baráti csoportja Gödöllőn 
fotó: HeGyi-füstÖs istváN MAGáNArCHívuMA
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A cserkész az emberi faj egyik alosztálya. 
A gerincesek közé tartozik, sőt egyike a 
leggerincesebbeknek.

A bölcsőből kikerülve ő is, mint minden 
ember, járni tanul, majd iskolába megy, 
ahol kék pántlikát kötnek a nyakába. Ebben 
az időszakban „farkaskölyök” a neve (való-
színűleg azért, mert mindig üvölt).

Amint növekszik és erősödik, napról 
napra komolyabb lesz, megtanulja a sza-
bályokat, a kék pántlikát zölddel cseréli le 
és megkapja a szépen hangzó „cserkész” 
nevet.

A cserkész szeges sarokkal kezdődik, 
és felül csúcsban végződik. A hátán púpja 
van, de nem olyan, mint a tevének, hanem 
élelemmel és felszereléssel tele púpja. 
Közönségesen hátizsáknak hívják.

Derekán szíjjal van kétfelé osztva. 
Alul térdnadrágot és csíkos lábszárvédőt 
hord, felső részét pedig betakarja, hogy a 
szúnyogok ne csípjék meg.

Nyakán zöld csík szalad körül, amely 
elöl a mellen folytatódik, és hogy le ne 
essék, bőrkarikával van megerősítve.

Oldalán bicska lóg, amelyet igen sokfé-
leképpen tud használni. Fát vág, fűrészel, 
lyukat fúr, kenyeret szel és földet ás vele, 
néha azonban a kezét is megvágja. Ha a 
bicska elvész, a cserkész szomorú, és addig 
pityereg, míg másikat nem kap.

Kedvenc tápláléka a gulyás és a pörkölt, 
de kényszerűségből megeszi a mákostésztát 
és a sárgarépa-főzeléket is. Előbbitől mé-
lyen alszik, utóbbitól szépen fütyül.

A cserkész
Tréfás természetrajz

Időnként az öregek próbának teszik ki 
a fiatalokat, s aki megfelel, külön jelvényt 
kap. A lustákat és tehetségteleneket kikü-
szöbölik soraikból.

A rendetlenségnek nincs helye a cser-
készek között. Ha egy-egy cserkészről 
hiányzik egy gomb, nem a gombot varrják 
fel rá, hanem a gombhoz keresnek egy 
rendesebb cserkészt. A rendetlent szélnek 
eresztik.

A cserkész szereti a társas életet. Csopor-
tokba, rajokba, őrsökbe verődik, és a maga 
ütötte sátrak alatt a szabadban tanyázik, 
de csak nyáron, mert télen hideg van és 
tanulni kell.

Vezérüket parancsnoknak hívják, mert 
ő mindenkinek parancsol, neki azonban 
nem parancsol senki. Úgy a parancsnok, 
mint az alárendeltek a csapatuk számát a 
kalapjukon viselik, hogy más csapatoktól 
megkülönböztethetőek legyenek.

Ha kivonulás van, adott jelre a cserké-
szek katonásan sorakoznak. Meneteléskor 
a nagyok mennek elöl, a kicsinyek pedig 
hátul. Ez azért van, hogy a hosszabbak a 
rövidebbeket át ne léphessék. Hogy aztán az 
aprók el ne maradjanak a többitől, kettőt lép-
nek, vagy akkorát, mint a testük hossza.

Felszerelésüket a hátukon viszik akkora 
zsákban, hogy abba maguk is beleférhet-
nének. A zsákban legnagyobbrészt kenyér, 
szalámi és sajt van, mert a cserkész nagyon 
szeret enni.

Ha egymással találkoznak, feltartják 
három ujjukat, és ebben különböznek a 
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kínaiaktól, akik tudvalevőleg az orrukat 
dörzsölik össze ilyenkor.

A cserkész igen jó megfigyelő. A láb-
nyomokból azt is meg tudja állapítani, hogy 
hány éves volt az előtte haladó, vagy evett-e 
aznap, avagy hány csorba van a bicskáján.

Szaglóérzéke is rendkívül ki van fej-
lődve a cserkésznek. Ötszáz méterről szél 
ellenében is megérzi a gulyás illatát. Szeme 
éles, mint a sasé, messziről meglátja a tú-
rós csuszán a töpörtyűt. Tapintása szintén 
elsőrendű. Szuroksötétben is meg tudja 
különböztetni a szalonnát a kenyértől, a 
sajtot a vöröshagymától.

Ha jó kedve van, vagy valahonnan 
veszélyt érez, csatakiáltást hallat. Harci 
kiáltásuk igen különböző. Ahány csapat, 
annyiféle. Némelyiké a kígyó sziszegésé-
hez hasonlít, másiké a csermely zúgásához. 
Van olyan is, amelyik a bagoly huhogását 
utánozza, ismét másik a bölömbika hang-
jával kél versenyre, de olyan is akad, ame-
lyikhez képest a sziú indiánok csatazaja 
gyenge aeolhárfa (légáramlatban önként 
rezgő húros hangszer).

A cserkész kedveli a játékot. Játékaik 
közül kiemelkedik a krinolinozás és a 
lasszóvetés. Ez utóbbiban különösen 
ügyesek. Egyik-másik néha még önmagát 
is megfogja a kötéllel.

Vannak vízi és szárazföldi cserkészek. 
Az elsők állandóan a vízben lubickolnak, 
utóbbiak a szárazon futkároznak. Néha 
azonban a szárazföldiek is bemennek a 
vízbe, de mivel úszni nem tudnak, a víziek 
kinevetik őket.

Nyáron, táborozás idején csak éjjel van-
nak a sátorban, ahol hortyogva alusznak, 
a nappalt különféle szabad foglalkozással, 
más híján csatangolással töltik. Ilyenkor 
barna-pirosra sülnek, vagy csokoládé szí-
nűre perzselődnek.

Míg a csapat pihen, őröket állítanak ki. 
Egy-egy őrszem mellé két méter hosszú 
cöveket vernek, hogy a szél el ne fújja. Az 
őrszem rendszerint ébren van, vigyáz az 
alvóra, néha azonban a nagy hortyogástól 
ő is kedvet kap, és elalszik. Ilyenkor fel 
szokták locsolni.

Ha táboroznak is, sohasem boroznak. A 
cserkész bort nem iszik, hanem csak vizet, 
mert az egészséges és nem fizet érte.

Ez az életmód teszi a cserkészt vidám-
má, s úgyszólván örökéletűvé, mert ha 
megöregszik is, legfeljebb parancsnok lesz 
belőle, de a cserkész nem hal meg soha.

(Magyar	cserkész,	1929)
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bem apó apró termetű ember volt, de termetéhez képest felettébb dühös termé-
szetű. Szeme villámokat szórt a legcsekélyebb hibáért. Egyedül akkor lágyult 
el a tekintete, ha ránézett a XII. zászlóalj embereire, a Kossuth-huszárokra és 

a tüzérekre, Gábor Áron fiaira. De most még rájuk is haragudott, mit kínlódnak annyit 
egy nyomorult ágyúval!

Hirtelen oldalt nézett. Szemét kimeresztette. Egy gyerek állt a térképasztal mellett!
– No né! – bökte ki a tábornok. – Ki lennél, mit keresel itt?
(A legényke olyan nyugodtan állt, mintha világéletében tábornokok között töltené 

szabad idejét. Parasztgyerek volt, amolyan erdei emberke, öltözéke bocskor, halinanadrág, 
birkabekecs, s akkora báránybőr süveg a fején, hogy azon már mosolyogni kellett. Lehetett 
úgy tizenkét éves. A félelmet nem nagyon ismerhette, mert nyugodtan válaszolt:)

– Balta Mózsi a becsületes nevem. Medgyesről jöttem.
– Jól van – bólintott a tábornok elmosolyodva –, én meg Bem tábornok vagyok.
– Tudom – intett a gyerek –, azért is jöttem. Maga talán okosabb, mint a tüzérei.
– Mi bajod velük?
– Elzavartak az ágyútól. Nem boldogulnak vele. Mondtam, adjanak kötelet, csinálok 

én olyan emelőt, hogy menten az útra kerül. Erre nevettek és elzavartak. Én meg bebúj-
tam azon a lyukon, és most itt vagyok. Az ágyút mégsem lehet a gödörben hagyni. Az 
ilyen gödröt hívják nálunk medvevésznek. Abból ugyan nem kerül ki semmi, csak úgy, 
ahogy mi szoktuk, erdei emberek!

Bem apó meghatódva nézett a gyerekre. Ez igen! Legényke még, és máris ember.  
A sátorbejáró felé kiáltott:

– Hé, Micki, ide hozzám!
Máris tábornoka előtt állt Mickievic, Bem apó mindenes őrmestere. Megdöbbenve 

meredt a gyerekre. 
– Hát ez hogyan került ide? 
A tábornok felmordult:
– Úgy, hogy kendtek nem őrzik jól a tábornoki sátort! Vigye ezt a gyereket az ágyúhoz, 

és mondja meg a tüzéreknek, Bem apó üzeni, fogadjanak szót a gyereknek!
– Parancsára! – vágta ki feszesen Mickievic őrmester.
Mózsi, ahogy a katonáktól látta, kezét a süvege széléhez érintette. Tisztelgett. Bem apó 

ugyanígy tett. Most a legényke szeme megakadt valamin. Észrevette ezt a tábornok is. 
Egy dob, igazi hadidob volt a sátorbejáró elé állítva. Csillogott az oldala, villogott rajta 
az összes feszítőcsavar. Piros-fehér-zöld háromszögecskék díszítették a dob peremét.

A vak is jól láthatta, hogy nem más ez, mint Bem apó hadidobja, amit akkor vernek 
meg, ha a vezér kiadja a parancsot a támadásra.

DÉKáNy	ANDráS

Bem apó kisdobosa



kis kincses

	 Kincses	Kalendárium		 �5�		 a	2012-es	esztendőre

Balta Mózsi nagyot sóhajtott:
– Dob, csudaszép dob!
– Az bizony dob – mondta a tábornok, és biztatóan veregette meg a fiú vállát. – No 

eridj, és segíts, ha tudsz!
– Ördögadta kölyke! – dohogott Bem apó, és újból a térképhez telepedett.
Mire hajnalodott, a mécsesek lobogó fényében előtte állt hűséges embere, Mickievic 

őrmester, mögötte pedig az erdei legényke.
– Tábornok úr, jelentem, a Gábor Áron-tüzérek hetes ágyúja a helyén van! Sikerült 

kiemelni.
Balta Mózsi nagy komolyan intett.
– Az bizony sikerült. Megmondtam, így lesz.
Akkor csatolta éppen a kardját Bem apó, s már kérette a lovát is. Rámutatott a le-

gényke süvegére. 
– Mondd, gyerek, kell neked az a süveg?
Balta Mózsi meglepődött.
– Bizony kell, mert benne van a fejem!
– Én meg azt mondom, cseréld el ezzel, ni! Jó nagy koponyád van, nem esik le!
Leemelte az egyik Kossuth-huszár csákóját. Nagy nevetés közben a süveg a huszár, 

a csákó a legényke fejére került. Most a dobra mutatott.
– Megvernéd, ha parancsolnám?
Ekkor már Balta Mózsi a mennyekben érezte magát, Bem apó valóságos katonává 

avatta az ügyes gyereket.
– Megverném? De mennyire! Értem én a dobolást. Az erdőben fűzfa 

dobbal adunk hírt.
– Hát akkor, fiam – mondta Bem apó, és intett a tiszteknek –, 

parancsomra te adod meg a jelt a támadásra. Gyerünk!
Bem apó a lovára pattant. Ott állt mellette – dobogó, boldog szív-

vel – Balta Mózsi kislegény, a sereg új dobosa. Szemét a tábornokra 
függesztette, úgy figyelte a parancsot.

– Verd! – hangzott a parancs.
És Balta Mózsi rávágott a dobra. Bele-

zengett a hegy, a környező erdők, a völgy. 
Száz és száz dob vette át a vezéri dob hang-
ját. Kürtök harsantak. Ágyúk dörögtek.

– Előre! – harsogta Bem apó. – Előre! 
– harsogta ezer és ezer torok.

Rohamra indultak a honvédek, 
hogy elsöpörjék az ellenséget.

És Bem apó lova mellett egy 
kislegény szaladt boldog lihe-
géssel. Verte a hadidobot csatára, 
diadalra!

Így lett Balta Mózsi erdei le-
gényke Bem apó kisdobosa.
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ezt a Rátont ne keressétek a térképen, mert vagy van rajta, vagy se. Kicsi falucska, 
s arról nevezetes, hogy a Mária Terézia királyasszony ideje óta nem történt benne 
semmi nevezetes.

Akkor is csak az történt, hogy a Garam tengernek álmodta magát, s elnyelte Rátont 
mindenestül. Az emberek ugyan idejében fölszaladtak előle a Csikombérc tetejére, de 
a vagyonkájokat mind elvitte a víz. Nem maradt egy istenadta lúdnál egyebük szegény 
rátoniaknak. Nagy ínségük hírét meghallotta a királyasszony is. A szíve mindjárt megesett 
rajtuk, sebten maga elé parancsolta az íródeákját:

– Fiam, deák, írj valami szép vigasztaló levelet azoknak a földönfutó rátoniaknak. 
Száz aranyat is tegyetek bele a jó szó mellé. 

Szót fogadott a diák, megírta a levelet szépen, beleírta a száz aranyat is, azzal elvitte 
a kamaráshoz:

– Huszonöt arany jár nekem a levélírásért; hetvenötöt tétessen kelmed a levélbe.
Kapja a levelet a kamarás, viszi a kincstartóhoz:
– Huszonöt arany jár nekem a fáradságomért; ötvenet helyezzen kend a levélbe.
A kincstartó nem szólt semmit, hanem beletett a levélbe huszonöt aranyat, s szalajtotta 

véle az inasát az udvari futárhoz.
Az inas tudta, mi az illendőség s a huszonöt aranyból nem vett el, csak húszat, a töb-

bit lelkiismeretesen átszolgáltatta a futárnak. Még azt is a lelkére kötötte, hogy menjen 
sebesnyargalvást, éhen ne vesszenek azok a szegény rátoniak.

Mivel azonban Ráton nem macskaugrás Bécs városához, kilyukadt a királyasszony 
levele az úton, s az öt arany belehullott a futár tarsolyába. Az pedig nagyon szégyellte 
volna üresen átadni a levelet a rátoniaknak, azért belecsúsztatott egy vadonatúj rézkrajcárt. 
Utóvégre azon is csak úgy rajta van a királyasszony képe, mint az arany forinton.

Az ám, de azért mégis nagyon elképedtek a jámbor rátoniak, mikor a bírójuk felolvasta 
a levelet és kirázogatta a borítékját.

– Hát a száz arany? – kérdezték a futárt.
– Micsoda száz arany?
– Amelyik a levélben meg van írva.
– Hát akkor benne van, ha bele van írva.
– De nem jutott abból ide egy vörös krajcárnál egyéb.
– Jaj, atyámfiai, ilyen a természete a bécsi aranynak – nyargalt el nevetve a becsületes 

futár.
A rátoniaknak nem volt ugyan nevethetnékjük, de azért úgy megéljenezték a király-

asszonyt, hogy zengett bele a Csikombérc.

MórA	FErENc

A rátoni lúd
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– Nem ér ez semmit – legyintett a bíró –, mert nem hallatszik föl Bécsbe. Márpedig a 
királyasszony nagy jó akaratát illendő volna megköszönni. Azt javallnám, felebarátaim, 
adjuk neki az utolsó rátoni ludat.

Az okos szót mindenki helybenhagyta, de követnek senki se ajánlkozott. Ész kell 
oda, nem is kicsi, az pedig hol találkozik ezen a szegény Rátonon?

– Van itt ész, hamar kész! – ajánlotta magát a rátoni kisbíró.
Mit volt mit tenni, nem volt kiben válogatni, a rátoniak föltarisznyázták a kisbírójukat, 

s útnak indították a ludacskával nagy aggodalmaskodás közt.
– Sose féltsenek – terelgette az ajándékot a falu futárja –, nem eszi meg a lúd a rátoni 

kisbírót.
Hát hiszen addig nem is volt semmi baj, míg a tarisznyában tartott. Ha a ludacska 

megállt legelészni, a kisbíró is megállt abrakolni. Hanem ahogy a tarisznya apadni kezdett, 
a kisbírónak is megfogyatkozott a jókedve. Meg-megriasztotta a legelgető jószágot.

– Nem jó lesz így, ludacskám. Úgy nézem én, gyalogszerrel sose érünk Bécsbe. Jobb 
lesz az, ha én tégedet a hónom alá foglak.

A ludacska ebbe is belenyugodott, s csak estefelé találta magát elgágogni. Azt is 
vesztére tette, mert a kisbíró haragosan ledobta a földre.

– Ohó, ludacskám, neked nagyon a fejedbe szállt a dicsőség. No hát azért is sülve 
adlak át a királyasszonynak.

S mire a nap tüzet rakott az alkonyati felhőkben, a rátoni kisbíró is tüzet rakott az 
erdőszélben. Persze mire a ludacska megsült szép pirosra, mint a rózsa, akkorra igen 
elálmosodott őkegyelme, s csak másnap reggel vette észre, hogy álmában megette az 
egyik combját a ludacskának.

– Ejnye, ejnye, de csak csúnya is az egycombú ludacska – mondta elszomorodva, s 
lekanyarította a másik combját is.

Hát az lett biz abból, hogy mire fölért Bécsbe, akkorra csak a melle csontja maradt 
meg a ludacskának, lekapargatva szép tisztára a fanyelű 
bicskával. Azt azután nagy alázatosan nyújtotta át a király-
asszonynak, mint Ráton ajándékát.
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– Micsoda ez, jó ember? – kérdezte bosszúsan a királyasszony.
– Ez a rátoni lúd – mondta hajlongva a kisbíró. – Lúdnak indult el Rátonból, csontnak 

érkezett meg Bécsbe.
– Furcsa természete van a rátoni lúdnak – mosolyodott el a királyasszony.
– Akár a fölséged ajándékának – hunyorított egyet a rátoni követ. – Az is aranynak 

indult el Bécsből, réznek érkezett Rátonba.
Olyant nevetett a királyasszony, hogy belecsendült a füle az egész udvarnak, az 

íródeáktól a futárig. A rátoni kisbíró pedig olyan tarisznya arannyal tért haza a falujába, 
hogy még ma is volna belőle, ha el nem fogyott volna.

A sok szép arany persze elfogyott, hanem a rézkrajcár még most is megvan. Üveg 
alatt mutogatják a rátoni faluházán. Aki nekem el nem hiszi, nézze meg a maga két 
szemével.

A megfejtést 2012. március 31-ig kérjük beküldeni a következő címre: 
Cental kft. 1509 budapest, postafiók: 44. 

A címzés alá kérjük felírni: „Gyermekrejtvény”.
A helyes válaszokat beküldők között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki: 

fődíj: 150 000 bruttó összeg, 
(mely a kifizetést terhelő adókat és járulékokat is tartalmazza!)

TOVÁBBI NyEREMÉNyEK:
2 nyertes részére 100 000 ft bruttó összeg (mely a kifizetést terhelő adókat és 
járulékokat is tartalmazza!).
3 nyertes részére a duna kiadó magyar királyok sorozata: árpád-ház,  
anjouk, Habsburg-ház.
a nyertesek névsorát a kincses kalendárium honlapján (http://www.kincses.hu) 

és a Népszava 2012. április 28-i számában tesszük közzé.

Gyermekrejtvény

A rovatot szerkesztette és illusztrálta: SZEREDI MERSE PÁL

Idei rejtvényünkben a cserkészettel kapcsolatos kérdésekre kérjük válaszaitokat. 
Ezekre részben kalendáriumunk cikkeiben találhattok válaszokat, részben egy kis 
internetes „cserkészés” vezethet el hozzájuk. A kérdések a következők:
1 Milyen virág szerepel a cserkészek jelvényében?
2. Hogy hangzik magyarul a cserkészek nemzetközi jelmondata?
3. Mit jelent a „dzsembori” szó?
4. Melyik évben, melyik városban volt Magyarországon cserkész világdzsembori?

beküldendőek a kérdésekre adott válaszok,
 a kérdések sorszámát követően. (Magukat a kérdéseket nem kell újból leírni!)


