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Beköszöntő
I dősebb	olvasóink	talán	emlékeznek	még	a	nyolcvanas	évek	végére	–	magyarok	százezrei	

éltek	a	múlt	rendszer	megnyíló	lehetőségeivel,	és	utaztak	Nyugatra,	mindenekelőtt	
Ausztriába,	leginkább	vásárolni.	Ez	volt	az	az	időszak,	amikor	a	Ladák,	a	Trabantok	

és	a	Wartburgok	tetejére	kötözve	Gorenje	fagyasztóládákat	és	egyéb	háztartási	gépeket,	
elektronikai	eszközöket	hoztak	haza,	a	lehető	legtöbb	családtagot	magukkal	utaztatva,	hogy	
ne	kelljen	vámot	fizetni.	E	jelenség	kapcsán	társasági	beszélgetéseken	gyakran	tréfásan	
idéztük	a	Himnuszt:	„S	nyögte	Mátyás	bús	hadát	Bécsnek	büszke	vára.”
Akik	annak	idején	utaztak,	még	jól	emlékeznek	arra	a	gyomorszorító	érzésre,	ami	a	határ	

felé	közeledve	elfogott	bennünket:	vajon	rendben	lesznek-e	papírjaink,	nem	fogják-e	az	utolsó	
nejlonszatyorig	kipakoltatni	velünk	a	csomagtartót.	De	ha	nem	is	volt	semmi	félnivalónk,	
akkor	is	számítanunk	kellett	arra,	hogy	esetleg	órákig	kell	a	határállomáson	időznünk	a	már	
abban	az	időben	is	óriási	forgalom	miatt.	Azok	viszont,	akik	Bécsnél	messzebb	is	elmerész-
kedtek,	meglepődve	tapasztalhatták,	hogy	például	Ausztria	és	Olaszország	között	–	ahogy	
a	többi	európai	közösségi	ország	határvonalánál	–	üresek	a	még	le	nem	bontott	határőr-	és	
vámbódék;	senkit	nem	érdekel,	hogy	ki	mikor	és	hová	megy,	mit	visz	magával.
Történelmi	léptékben	rövid	idő,	mindössze	másfél	évtized	után,	2004-ben	Magyarország	

is	az	Európai	Unió	tagja	lett.	Megtapasztalhattuk,	milyen	is	csak	egy	személyi	igazolvánnyal,	
mindenfajta	vámellenőrzés	nélkül,	a	korábbinál	sokkal	szabadabban	mozogni	a	világban.	S	
2007	januárjától	–	Románia	teljes	jogú	taggá	válását	követően,	gyakori	erdélyi	látogatóként	
–	immár	annak	örülhettem,	hogy	a	magyar–román	határon	is	megszűnt	a	hosszas	várakozás,	
néhány	perc	alatt	átléphettem	az	egyre	inkább	képletessé	váló	elválasztó	vonalon.
Most	pedig	újabb	 fordulóponthoz	 érkeztünk,	Magyarország	2008.	 január	 elsejétől	

az	úgynevezett	schengeni	övezet	tagja.	Nem	egyszerűen	könnyebb	lesz	átlépni	a	határt	
Ausztria,	Szlovákia	és	Szlovénia	felé,	de	az	valójában	meg	is	szűnik	–	még	az	épületeket	
is	lebontják,	vagy	különféle	szolgáltatások,	boltok	költözhetnek	a	határőrök	és	a	vámosok	
helyére.	Üröm	az	örömben,	hogy	Románia	várhatóan	csak	évek	múlva	csatlakozhat	ehhez	a	
rendszerhez,	és	a	Szerbiában,	Ukrajnában	és	Horvátországban	élő	magyarok	közlekedése	
inkább	nehezedik,	mint	könnyebbé	válik	azáltal,	hogy	immár	Magyarországon	húzódik	majd	
a	schengeni	régió	déli	és	keleti	határa.	A	Magyar	Köztársaság		feladata,	és	felelőssége,	
hogy	erre	a	problémára	megfelelő	megoldást	találjon	úgy,	hogy	ne	kockáztassa	a	magyar-
országi,	szlovákiai	és	részben	a	romániai	magyarok	számára	eddig	elért	kedvezményeket,	
ugyanakkor	megkönnyítse	a	kapcsolattartást	a	várhatóan	még	 tartósan	az	unión	kívül	
maradó	szomszédos	államokban	élők	számára.	
A	Himnuszból	felidézett	Mátyás	királynak	egyébként	emlékévet	szentelt	a	mai	Magyar	

Köztársaság:	a	2008-as	esztendőt.	A	borítóval	és	néhány	írással	a	Kincses	Kalendárium	
is	rá	emlékezik,	arra	az	utolsó,	nemcsak	közjogi	státuszára,	hanem	nemzetiségére	nézve	
is	magyar	uralkodóra,	aki	saját	korában	a	gazdaság	és	a	kultúra	terén	egyaránt	élenjáró	
európai	Magyarországot	irányíthatott.

Bárd andrás 
főszerkesztő
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Újhold	 8-án	12	óra	37	perckor
Első	negyed	 15-én		20	óra	46	perckor
Telihold	 22-én	14	óra	36	perckor
Utolsó	negyed	 30-án	6	óra	3	perckor

Január
Télhó,	Boldogasszony	hava

nap Névnap Szentek napja a nap 
kel

a nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

1 k Újév, Fruzsina  Mária, Isten anyja 7.31 16.03  0.47 11.22
2 Sz Ábel  Vazul, Gergely 7.31  16.04  1 55 11.40
3 Cs Genovéva, Benjámin  Genovéva 7.31  16.05  3.02 12.01
4 P Titusz, Leóna  Angéla, Renáta 7.31  16.06  4.10 12.28
5 Sz Simon 7.31  16.07  5.16 13.04
6 V Boldizsár  Vízkereszt 7.31  16.08  6.17 13.50
7 H Attila, Ramóna  Bálint, Rajmund 7.31  16.09  7.10 14.47
8 K Gyöngyvér  Szeverinusz 7.30  16.10  7.52 15.54
9 Sz Marcell  Juliánusz, Marcella 7.30  16.11  8.25 17.07
10 Cs Melánia  Vilmos 7.30  16.12  8.51 18.22
11 p Ágota  Ágota, Honoráta 7.29  16.14  9.12 19.37
12 Sz Ernő 7.29  16.15  9.30 20.52
13 v Veronika  Veronika, Hiláriusz 7.28  16.16  9.47 22.08
14 H Bódog  Félix 7.28  16.17 10.04 23.25
15 K Lóránt, Loránd  Mór, Pál 7.27  16.19 10.22 –
16 Sz Gusztáv  Marcell 7.27  16.20 10.43  0.45
17 Cs Antal, Antónia  Antal 7.26  16.22 11.10  2.08
18 P Piroska  Árpádházi Szt. Margit 7.25  16.23 11.47  3.31
19 Sz Sára, Márió  Márta, Máriusz 7.24  16.24 12.36  4.51
20 v Fábián, Sebestyén  Sebestyén, Özséb 7.24  16.26 13.41  5.59
21 H Ágnes  Ágnes 7.23  16.27 14.57  6.52
22 k Vince, Artúr  Vince, Artúr 7.22  16.29 16.20  7.31
23 Sz Zelma, Rajmund  Emerencia 7.21  16.30 17.41  8.00
24 Cs Timót  Ferenc 7.20  16.32 18.58  8.22
25 P Pál  7.19  16.33 20.12  8.40
26 Sz Vanda, Paula  Timóteusz, Paula 7.18  16.35 21.23  8.56
27 v Angelika  Angéla, Angelika 7.17  16.36 22.31  9.11
28 H Károly, Karola  Tamás, Károly 7.16  16.38 23.39  9.26
29 K Adél  Adél, Valér 7.14  16.39 –  9.43
30 Sz Martina, Gerda 7.13  16.41  0.48 10.03
31 Cs Marcella  Bosco-Szt. János 7.12  16.42  1.56 10.28
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Időadatok:	Budapesten,	közép-európai
zónaidőben	(óra,	perc)

Jegyzet
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nAP-tÁr

December	22-től	január	20-ig
Bak	csillagjegy

2008.	 évi	 naptárunk	 összeállításához	 fel-
használtuk	 Kozák	 Péter:	 Csízió	 című	 (En-
ciklopédia	Kiadó,	2006)	kötetét.

1.
Mária istenanyasága. A katolikus egyház 
karácsony után nyolc nappal ünnepli Krisztus 
körülmetélésének napját, melyet a köznyelv 
kiskarácsonyként is emleget. A vízkeresztig 
tartó karácsonyi ünnepkör része.
65 éve hunyt el munkaszolgálatban Rejtő 
Jenő (P. Howard) író, a szatirikus kalandre-
gény magyar megteremtője, Piszkos Fred és 
társai alakjának megalkotója.

6.
Vízkereszt vagy a háromkirályok napja, a 
farsang kezdete.

12.
130 éve született Molnár Ferenc drámaíró, 
író, publicista, akinek A Pál utcai fiúk című 
regénye mellett színdarabjai is világsikert 
arattak.

15.
65 éve hunyt el Eric Knight angol író, a 
Lessie hazatér című ifjúsági és a Légy hű 
magadhoz című háborús regény világhírű 
alkotója.

22.
A magyar kultúra napja – 185 éve írta Kölcsey 
Ferenc a Himnuszt.

26.
220 éve érkezett meg Ausztrália földjére az 
első ezer bevándorló, köztük 736 fegyenccel.

31.
Kövércsütörtök
75 éve hunyt el John Galsworthy Nobel-díjas 
angol író, a Forsyte Saga című családregény 
alkotója.
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FeBruár
Télutó,	Böjtelő	hava

nap Névnap Szentek napja a nap 
kel

a nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

1 p Ignác Brigitta 7.11 16.44 3.03 11.00
2 Sz Karolina, Aida 7.10 16.45 4.06 11.41
3 v Balázs Balázs, Celerina 7.0.8 16.47 5.02 12.34
4 H Ráhel, Csenge  András, Veronika 7.07 16.49 5.48 13.37
5 K Ágota, Ingrid Ágota, Etelka 7.06 16.50  6.25 14.49
6 Sz Dorottya, Dóra Pál, Dorottya 7.04 16.52 6.54 16.04
7 Cs Tódor, Rómeó Richárd 7.03 16.53 7.17 17.02
8 P Aranka Jeromos 7.01 16.55 7.36 18.39
9 Sz Abigél, Alex Apollónia, Erik 7.00 16.56 7.54 19.56
10 v Elvira Skolasztika, Elvira 6.58 16.58 8.11 21.14
11 H Bertold, Marietta 6.57 17.00 8.28 22.34
12 k Lívia, Lídia Lídia, Eulália 6.55 17.01 8.49 23.56
13 Sz Ella, Linda Katalin 6.54 17.03 9.13 –
14 Cs Bálint, Valentin Szt. Cirill, Metód 6.52 17.04 9.46 1.19
15 P Kolos, Georgina Georgina 6.50 17.06 10.30  2.39
16 Sz Julianna, Lilla Julianna 6.49 17.07 11.27 3.49
17 v Donát Donát 6.47 17.09 12.38 4.46
18 H Bernadett Bernadett, Simon 6.45 17.11 13.57 5.29
19 K Zsuzsanna Zsuzsanna 6.44 17.12 15.17 6.01
20 Sz Aladár, Álmos Leó 6.42 17.14 16.35 6.24
21 Cs Eleonóra Péter, Eleonóra 6.40. 17.15 17.50 6.44
22 p Gerzson 6.38 17.17 19.02 7.00
23 Sz Alfréd Polikárp, Alfréd 6.37 17.18 20.13 7.16
24 V Szökőnap Szt. Mátyás apostol 6.35 17.20 21.22 7.31
25 H Mátyás Cézár 6.33 17.21 22.31 7.47
26 K Géza Viktor 6.31 17.23 23.40 8.06
27 Sz Edina Gábor, Leander 6.29 17.24 – 8.29
28 Cs Ákos, Bátor Oszvald 6.27 17.26 0.48 8.57
29 P Elemér 6.26 17.27 1.52 9.34

Újhold	 7-én	4	óra	45	perckor
Első	negyed	 14-én	4	óra	33	perckor
Telihold	 21-én	4	óra	31	perckor
Utolsó	negyed	 29-én	3	óra	18	perckor
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nAP-tÁrJanuár	21-től	február	19-ig
Vízöntő	csillagjegy

1.
Civilek napja Magyarországon
130 éve született Hajós Alfréd úszó, aki az 
első újkori, 1896-os athéni olimpián két 
aranyérmet nyert.

2.
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. 
Mária megtisztulásának ünnepe, Jézus Krisz-
tusnak a templomban való bemutatásának 
emléknapja. Jeruzsálemben Simeon Jézust 
a világ világosságának nevezte, az egyház e 
napon gyertyát szentel.

3.
Farsangvasárnap
640 éve hunyt el Johannes Gutenberg német 
nyomdász, a mozgatható és kirakható betűk-
kel történő könyvnyomtatás feltalálója.

4.
Farsanghétfő

5.
Húshagyókedd (a nagyböjt előtti utolsó nap)
220 éve született Kisfaludy Károly író, költő, 
szerkesztő, festő.

6.
Hamvazószerda, a húsvéti nagyböjt kezdete 
(a húsvétvasárnap előtti 40. nap)

10.
Böjt első vasárnap

12.
110 éve hunyt el Barabás Miklós festő, aki 
– többek között – Liszt Ferenc és Eötvös Jó-
zsef portréjának megfestésével vált országos 
hírű művésszé.

14.
Szerelmesek napja

17.
Böjt másod vasárnap

21.
Nemzetközi anyanyelvi nap

24.
Böjt harmad vasárnap
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március
Tavaszelő,	Böjtmás	hava

nap Névnap Szentek napja a nap 
kel

a nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

1 Sz Albin Leontina, Lea 6.24 17.29 2.51 10.22
2 v Lujza Ágnes, Henrik 6.22 17.30 3.41 11.20
3 H Kornélia Frigyes, Kornélia 6.20 17.32 4.21 12.28
4 K Kázmér Kázmér, Luciusz 6.18 17.33 4.53 13.41
5 Sz Adorján, Adrián Adorján, Kolett 6.16 17.35 5.19 14.58
6 Cs Leonóra, Inez Koletta 6.14 17.36 5.40 16.16
7 p Tamás Perpétua, Felicitász 6.12 17.38 5.58 17.34
8 Sz Zoltán János, Domonkos 6.10 17.39 6.16 18.54
9 V Franciska, Fanni 6.08 17.41 6.34 20.15
10 H Ildikó Emil 6.06 17.42 6.53 21.39
11 k Szilárd Konstantin 6.04 17.44 7.17 23.04
12 Sz Gergely Gergely, Maximilian 6.20 17.45 7.48 –
13 Cs Krisztián, Ajtony Patrícia 6.00 17.47 8.28 0.27
14 P Matild Matild, Paulina 5.58 17.48 9.22 1.42
15 Sz Nemz.ünn., Kristóf Kelemen, Lujza 5.56 17.49 10.28 2.43
16 V Henrietta 5.54 17.51 11.44 3.29
17 H Gertrúd, Patrik Patrik, Gertrúd 5.52 17.52 13.02 4.03
18 K Sándor, Ede Cirill, Sándor 5.50 17.54 14.20 4.29
19 Sz József, Bánk Szt. József 5.48 17.55 15.34 4.49
20 Cs Klaudia Alexandra 5.46 17.57 16.46 5.06
21 p Benedek Benedek, Miklós 5.44 17.58 17.56 5.22
22 Sz Beáta, Izolda Beáta, Katalin 5.42 17.59 19.05 5.37
23 v Húsvét, Emőke 5.40 18.01 20.14 5.53
24 H Húsvét, Gábor, Karina Gábor, Karina 5.38 18.02 21.24 6.11
25 K Irén, Irisz  5.36 18.04 22.32 6.32
26 Sz Emánuel Emánuel 5.34 18.05 23.39 6.58
27 Cs Hajnalka lídia 5.32 18.07 – 7.32
28 P Gedeon, Johanna Johanna 5.30 18.08 0.40 8.14
29 Sz Auguszta 5.28 18.09 1.33 9.08
30 v Zalán 5.26 18.11 2.16 10.10
31 H Árpád Benjámin 5.24 18.12 2.51 11.20

Újhold	 7-én	18	óra	14	perckor
Első	negyed	 14-én	11	óra	46	perckor
Telihold	 21-én	19	óra	40	perckor
Utolsó	negyed	 29-én	22	óra	47	perckor
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nAP-tÁr

2008-ban	 a	 nyári	 időszámítás	március	
30-tól	október	26-ig	tart	–	ebben	az	idő-
szakban	a	táblázatban	közölt	időadatokhoz	
egy	órát	hozzá	kell	adni.

Február	20-tól	március	20-ig
Halak	csillagjegy

A	tavasz	kezdete:
március	20-án	6	óra	49	perckor.	(KözEI)

2.
Süketvasárnap

4.
Purim ünnepe. A héber eredetű púr szó jelen-
tése: sors. Hámán perzsa nagyvezér sorsot 
vetett, hogy melyik napon irtsa ki a perzsiai 
zsidókat, de ármánykodása lelepleződött. A 
purim a zsidó farsang örömünnepe.

8.
Nemzetközi nőnap

9.
Feketevasárnap, a Virághét kezdete

14.
75 éve született Michael Caine Oscar-díjas 
brit színész. Legismertebb filmjei a Hannah 
és nővérei, A híd túl messze van.

16.
Virágvasárnap, a nagyhét kezdete

17.
70 éve született Orosz Adél Kossuth-díjas tánc-
művész, balettmester, balettintézeti tanár.

20.
Nagycsütörtök

21.
Nagypéntek

22.
Nagyszombat, a nagyböjt vége

23.
Húsvétvasárnap

24.
Húsvéthétfő

25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja

30.
Fehérvasárnap
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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

1 k Hugó Hugó 5.22 18.14 3.19 12.34
2 Sz Áron Áron, Ferenc 5.20 18.15 3.41 13.50
3 Cs Buda, Richárd Richárd 5.18 18.16 4.01 15.07
4 P Izidor Izidor 5.16 18.18 4.19 16.26
5 Sz Vince Vince, Irén, Teodóra 5.14 18.19 4.37 17.47
6 V Vilmos, Bíborka 5.12 18.21 4.56 19.12
7 H Herman Herman 5.10 18.22 5.19 20.39
8 K Dénes Dénes, Valér, Valter 5.08 18.23 5.47 22.07
9 Sz Erhard 5.06 18.25 6.25 23.28
10 Cs Zsolt 5.0.4 18.26 7.15 –
11 p Leó, Szaniszló Leó, Szaniszló 5.02 18.28 8.19 0.36
12 Sz Gyula Gyula 5.00 18.29 9.34 1.28
13 v Ida Virágvasárnap 4.59 18.31 10.52 2.05
14 H Tibor Tibor 4.57 18.32 12.10 2.34
15 K Anasztázia, Tas Anasztázia, Oktávia 4.55 18.33 13.24 2.55
16 Sz Csongor Bernadett 4.53 18.35 14.36 3.13
17 Cs Rudolf Izidóra, Dezső, Rudolf 4.51 18.36 15.45  3.29
18 P Andrea, Ilma Apolló 4.49 18.38 16.54 3.44
19 Sz emma emma 4.47 18.39 18.02 4.00
20 v Tivadar 4.45 18.40 19.11 4.17
21 H Konrád Anzelm, Konrád 4.44 18.42 20.19 4.37
22 k Csilla, Noémi Kájusz, Noémi 4.42 18.43 21.26 5.01
23 Sz Béla Adalbert, Béla 4.40 18.45 22.30 5.32
24 Cs György György, Fidél 4.38 18.46 23.25 6.11
25 P Márk Szt. Márk 4.37 18.47 – 7.01
26 Sz Ervin Ervin, Klétusz 4.35 18.49 0.12 7.59
27 v Zita, Mariann 4.33 18.50 0.49 9.06
28 H Valéria Valéria, Péter 4.31 18.52 1.19 10.16
29 K Péter Katalin 4.30 18.53 1.43 11.29
30 Sz Katalin, Kitti Piusz, Zsófia, Katalin 4.28 18.54 2.03 12.43

Újhold	 6-án	4	óra	55	perckor
Első	negyed	 12-én	19	óra	32	perckor
Telihold	 20-án	11	óra	25	perckor
Utolsó	negyed	 28-án	15	óra	12	perckor
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nAP-tÁr

2008-ban	 a	 nyári	 időszámítás	március	
30-tól	október	26-ig	tart	–	ebben	az	idő-
szakban	a	táblázatban	közölt	időadatokhoz	
egy	órát	hozzá	kell	adni.

Március	21-től	április	20-ig
Kos	csillagjegy

1.
Bolondok napja. A tréfálkozások, beugratások 
napja: egyes vélemények szerint római erede-
tű. Az ókorban április 1-jén léptek hivatalba a 
consulok, akikről az adott évet később elnevez-
ték. Az új tisztviselőket szokás volt Rómában 
megajándékozni, illetve megtréfálni.

4.
155 éve született Zipernowszky Károly gé-
pészmérnök, aki társaival feltalálta a transz-
formátort és a generátort.

5.
100 éve született Herbert von Karajan oszt-
rák dirigens, a Bécsi és a Berlini Filharmo-
nikusok vezető karmestere.

7.
Egészségügyi világnap

9.
75 éve született Jean-Paul Belmondo francia 
színész, számos világsikerű film (Cartouche, 
Riói kaland, Borsalino, A profi) főszereplője.

10.
Nemzeti rákellenes nap

11.
A magyar költészet napja

12.
Az űrhajózás napja

13.
45 éve született Garri Kaszparov örmény 
származású orosz egyéni világbajnok, több-
szörös olimpiai csapatbajnok sakkozó.

18.
Nemzetközi műemléki nap

20.
25 éve hunyt el Mezei Mária színésznő, aki 
színpadon és filmen is számos felejthetetlen 
alakítást nyújtott.
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máJus
Tavaszutó,	Pünkösd	hava

nap Névnap Szentek napja a nap 
kel

a nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

1 Cs Munka ünn., Fülöp Fülöp, Jakab, József 4.27 18.56 2.21 13.59
2 p Zsigmond Atanáz, Zsigmond 4.25 18.57 2.39 15.18
3 Sz Tímea, Irma Fülöp, Jakab 4.23 18.58 2.57 16.39
4 V Mónika, Flórián Mónika, Flórián 4.22 19.00 3.18 18.06
5 H Györgyi Irén, Gotthárd 4.20 19.01 3.44 19.35
6 K Ivett, Frida Judit, Frida 4.19 19.02 4.17 21.02
7 Sz Gizella Gizella 4.17 19.04 5.03 22.18
8 Cs Mihály Mihály, Győző 4.16 19.05 6.04 23.19
9 P Gergely Gergely 4.14 19.06 7.17 –
10 Sz Ármin, Pálma Izidor, Ármin 4.13 19.08 8.37 0.03
11 v Pünkösd, Ferenc Ferenc, Fábiusz 4.12 19.09 9.58 0.36
12 H Pünkösd, Pongrác Pongrác 4.10 19.10 11.14 1.00
13 k Szervác, Imola Szervác, Imelda 4.09 19.12 12.27 1.19
14 Sz Bonifác Bonifác 4.08 19.13 13.37 1.36
15 Cs Zsófia, Szonja Zsófia 4.06 19.14 14.45 1.51
16 P Mózes, Botond János, Mózes 4.05 19.15 15.53 2.07
17 Sz Paszkál Paszkál 4.04 19.17 17.01 2.23
18 V Erik, Alexandra Alexandra 4.03 19.18 18.09 2.42
19 H Ivó, Milán Celesztin, Ivó 4.02 19.19 19.17 3.05
20 k Bernát, Felícia Bernát, Bernardin 4.01 19.20 20.21 3.34
21 Sz Konstantin András 4.00 19.22 21.19 4.11
22 Cs Júlia, Rita Rita, Júlia, Emil 3.59 19.23 22.09 4.57
23 p Dezső Dezső, Renáta 3.58 19.24 22.49 5.53
24 Sz Eszter, Eliza Eszter 3.57 19.25 23.21 6.57
25 V Orbán Gergely, Orbán 3.56 19.26 23.46 8.05
26 H Fülöp, Evelin 3.55 19.27 – 9.16
27 k Hella Pelbárt, Ágoston 3.54 19.28 0.07 10.28
28 Sz Emil, Csanád Vilma, Vilmos 3.53 19.29 0.25 11.41
29 Cs Magdolna Magdolna, Ervin 3.52 19.30 0.42 12.55
30 p Janka, Zsanett  Johanna 3.52 19.31 0.59 14.13
31 Sz Angéla, Petronella Petronella 3.51 19.32 1.18 15.34

Újhold	 5-én	13	óra	18	perckor
Első	negyed	 12-én	4	óra	47	perckor
Telihold	 20-án	3	óra	11	perckor
Utolsó	negyed	 28-án	3	óra	57	perckor
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nAP-tÁr

2008-ban	 a	 nyári	 időszámítás	március	
30-tól	október	26-ig	tart	–	ebben	az	idő-
szakban	a	táblázatban	közölt	időadatokhoz	
egy	órát	hozzá	kell	adni

Április	21-től	május	20-ig
Bika	csillagjegy

1.
Urunk mennybemenetele (Áldozócsütörtök)

4.
Anyák napja. Május első vasárnapján tartják. 
Az amerikai eredetű ünnepet Magyarorszá-
gon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosí-
totta meg, először 1925-ben ünnepelték.

8.
A Nemzetközi Vöröskereszt napja
180 éve született Henri Dunant Nobel-békedí-
jas svájci író, humanista, a Nemzetközi Vörös-
kereszt megalapításának kezdeményezője.

9.
Az  Unió ünnepe

10.
Madarak és fák napja

11.
Pünkösdvasárnap

12.
Pünkösdhétfő

15.
Állat- és növényszeretet napja

18.
Szentháromság vasárnapja

21.
A magyar honvédelem napja

22.
Úrnapja (Oltáriszentség ünnepe)
195 éve született Richard Wagner német ze-
neszerző, a zeneművészet kiemelkedő hatású 
mestere, számos nagyívű opera (Lohengrin, 
A nürnbergi mesterdalnokok, Tännhauser, A 
bolygó hollandi) alkotója.

25.
Nemzetközi gyermeknap

31.
Nemdohányzó világnap
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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

1 v Tünde Jusztiniusz, Paulina 3.50 19.33 1.41 17.01
2 H Kármen, Anita Marcellinusz, Péter 3.50 19.34 2.10 18.28
3 k Klotild Károly, Klotild 3.49 19.35 2.49 19.52
4 Sz Bulcsú 3.49 19.36 3.43 21.02
5 Cs Fatime Bonifác, Reginald 3.48 19.36 4.52 21.55
6 P Norbert, Cintia Norbert 3.48 19.37 6.13 22.33
7 Sz Róbert Fülöp, Róbert 3.47 19.38 7.37 23.01
8 V Medárd Medárd, Ágnes 3.47 19.39 8.58 23.23
9 H Félix Efrém 3.47 19.39 10.14 23.41
10 k Margit, Gréta Margit 3.47 19.40 11.27 23.57
11 Sz Barnabás Barnabás 3.46 19.41 12.36 –
12 Cs Villő János 3.46 19.41 13.44 0.13
13 p Antal, Anett Antal, Antónia 3.46 19.42 14.52 0.29
14 Sz Vazul Vazul 3.46 19.42 16.00 0.47
15 V Jolán, Vid Jolán, Viola 3.46 19.43 17.08 1.09
16 H Jusztin Jusztina, Auréliusz 3.46 19.43 18.14 1.36
17 k Laura, Alida Adolf, Laura 3.46 19.43 19.14 2.10
18 Sz Arnold, Levente Arnold 3.46 19.44 20.06 2.53
19 Cs Gyárfás Gyárfás, Romuald 3.46 19.44 20.49 3.47
20 p Rafael Rafael, Florencia 3.46 19.44 21.23 4.49
21 Sz Alajos, Leila Alajos, Lujza 3.46 19.44 21.50 5.57
22 v Paulina Tamás 3.47 19.45 22.12 7.07
23 H Zoltán Etelka 3.47 19.45 22.30 8.19
24 K Iván Iván 3.47 19.45 22.47 9.30
25 Sz Vilmos Vilmos, Viola 3.48 19.45 23.04 10.42
26 Cs János, Pál Cirill, Dávid 3.48 19.45 23.22 11.56
27 p László László, Sámson 3.48 19.45 23.42 13.14
28 Sz Levente, Irén Iréneusz, Irén, Laura 3.49 19.45 – 14.35
29 V Péter, Pál Péter, Pál, Judit 3.49 19.45 0.07 16.00
30 H Pál Szt.Emília 3.50 19.44 0.40 17.24

Újhold	 3-án	20	óra	23	perckor
Első	negyed	 10-én	16	óra	4	perckor
Telihold	 18-án	18	óra	30	perckor
Utolsó	negyed	 26-án	13	óra	10	perckor
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nAP-tÁr

2008-ban	a	 nyári	 időszámítás	március	
30-tól	 október	 26-ig	 tart	 –	 ebben	 az	
időszakban	a	táblázatban	közölt	időada-
tokhoz	egy	órát	hozzá	kell	adni.

Május	21-től	június	21-ig
Ikrek	csillagjegy

A	nyár	kezdete:
június	21-én	0	óra	59	perckor.	(KözEI)

5.
Környezetvédelmi világnap
40 éve gyilkolták meg Los Angelesben Robert 
F. Kennedy szenátort, volt igazságügyi minisz-
tert, John F. Kennedy volt elnök öccsét.

6.
95 éve született Gobbi Hilda Kossuth-díjas szí-
nésznő, aki színpadon, filmen, tévében és rádió-
ban is nagyszerű alakításokat nyújtott, és sokat 
tett a nyugdíjas színészek támogatásáért.

12.
Gyermekmunka elleni világnap

14.
Véradók világnapja

15.
Apák napja. Június harmadik vasárnapján 
tartják. Először 1910-ben egy washingtoni 
asszony köszöntötte fel édesapját, aki egye-
dül nevelte fel a hét gyermekét. Az Egyesült 
Államokban 1972-ben törvénybe iktatták a 
családfők megünneplését, Magyarországon 
1994 óta tartják.
115 éve hunyt el Erkel Ferenc a magyar nem-
zeti opera megteremtője, a Himnusz megze-
nésítője.

16.
A független Magyarország napja

21.
A zene ünnepe

23.
135 éve született Beck Ö. Fülöp szobrász, a 
modern magyar szobrászat és éremművészet 
kiemelkedő alakja.

26.
Közalkalmazottak napja

30.
A magyar szabadság napja



naptár

	 Kincses	Kalendárium		 ��		 a	2008-as	esztendőre

Július
Nyárhó,	Szent	Jakab	hava

Újhold	 3-án	3	óra	19	perckor
Első	negyed	 10-én	5	óra	35	perckor
Telihold	 18-án	8	óra	59	perckor
Utolsó	negyed	 25-én	19	óra	42	perckor

nap Névnap Szentek napja a nap 
kel

a nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

1 k Tihamér,Annamária Olivér, Áron 3.51 19.44 1.25 18.40
2 Sz Ottó Ottó 3.51 19.44 2.26 19.41
3 Cs Kornél, Soma Tamás, Kornél 3.52 19.44 3.43 20.26
4 P Ulrik Erzsébet, Ulrik 3.53 19.43 5.07 2.00
5 Sz Emese, Sarolta Antal 3.53 19.43 6.31 21.24
6 V Csaba Mária 3.54 19.42 7.52 21.44
7 H Apollónia Apollónia, Vilibald 3.55 19.42 9.09 22.02
8 K Ellák Edgár 3.56 19.41 10.21 22.18
9 Sz Lukrécia Veronika 3.56 19.41 11.32 22.34
10 Cs Amália Engelbert 3.57 19.40 12.41 22.52
11 p Nóra, Lili Benedek 3.58 19.40 13.50 23.12
12 Sz Izabella, Dalma Eleonóra, János 3.59 19.39 14.58 23.37
13 v Jenő Henrik, Petronella 4.00 19.38 16.04 –
14 H Örs, Stella Kamil 4.01 19.37 17.07 0.09
15 K Henrik, Roland Bonaventura 4.02 19.37 18.02 0.49
16 Sz Valter 4.03 19.36 18.48 1.40
17 Cs Endre, Elek András, Elek 4.04 19.35 19.25 2.39
18 P Frigyes Hedvig, Frigyes 4.05 19.34 19.54 3.46
19 Sz Emília Emília 4.06 19.33 20.17 4.57
20 v Illés Illés, Margaréta 4.07 19.32 20.37 6.09
21 H Dániel, Daniella Lőrinc, Dániel 4.08 19.31 20.54 7.21
22 k Magdolna Mária Magdolna 4.10 19.30 21.11 8.33
23 Sz Lenke Brigitta, Apollinár 4.11 19.29 21.28 9.46
24 Cs Kinga, Kincső Kinga, Krisztina 4.12 19.28 21.46 11.02
25 P Kristóf, Jakab Jakab, Kristóf 4.13 19.26 22.09 12.20
26 Sz Anna, Anikó Joakim, Anna 4.14 19.25 22.38 13.41
27 v Olga, Liliána Natália, Rudolf 4.15 19.24 23.16 15.04
28 H Szabolcs Ince 4.17 19.23 – 16.21
29 K Márta, Flóra Beatrix, Flóra 4.18 19.21 0.09 17.27
30 Sz Judit, Xénia Péter, Judit 4.19 19.20 1.17 18.18
31 Cs Oszkár Loyolai Szt. Ignác 4.20 19.19 2.37 18.56
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nAP-tÁr

2008-ban	 a	 nyári	 időszámítás	március	
30-tól	október	26-ig	tart	–	ebben	az	idő-
szakban	a	táblázatban	közölt	időadatokhoz	
egy	órát	hozzá	kell	adni.

Június	22-től	július	22-ig
Rák	csillagjegy

1.
Köztisztviselők napja

5.
Emese napja. Álmos fejedelem anyja, az ősi 
magyar mítosz szerint, amikor gyermeket 
várt, álmában isteni látomás jelent meg tu-
rulmadár képében, és mintegy reá szállva, 
teherbe ejtette őt. Emese fiát e csodás álomra 
emlékezve Álmosnak nevezték el, s a turul 
lett az Árpád-ház totemmadara.

7.
Nemzetközi szövetkezeti nap

8.
Vasutasnap

10.
35 éve hunyt el Somogyi Erzsébet kétszeres 
Kossuth-díjas színésznő, aki mély átéléssel 
alakított szerepformálásával alkotott emlé-
kezeteset.

11.
Népesedési világnap

13.
40 éve hunyt el Gyulai Zoltán, akadémikus, 
Kossuth- és állami díjas fizikus, aki munka-
társaival kidolgozta a mesterséges kvarckris-
tályok előállításának módszerét.

21.
160 éve hunyt el Kőszeghi Mártony Károly 
hadmérnök, a gázálarc ősének és a tábori fő-
zőkészüléknek („gulyáságyú”) a feltalálója.

23.
145 éve született Bródy Sándor író, újságíró, 
a jeles novellista, A tanítónő című nagyszerű 
színdarab alkotója.

25.
30 éve született Louis Brown, az első lom-
bikbébi, aki anyaméhen kívül megterméke-
nyített anyasejtből fejlődött ki.
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auGuszTus
Nyárutó,	Kisasszony	hava

Újhold	 1-jén	11	óra	13	perckor
Első	negyed	 8-án	21	óra	20	perckor
Telihold	 16-án	22	óra	16	perckor
Utolsó	negyed	 24-én	0	óra	50	perckor
Újhold	 30-án	20	óra	58	perckor

nap Névnap Szentek napja a nap 
kel

a nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

1 p Boglárka Alfonz, Péter 4.22 19.17 4.01 19.25
2 Sz Lehel Özséb 4.23 19.16 5.25 19.47
3 v Hermina Lídia, Hermina 4.24 19.14 6.45 20.05
4 H Domonkos, Dominika János 4.26 19.13 8.00 20.22
5 K Krisztina Krisztina 4.27 19.11 9.13 20.39
6 Sz Berta, Bettina 4.28 19.10 10.24 20.56
7 Cs Ibolya Sixtus, Kajetán 4.29 19.10 11.34 21.15
8 P László Domonkos 4.31 19.07 12.44 21.39
9 Sz Emőd Román 4.32 19.05 13.52 22.08
10 v Lőrinc Lőrinc, Blanka 4.33 19.04 14.56 22.45
11 H Zsuzsanna, Tiborc Klára, Zsuzsanna 4.35 19.02 15.55 23.31
12 k Klára Hilária 4.36 19.00 16.44 –
13 Sz Ipoly Ipoly 4.37 18.59 17.25 0.28
14 Cs Marcell Maximilian, Marcell 4.39 18.57 17.56 1.32
15 P Mária 4.40 18.55 18.22 2.43
16 Sz Ábrahám Ábrahám, Rókus 4.41 18.53 18.43 3.55
17 v Jácint Jácint 4.43 18.52 19.01 5.08
18 H Ilona Ilona, Rajnald 4.44 18.50 19.18 6.21
19 K Huba Emília, Marián 4.45 18.48 19.35 7.35
20 Sz Áll. ünn., István, Vajk Szt. István 4.47 18.46 19.53 8.51
21 Cs Sámuel, Hajna Piusz, Sámuel 4.48 18.44 20.14 10.09
22 p Menyhért, Mirjam Menyhért 4.49 18.43 20.41 11.29
23 Sz Bence Róza 4.51 18.41 21.15 12.51
24 V Bertalan Bertalan 4.52 18.39 22.02 14.09
25 H Lajos, Patrícia Patrícia, Elvira 4.53 18.37 23.02 15.18
26 K Izsó Natália 4.55 18.35 – 16.13
27 Sz Gáspár Mónika, Cézár 4.56 18.33 0.16 16.54
28 Cs Ágoston Ágoston, Mózes 4.57 18.31 1.37 17.25
29 P Beatrix, Erna Beatrix 4.59 18.29 3.00 17.49
30 Sz Rózsa Félix, Rózsa 5.00 18.27 4.20 18.09
31 v Erika, Bella Arisztid 5.01 18.25 5.37 18.27
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nAP-tÁr

2008-ban	 a	 nyári	 időszámítás	március	
30-tól	október	26-ig	tart	–	ebben	az	idő-
szakban	a	táblázatban	közölt	időadatokhoz	
egy	órát	hozzá	kell	adni.

4.
20 éve hunyt el Tomanek Nándor, a jelleg-
zetes hangú színművész, aki visszafogott 
játékstílusával aratta színpadi és filmbeli 
sikereit.

6.
A nukleáris fegyverek betiltásáért folytatott 
harc világnapja

9.
A világ őslakosainak napja

11.
Tiborc napja. Tiborc a Tibor régies alak-
változatából kialakult férfinév, ez a neve 
Katona József Bánk bánjában az egyik híres 
mellékszereplőnek is. A dráma egyik kulcsje-
lenete Tiborc panasza, melynek egyik részlete 
szállóigévé vált: „És aki száz meg százezert 
rabol, / Bírája lészen annak, akit a / Szükség 
garast rabolni kényszerített.”

16.
70 éve született Balczó András tizennégy-
szeres magyar bajnok és háromszoros olim-
piai bajnok öttusázó, aki párbajtőrben is 
nyert magyar bajnoki elsőséget.

18.
Európa-nap Magyarországon

20.
55 éve avatták fel a legnagyobb magyar 
sportlétesítményt, a Népstadiont, mely ma 
Puskás Ferenc nevét viseli.

27.
90 éve született Mészöly Dezső író, irodalom-
történész, Shakespeare és Molière drámáinak 
ihletett fordítója.

29.
A magyar fotográfia napja

30.
Eltűntek világnapja

Július	23-tól	augusztus	23-ig
Oroszlán	csillagjegy
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	 Kincses	Kalendárium		 ��		 a	2008-as	esztendőre

szePtemBer
Őszelő,	Szent	Mihály	hava

nap Névnap Szentek napja a nap 
kel

a nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

1 H Egyed, Egon Egyed, Noémi 5.03 18.23 6.52 18.43
2 k Rebeka, Dorina István, Renáta 5.04 18.22 8.04 19.00
3 Sz Hilda Gergely, Hilda 5.05 18.20 9.16 19.19
4 Cs Rozália Ida, Rozália, Róza 5.07 18.18 10.27 19.41
5 P Viktor, Lőrinc Lőrinc, Viktor 5.08 18.16 11.36 20.08
6 Sz Zakariás Zakariás, Beáta 5.09 18.14 12.43 20.41
7 v Regina Regina 5.11 18.12 13.44 21.24
8 H Mária, Adrienn 5.12 18.10 14.37 22.16
9 K Ádám Ádám, Péter 5.13 18.07 15.21 23.17
10 Sz Nikolett, Hunor Miklós 5.15 18.05 15.56 –
11 Cs Teodóra Jácint, Igor 5.16 18.03 16.24 0.25
12 p Mária Mária 5.17 18.01 16.46 1.36
13 Sz Kornél János, Kornél 5.19 17.59 17.06 2.49
14 V Szeréna, Roxána 5.20 17.57 17.24 4.03
15 H Enikő, Melitta 5.21 17.55 17.41 5.18
16 K Edit Ciprián, Edit 5.23 17.53 17.59 6.34
17 Sz Zsófia Róbert, Zsófia 5.24 17.51 18.20 7.53
18 Cs Diána József 5.25 17.49 18.45 9.15
19 P Vilhelmina Januáriusz 5.27 17.47 19.17 10.37
20 Sz Friderika Zsuzsanna 5.28 17.45 20.00 11.58
21 v Máté, Mirella Máté, Jónás 5.29 17.43 20.56 13.10
22 H Móric Tamás, Móric 5.31 17.41 22.05 14.09
23 k Tekla Linusz, Tékla 5.32 17.39 23.23 14.54
24 Sz Gellért, Mercédesz Gellért 5.33 17.37 – 15.27
25 Cs Eufrozina, Kende Kleofás, Eufrozina 5.35 17.35 0.44 15.53
26 P Jusztina Kozma, Jusztina 5.36 17.33 2.03 16.14
27 Sz Adalbert Vince, Adalbert 5.37 17.31 3.19 16.32
28 V Vencel Salamon, Pelbárt 5.39 17.29 4.33 16.49
29 H Mihály Mihály 5.40 17.27 5.46 17.05
30 k Jeromos Jeromos 5.41 17.25 6.57 17.23

Első	negyed	 7-én	15	óra	4	perckor
Telihold	 15-én	10	óra	13	perckor
Utolsó	negyed	 22-én	6	óra	4	perckor
Újhold	 29-én	9	óra	12	perckor
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nAP-tÁr

2008-ban	 a	 nyári	 időszámítás	március	
30-tól	október	26-ig	tart	–	ebben	az	idő-
szakban	a	táblázatban	közölt	időadatokhoz	
egy	órát	hozzá	kell	adni.

Augusztus	24-től	szeptember	22-ig
Szűz	csillagjegy

Az	ősz	kezdete:	szeptember	22-én,	
16	óra	45	perckor.	(KözEI)

2.
150 éve született Fadrusz János szobrász, 
akinek leghíresebb műve a Kolozsváron fel-
állított, Mátyás királyt ábrázoló szobor.

3.
Bányásznap

6.
40 éve hunyt el Görbe János Kossuth-díjas 
színész, aki markáns megjelenésével, ter-
mészetes játékával színpadon és filmen is 
sikereket aratott. 

16.
115 éve született a Nobel-díjjal kitüntetett 
Szent-Györgyi Albert magyar származású 
amerikai biokémikus.

18.
Rokkantak napja

20.
Takarítási világnap

21.
A magyar dráma napja

22.
Autómentes világnap

23.
Nemzetközi hulladékgyűjtő nap

27.
Idegenforgalmi világnap

29.
Mihály napja. Mihály ó- és újszövetségi alak, 
a név szerint ismert négy arkangyal egyike. 
Főangyal, a bűnbeesés után a mennyei sere-
gek fejedelme, mely legyőzte a gonosz angya-
lokat, az ördögöket. Gyakran felbukkan, mint 
az emberiség őrangyala, legfőbb jótevője. A 
haldoklókat is ő oltalmazza, és vezeti át őket 
a másvilágra.
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	 Kincses	Kalendárium		 24		 a	2008-as	esztendőre

októBer
Őszhó,	Mindenszentek	hava

Első	negyed	 7-én	10	óra	4	perckor
Telihold	 14-én	21	óra	2	perckor
Utolsó	negyed	 21-én	12	óra	55	perckor
Újhold	 29-én	0	óra	14	perckor

nap Névnap Szentek napja a nap 
kel

a nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

1 Sz Malvin Teréz 5.43 17.23 8.08 17.44
2 Cs Petra 5.44 17.21 9.19 18.09
3 p Helga Évald 5.46 17.19 10.27 18.40
4 Sz Ferenc Ferenc 5.47 17.17 11.31 19.19
5 V Aurél Placid, Attila 5.48 17.15 12.27 20.07
6 H Brúnó, Renáta Brúnó, Renáta 5.50 17.13 13.15 21.04
7 k Amália Amália 5.51 17.11 13.53 22.08
8 Sz Koppány Simeon 5.53 17.09 14.23 23.17
9 Cs Dénes Ádám, János, Dénes 5.54 17.07 14.48 –
10 p Gedeon Ferenc 5.55 17.05 15.08 0.28
11 Sz Brigitta, Gitta Lajos 5.57 17.03 15.27 1.41
12 v Miksa Edvin 5.58 17.01 15.44 2.54
13 H Kálmán, Ede Kálmán, Edvárd 6.00 16.59 16.02 4.10
14 K Helén Kallixtusz, Helén 6.01 16.57 16.22 5.29
15 Sz Teréz Teréz 6.02 16.55 16.46 6.51
16 Cs Gál Margit, Hedvig 6.04 16.53 17.16 8.15
17 p Hedvig Ignác, Rudolf 6.05 16.52 17.56 9.40
18 Sz Lukács Lukács, Jusztusz 6.07 16.50 18.50 10.58
19 V Nándor János, Pál 6.08 16.48 19.57 12.03
20 H Vendel Vendel, Kleopátra 6.10 16.46 21.13 12.53
21 k Orsolya Orsolya, Celina 6.11 16.44 22.33 13.30
22 Sz Előd Szalóme 6.13 16.43 23.52 13.57
23 Cs Nemz. ünn., Gyöngyi János 6.14 16.41 – 14.19
24 P Salamon Salamon, Antal 6.16 16.39 1.08 14.38
25 Sz Blanka, Bianka Blanka 6.17 16.37 2.21 14.55
26 V Dömötör Armand 6.19 16.36 3.33 15.11
27 H Szabina Szabina 6.20 16.34 4.43 15.29
28 K Simon, Szimonetta Simon, Júdás Tádé 6.22 16.32 5.54 15.48
29 Sz Nárcisz Melinda 6.23 16.31 7.04 16.12
30 Cs Alfonz Alfonz, Zenóbia 6.25 16.29 8.13 16.40
31 p Farkas Wolfgang 6.26 16.28 9.19 17.16
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nAP-tÁr

2008-ban	 a	 nyári	 időszámítás	március	
30-tól	október	26-ig	tart	–	ebben	az	idő-
szakban	a	táblázatban	közölt	időadatokhoz	
egy	órát	hozzá	kell	adni.

Szeptember	23-tól	október	23-ig
Mérleg	csillagjegy

1.
Idősek világnapja

4.
Állatok világnapja

6.
Az aradi vértanúk napja – Nemzeti gyásznap. 
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
leverése után 1849. október 6-án Aradon 
kivégzett tizenhárom honvédtiszt, illetve 
tábornok – Aulich Lajos, Damjanich János, 
Knézich Károly, Lahner György, Leiningen-
Westerburg Károly gróf, Nagy-Sándor József, 
Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Vécsey Károly 
gróf, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Lázár 
Vilmos, Schweidel József – tiszteletére meg-
tartott gyásznap. Ugyanezen a napon végez-
ték ki gróf Batthyány Lajost, az első felelős 
kormány magyar miniszterelnökét is.

15.
A fehér bot (látássérültek) napja

16.
Élelmezési világnap

17.
Szegénység elleni küzdelem világnapja

19.
95 éve született Forrai Miklós karmester, több 
kiváló magyar kórus karnagya,.

25.
135 éve jött létre Pest és Buda, később 
Óbuda egyesítésével az új magyar főváros, 
Budapest.

30.
Takarékossági világnap

31.
A reformáció emléknapja (1517-ben tűzte 
ki 95 tézisét Luther Márton a wittenbergi 
székesegyház kapujára)
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noVemBer
Őszutó,	Szent	András	hava

Első	negyed	 6-án	5	óra	3	perckor
Telihold	 13-án	7	óra	17	perckor
Utolsó	negyed	 19-én	22	óra	31	perckor
Újhold	 27-én	17	óra	55	perckor

nap Névnap Szentek napja a nap 
kel

a nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

1 Sz Marianna Mindenszentek 6.28 16.26 10.18 18.01
2 v Achilles Achilles 6.29 16.25 11.08 18.55
3 H Győző Márton, Szilvia 6.31 16.23 11.50 19.56
4 K Károly Károly 6.32 16.22 12.22 21.03
5 Sz Imre Imre, Zakariás 6.34 16.20 12 49 22.11
6 Cs Lénárd Krisztina 6.35 16.19 13.10 23.21
7 p Rezső Ernő, Florentin 6.37 16.17 13.29 –
8 Sz Zsombor Gottfrid 6.38 16.16 13.47 0.32
9 V Tivadar Teodor 6.40 16.15 14.04 1.45
10 H Réka Leó, András 6.41 16.13 14.23 3.00
11 k Márton Márton 6.43 16.12 14.45 4.20
12 Sz Jónás, Renátó Jozafát 6.44 16.11 15.12 5.44
13 Cs Szilvia Szaniszló, Szilvia 6.46 16.10 15.48 7.10
14 P Aliz Huba 6.47 16.08 16.37 8.34
15 Sz Albert, Lipót Albert 6.49 16.07 17.41 9.47
16 V Ödön Margit 6.50 16.06 18.57 10.45
17 H Hortenzia, Gergő Dénes, Hilda 6.52 16.05 20.19 11.28
18 K Jenő Jenő 6.53 16.04 21.41 12.00
19 Sz Erzsébet, Zsóka Erzsébet 6.54 16.03 22.59 12.24
20 Cs Jolán Zsolt 6.56 16.02 – 12.44
21 p Olivér Olivér 6.57 16.01 0.13 13.01
22 Sz Cecília Cecília, Filemon 6.59 16.00 1.24 13.18
23 v Kelemen, Klementina Kelemen, Kolumbán 7.00 16.00 2.34 13.35
24 H emma Emma, Flóra 7.02 15.59 3.44 13.54
25 K Katalin, Katinka Katalin 7.03 15.58 4.53 14.16
26 Sz Virág Konrád, Viktória 7.04 15.57 6.02 14.42
27 Cs Virgil Virgil 7.06 15.57 7.0.9 15.16
28 P Stefánia Jakab 7.07 15.56 8.10 15.58
29 Sz Taksony Filoména 7.08 15.56 9.03 16.49
30 v András, Andor András 7.09 15.55 9.47 17.48
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nAP-tÁrOktóber	24-től	november	22-ig
Skorpió	csillagjegy

1.
Mindenszentek napja. Keresztény egyházi 
ünnep azon szentek emlékére, akiknek nincs 
külön emléknapjuk.

2.
Halottak napja. A mindenszentek utáni nap, 
a tisztítótűzben szenvedő lelkek emlékezési 
napja. Az ünnep a halottakért végzett esti kö-
nyörgés, harangozás, a halottak lelki üdvéért 
a sírokra helyezett gyertyák meggyújtásának 
hagyományából alakult ki.

3.
A magyar tudomány napja

16.
A magyar szentek emléknapja
150 éve hunyt el Mészáros Lázár tábornok, 
az első magyar felelős kormány hadügymi-
nisztere, 1849-ben a honvédseregek fővezére, 
vezérkari főnök.

18.
90 éve kiáltották ki a köztársaságot Magyar-
országon, mely kivált az Osztrák–Magyar 
Monarchiából.

20.
Ifjú zenebarátok világnapja

22.
130 éve hunyt el Rózsa Sándor alföldi betyár-
vezér, akit életfogytiglani börtönbüntetése 
letöltése közben ért a halál.

25.
55 éve verte meg 6:3-ra a magyar labdarúgó 
válogatott a Wembley stadionban az angolo-
kat, megszakítva ezzel a vendéglátók 90 éves 
hazai veretlenségi sorozatát.

27.
Véradók napja

30.
Advent első vasárnapja
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decemBer
Télelő,	Karácsony	hava

Első	negyed	 5-én	22	óra	26	perckor
Telihold	 12-én	17	óra	37	perckor
Utolsó	negyed	 19-én	11	óra	29	perckor
Újhold	 27-én	13	óra	22	perckor

nap Névnap Szentek napja a nap 
kel

a nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

1 H Elza Blanka 7.11 15.55 10.23 18.53
2 k Melinda, Vivien Aranka 7.12 15.54 10.51 20.00
3 Sz Ferenc, Olívia Ferenc, Natália 7.13 15.54 11.13 21.0.8
4 Cs Borbála, Barbara János, Borbála 7.14 15.53 11.33 22.17
5 P Vilma 7.15 15.53 11.50 23.27
6 Sz Miklós Miklós 7.16 15.53 12.07 –
7 v Ambrus 7.17 15.53 12.24 0.38
8 H Mária 7.18 15.53 12.44 1.53
9 K Natália Valéria, Natália 7.19 15.52 13.07 3.12
10 Sz Judit Eulália, Judit 7.20 15.52 13.38 4.35
11 Cs Árpád Damazusz 7.21 15.52 14.20 6.00
12 p Gabriella Johanna, Franciska 7.22 15.53 15.17 7.21
13 Sz Luca, Otília Lúcia 7.23 15.53 16.29 8.28
14 V Szilárda 7.24 15.53 17.52 9.20
15 H Valér Valér 7.25 15.53 19.18 9.57
16 K Etelka, Aletta Adelaida, Albina 7.25 15.53 20.41 10.25
17 Sz Lázár, Olimpia Lázár, Olimpia 7.26 15.53 21.59 10.47
18 Cs Auguszta Gracián 7.27 15.54 23.14 11.06
19 P Viola Anasztáz, Orbán 7.27 15.54 – 11.24
20 Sz Teofil Teofil, Liberátusz 7.28 15.55 0.25 11.41
21 v Tamás 7.29 15.55 1.35 11.59
22 H Zénó Flórián, Zénó 7.29 15.56 2.45 12.20
23 k Viktória János, Viktória 7.29 15.56 3.54 12.45
24 Sz Ádám, Éva Szenteste, Adél 7.30 15.57 5.01 13.16
25 Cs Karácsony, Eugénia Urunk születése 7.30 15.58 6.03 13.55
26 P Karácsony, István István 7.31 15.58 6.59 14.44
27 Sz János János, Teodor 7.31 15.59 7.46 15.41
28 V Kamilla Aprószentek, vértanúk 7.31 16.00 8.24 16.44
29 H Tamás, Tamara Tamás 7.31 16.01 8.54 17.51
30 k Dávid Libériusz 7.31 16.01 9.18 18.59
31 Sz Szilveszter Szilveszter, Donáta 7.31 16.02 9.38 20.08
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nAP-tÁrNovember	23-tól	december	21-ig
Nyilas	csillagjegy

A	tél	kezdete:	december	21-én,	
13	óra	4	perckor.	(KözEI)

1.
Az AIDS elleni világnap

3.
Fogyatékos emberek nemzetközi napja

6.
120 éve hunyt el Hunfalvy János földrajztu-
dós, egyetemi tanár, a magyar tudományos 
földrajz megalapítója.

8.
55 éve született Kim Basinger Oscar-díjas 
amerikai filmszínésznő, akinek legemlé-
kezetesebb filmjei a Szigorúan bizalmas, 
a Szökésben, a Marslakó a mostohám és a 
Kilenc és fél hét.

11.
90 éve született Alekszandr Szolzsenyicin 
Nobel-díjas orosz író, aki A GULAG szi-
getcsoport című regényével megírta a sztá-
lini önkényt leleplező történelmi-társadalmi 
kritikáját.

13.
Luca-nap, Luca széke. A Gergely naptár be-
vezetése előtt az év legrövidebb napja, a téli 
napforduló kezdőnapja. A termékenység, a 
gazdagság, a javak bőségének ünnepe. A Luca 
széke vagy boszorkányszék a Luca napján 
elkezdett, többféle fából készített szék, me-
lyen minden nap csak annyit faragtak, hogy 
karácsony estére elkészüljön. 

16.
Magyar kórusok napja

18.
Kisebbségek napja
145 éve született Ferenc Ferdinánd Habsburg-
trónörökös, aki 1914-ben, Szarajevóban a 
feleségével együtt merénylet áldozata lett.

27.
145 éve hunyt el Dreher Antal nagyiparos, a 
magyar sörgyártás úttörője.

30.
30 éve hunyt el Honthy Hanna Kossuth-díjas 
operettprimadonna, a hazai operett és daljáték 
műfajának meghatározó egyénisége.
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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. 
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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. 
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Izgalmasan ellentmondásos, miként 
történhetett, hogy miután anyai nagy-
bátyja, Szilágyi Mihály, lényegében 

egy katonai puccsal kikényszeríti, hogy a 
főurak a Várban megválasszák Magyar-
ország királyának, Mátyás hazatérte után 
rövidesen elfogatja a királycsinálót, és 
Világos várába záratja. 

Itt van azután két művelt, reneszánsz 
főpap: a fiatal uralkodó jó nevelést kap 
tőlük – Vitéz János és Janus Pannonius. 
Elmozdítás és száműzetés lesz a sorsuk. 
Még mielőtt kimondanánk a szentenciát, 
amely a korszak „leghisztérikusabb kény-
urát” állítja elénk, érdemes a cselekedetek 
mögé tekinteni. S a király lépéseit a közel-
múlt ismerete nélkül aligha tudjuk meg-
magyarázni – márpedig valóban megtette 
mindazt, ami megtörtént. 

hArAPófoGóBAn
Amikor a történet kezdődik, Magyarország 
lényegében akkor kezdi átvenni a Német-
római Szent Birodalom határőrvidékének 
szerepét. Az oszmán szultánság felemelke-
dése, Konstantinápoly elfoglalása a nagy 
kihívás, amelyre meg kell felelnie Euró-

EGy	MAGyAR	éS	EURóPAI	URALKODó

nem volna kalendáriumba való, ha történettudományi dolgozatot adnánk közre.
nem volna kalendáriumba való, ha csak adomákat és szóbeszédeket adnánk 
közre. mindazonáltal, ha felülemelkedünk a Gömörben urakat kapáltató, a ko-
lozsvári bírót megfenyítő, szép ilonkát gáláns vadászkalandján felbiztató király 
emlékképén, ha heltai Jenő néma leventéjének csupán egy mellékszereplőként 
előforduló uralkodói alakját a színpadról felismerjük, indokolt lehet a kérdés: 
ki is volt valójában Hunyadi mátyás, a magyarok királya? miként viszonyult 
hozzá az országa, miként európa, s hogyan tudták követni a kortársak azokat 
a hatalmas politikai vargabetűket, amelyeket leírt? 

Mátyás király

pának. A Francia Királyságnak érdekében 
áll, hogy az egyébként ugyancsak katolikus 
császár uralta Német-római Birodalmat a 
török szultánnal egyidejűleg harapófogóba 
fogja. 

mise és temPlom
Luxemburgi Zsigmond koránál tartunk, 
aki az Anjou Nagy Lajos egyik lányát ve-
szi feleségül és így lesz társuralkodóként 
magyar király. A bátyja cseh király, és a 
hét német római választófejedelem egyike. 
Halálát követően Luxemburgi Zsigmond 
számára nyilvánvaló lesz, hogy ezt az 
„ugródeszkát” ki kell használnia: cseh ki-
rályként német-római császárrá választatja 
magát. Ettől fogva a magyarországi ügyek, 
a törökellenes védharcok hátrább szorulnak 
a fősodorból; előbb a Konstanzba összehí-
vott zsinat problémáját kell megoldania, 
szabályozni az egyházi életet, fellépni az 
eretnekség ellen – végül is megégetni Husz 
Jánost, aki korai reformációs törekvéseivel 
ellene hatott az egyház egységesítésére 
irányuló folyamatnak. (S hogy miért kellett 
„egységesíteni”? A középkorban egyetlen 
„média” létezett: a mise és a templom, 
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ahol a halandó alattvaló megtudhatta, mi is 
legyen a véleménye a nemzetközi politikai 
törekvésekről. Először a misén hallotta, 
ha félni kellett attól, hogy közeleg a tatár 
vagy a török.)

Észak-Itáliában ez a reneszánsz kiala-
kulásának kora, amelyről jó, ha nem csak 
annyit tudunk, hogy egyházi himnuszok 
helyett immár nemzeti nyelven is írnak 
szerelmes verseket, hogy antik formákat, 
tümpanont és oszlopokat építenek pa-
lotákba és templomokba, hogy képesek 
kupolákat tervezni és építeni – hanem azt 
is, hogy az olasz csizmát néhány kiemelt 
városállam uralja. Feszültségük pedig új 
harcmodorban nyilvánul meg. Velence, 
(vagy a másik oldalon nagy konkurense, 
Genova) zsoldosokat fogad, a versenytárs-
hoz kötődő kisebb városok körülvételére, 
kiéheztetésére és elfoglalására. 

A fiúk közül kétségkívül az idősebb, 
Hunyadi László volt esélyes arra, hogy a 
marakodó ligák, pártok felett, az ország 
egyik legnagyobb földbirtokosából, s 

az egyik legpróbáltabb hadvezérének 
családjából érkezve, végül király legyen. 
A Habsburg V. László uralkodása idején 
éppen ezért lesz sorsa a Dísz-téri lefejez-
tetés. Hiszen mindenütt őt éljenzi a nép, 
ő a valódi vezető, és elhomályosítja az 
uralkodó dicsőségét. 

TúszkÉnT a HradzsinBan
Mint Arany Jánosnál is olvassuk, ezért kell 
V. Lászlónak menekülnie, Prágáig, ahol 
tisztázatlan körülmények között hal meg. 
A fiatal Hunyadi Mátyást – ma talán úgy 
mondanánk: „túszként” – magával viszi 
a Hradzsinba. Podjebrád György, akinek 
leányával, Katalinnal Mátyást eljegyzik. 
Eleinte inkább helytartó, várnagy, de  
V. László halála után esélye van a cseh 
trónra is. Sőt valószínűleg megérti, hogy a 
német-római birodalmi császári cím meg-
szerzése nélkül nem lehet európai erők élén 
a törököt visszaverni – márpedig ehhez 
egyedül a Magyar Királyság ereje kevés. 
A leányt Budán, a Mátyás-templomban 

Beatrix és Mátyás dombormívű arcképe
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Hunyadi (i.) máTyás 
(1443–1490) Kolozsvár, � Bécs (47)

1454 – lovaggá ütik;
1457 – V. László Budára hívja, bátyja kivégzésekor elfogatja, Prágába hurcolja 

túszként.  Podjebrád György cseh „kormányzó” őrzi, tárgyalások Katalin 
eljegyzéséről;

1458 – A rendek Budán Szilágyi Mihály kezdeményezésére királlyá választják. 
Még ebben az évben hadat vezet a cseh Giskra ellen, aki a Felvidéket dúlja. 
Visszaszorítja a törököket. Elfogatja Szilágyi Mihályt. A Fekete Sereg meg-
alakításának kezdetei;

1459 – Kiveri az országból a támadó III. Frigyes német császárt, akit a Garaiak 
hívtak be;

1461 – Budán feleségül veszi Podjebrád Katalint;
1462 – 63 Visszaszerzi III. Frigyestől a Szent Koronát. (80 ezer forintot  fizet és 

visszakapja Sopront is). Oláhországi hadjárata. Vlad Tepes vajdát (Drakula 
megszemélyesítőjét)  fogolyként Budára hozatja. Temesvár mellett legyőzi 
a betörő törököket. Jajcát visszafoglalja a töröktől, és keresztény foglyokat 
szabadít ki. Meghal Podjebrád Katalin és a trónörökös is;

1464 – Megkoronáztatja magát a Szent Koronával is; újabb törökellenes hadjárat, 
a német segítség annak ellenére elmarad, hogy Mátyás kész német őrséget 
fogadni az elfoglalt délvidéki várakba; 

1468 – A pápa felhívására Csehország ellen indul. Morvaországot és Sziléziát el-
foglalja, de a cseh királyi címen (1469 Olmütz) a Jagellókkal kell osztoznia;

1471–74 – Lengyelországban a trónkövetelő Kázmér herceg ellen harcol. Fel-
lépnek ellene a cseh hadjárat miatt Vitéz János, Janus Pannonius és társaik. 
Itthon a „Nagy Kancellária”, és „a királyi személyes jelenlét bírósága” intézi 
az ügyeket, Országgyűlést már nem hív egybe;

1475 – Boroszló bevétele, megegyezés a lengyel és cseh uralkodóval. A sikert 
tízezres sereggel éri el, negyvenezres túlerő ellenében, kiváló taktikával;   

1476 – Újabb törökellenes fellépése, beveszi Szabácsot. Feleségül veszi Budán 
Aragóniai Beatrix nápolyi királylányt;

1477– Ismét a német császárság ellen harcol. Elismerteti magát a császárral cseh 
királyként, de ő is elismeri Ulászló cseh királyi címét;

1479 – Kenyérmezőnél újra legyőzi a törököket, serege (Magyar Balázs veze-
tésével) Otrantónál is megveri a törököket. Corvin Jánost liptói herceggé és 
Hunyad grófjává nevezi ki. (aki akkor 6 éves); 

1483 – Bajazid szultánnal öt évre békét köt;
1485 – Elfoglalja Bécset. Miksa császárral a trónutódlásról tárgyal. Felveszi az 

Ausztria hercege címet;
1490. április 6-án halt meg Bécsben. Székesfehérváron temették el.
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feleségül veszi. Megpróbálja megszerezni 
a cseh királyi trónt is, hogy egyike legyen 
a császári címre esélyes hét választófeje-
delemnek. 

Adósak vagyunk még Vitéz János és 
Janus Pannonius száműzetésének magyará-
zatával. De tudjuk, hogy „igazságtalan, hó-
dító háborúként” szóltak a cseh hadjáratról. 
Távozniuk tehát azért kellett, mert a fiatal 
uralkodónak amúgy is számtalan nehézsége 
volt az önálló haderő és az önálló külpolitika 
felépítésével. A középkori rendi államban 
az Országgyűlésen összegyűlt nemesség 
szavazza meg az adók mértékét, a hadsereg 
fenntartását, kiegészítését és ellátását.

a FekeTe sereG
Mátyásnak két irányba is lépéseket kel-
lett tennie: az önálló külpolitikához 
hadsereghez, a hadseregépítéshez pedig 
bevételekhez kellett jutnia, ezért is szedett 
rendkívüli hadiadót, kapuadót, majd „füst-
adót”. Az ezekből kiépített „Fekete sereg” 
szinte egész Európa profi zsoldosaiból 
állt, fegyverzete és kiképzettsége korszerű 
volt, vezetőit maga a király választotta ki. 
(Kinizsi Pál legendája). 

Nézzük a kolozsvári bíró legendáját. 
A hajítógépekkel vívott várháborúk ko-
rában az álruhás bejutás és kikémlelés 
mindennapos gyakorlat volt. Álruha pedig 
bőven akadt, akár parasztlegényként, akár 
szerzetesként be lehetett jutni ezekre a 
helyekre. De újszerű volt a propagandá-
ban annak megjelenítése, hogy a király 
mindenről tud, mindenütt ott van, hogy 
támogatja és felkarolja a szegényeket. 
Arról is gondoskodott, hogy mindennek 
nyoma is maradjon: történetírói, akiket 
maga hívott az országba, hadjárataira és 
gáláns kalandjaira is elkísérték (Bonfini, 
Galeotto Marzio) nem csak Corvinákat 
írtak, hanem legendákat is, amelyek erő-
sítették egyszemélyi hatalmát. 

Második házassága révén (Podjebrád 
Katalin gyermekágyi lázban halt meg, s 
ugyancsak Budán vette el a nápolyi király-
lányt, Aragóniai Beatrixot) a reneszánsz 
építészet és előadó-művészet jeleseit von-
zotta az országba. 

Hogy Mátyás mit gondolt terveiben, 
annak nincs írásos nyoma. Mégis tény, 
hogy törvénytelen fiát, Corvin Jánost 
sikeresen német-római szent birodalmi 
herceggé tette, és az is meglehetősen árul-
kodó, hogy a herceget Mátyás halálakor 
felkereső Kinizsi Pál állítólag azt javasolta 
Corvin Jánosnak, hogy egy újabb katonai 
puccsal vegye át a teljhatalmat. Corvin 
János azonban ettől visszakozott, és nem 
döntött időben. Kinizsi maga végül arra 
kényszerült, hogy a Délvidéken fizetés 
nélkül táborozó, (és ezért fosztogatásból 
élő) egykori Fekete seregének maradvá-
nyait nemesi bandériumok élén maga verje 
szét.  De ez már a végjáték. Magyarország a 
Hunyadiak korában egyszerre vívott mezei 
és várháborúkat a végvidékeken a törökkel, 
fizette a Mátyás által kivetett adókat, és 
mindezek ellenére – ma úgy mondanánk 
társadalomstatisztikai szempontból – lé-
nyegében nem állt rosszabbul, mint a tőle 
nyugatra elterülő Európa többi része. Ha 
a térképre nézünk, Mátyás volt az, aki 
számos mezővárost szabad királyi város 
rangjára emelve, széles körű folyamatokat 
indított meg. 

euróPAi közéPhAtAlom
A magyar királyság a hagyományos érdek-
területein (Horvátországban és az Adria vi-
dékén) Velencével „súrlódott”, Nagy Lajos 
óta (legalább egy perszónál-unió, az azonos 
király személye útján) igyekezett beleszól-
ni Lengyelország sorsába, és az Árpádok 
óta Holics és a mai ukrán területeken lévő 
fejedelemségek ügyeibe. Maga Mátyás is 
vezetett hadat lengyel területekre, és a gaz-
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dag Sziléziába – amit majd Mária Terézia 
fog elzálogosítani az országból. Azt mond-
hatjuk tehát, hogy a Kárpát-medencében 
egy regionális európai középhatalom állt 
fel Mátyás idejében, sikeresen megvédve 
határait a török betöréstől, felmutatva egy 
reneszánsz ihletettségű kultúrát. Mindez 
valóban méltán válthatta ki a török követ 
csodálkozását. 

csak a leGJoBBakaT
A rátermettség bálványozása nem csak az 
uralkodó személyére terjedt ki. Tőlünk 
nyugatabbra még hosszú évszázadokig a 
születési előjog döntött a társadalmi pozíci-
óról. Akár Kinizsi Pál, akár Bakócz Tamás 
karrierjét nézzük, azt látjuk, hogy Hunyadi 
Mátyást követően először talán Napóleon 
lesz az, akinél „minden katona tarsolyában 
hordja a marsallbotot”. Másfelől az is igaz, 
hogy a jobbágyszármazású országnagyok 
kiemelkedése egyáltalán nem valamiféle 
kommunisztikus kontraszelekciónak a 
pártállami gyakorlatra emlékeztető ide-
ológiája mentén történt. A Fekete sereg 
hadvezérének, vagy Esztergom érsekének 
valóban hivatásuk legkiválóbbjainak kellett 
lenniük, és a kor értelmezésénél maradva 
valóban főurakká is váltak – Bakócz a 
pápai trónra is reálisan esélyes volt. 

Hunyadi Mátyásnak szülővárosában, 
Kolozsvárott egy szoborcsoport állít em-
léket. A századfordulón felavatott szobor-
csoport is történelmi szereplő: a II. Bécsi 
Döntés után az emlékmű előtt fogadta 
Horthy Miklós kormányzó a bevonuló, 
Észak-Erdélyt visszafoglaló magyar csapa-
tok tisztelgését. Román részről tehát utóbb 
siettek a talpazatra ráírni, hogy Mátyás 
(utalva havasalföldi hadjáratára) „csak 

saját népe ellen vesztett csatát”. Hagyjuk 
most figyelmen kívül, hogy mennyire pri-
mitíven nacionalista ez az érvelés – ma már 
mindkét ország az Európai Unió tagja. 

Hunyadi Mátyás egy európai küldetés-
sel töltötte meg, a kontinens védelmének 
igényével a török betörés, (és az iszlám 
kulturális átalakítás törekvésével) szem-
ben. Államszervezőként Mátyás nem csak 
várakat rombolt, hanem városiasított is 
– korszerű infrastruktúrát alapozva meg 
ezzel. Hogy  tervei nem teljesültek, ko-
rai halálán múlt. És egyedül személyére 
alapozott rendszere halálával megszűnt 
működni. A lebontás folyamata Mohácsig 
tartott. De jelentősége túlmutat a téren és 
az időn: európai, történelemformáló jelen-
létünket fémjelzi.

kövér Tamás

Mátyás király portréja
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– Mi csak visszük a helyszínre a kom-
mandóst, nem mi vagyunk azok akiknek 
lőniük vagy verekedniük kell – világosít fel 
Botta András alezredes, a Légirendészeti 
Parancsnokság megbízott vezetője, aki 
civilben főmérnök, sőt amatőr repülőgép-
modellező. – Az óvodában ugyan nem 
repülő volt a jelem, de mindig is ezen a 
területen akartam dolgozni. Valójában nem 
is a repülni vágyás vonzott, sokkal inkább 
a repülőgépek tervezése, felépítése, ezért 
számomra az egyetem egyenes út volt. 
–	 	Az	égen	mostanában	 rengeteg	min-

den	 repül.	 Gyakori	 a	 sárkányrepülő-
baleset,	 a	 siklóernyősök	 egymást	 érik,	 ki	
látja	át	 és	 ki	 ellenőrzi,	 hogy	ki	 repülhet?	
– Az NKH (Nemzeti Közlekedési Hatóság) 
Légiközlekedési Igazgatósága adja ki ehhez 
az engedélyeket,  mi csak ellenőrizzük, 
hogy megvan-e a papírjuk a repüléshez. 
Baráti viszony fűz nagyon sok kollégát a 
repülős társadalomhoz, mert elég szűk a 
szakmai kör: szinte valamennyien vagy 
egy iskolában, végeztek vagy egy helyen 
dolgoztak. Ez persze megkönnyíti az ellen-
őrzést, az intézkedést. A siklóernyősöknek 

Tűzön, vízen át is jön  
a segítség

FOLyAMATOS	KéSzÜLTSéGBEN	A	LéGI	RENDéSzET

izgatottan nézzük, ha a tévében, vagy az utcán sétálva azt látjuk, hogy egy he-
likopterben marcona, fekete ruhás kommandós talpig fegyverben pásztázza az 
épületek tetejét, nem bújik-e meg mesterlövész valamelyik szobor mögött, nem 
les-e veszedelem a hazánkba látogató valamelyik külföldi államfőre. egy film-
béli bankrablásnál, vagy autósüldözésnél örömmel nézzük a helikoptert, hiszen 
biztonságunkat védi, de egy eltűnt gyerek keresésekor is együtt reméljük, hogy 
megtalálják épen, egészségesen.

manapság jogilag nem egészen tisztázott 
a besorolásuk, de a törvény szerint légi 
járműnek minősülnek. Sok olyan szerke-
zet kerül be az országba, amelynek nincs 
papírja, nem is használhatná a tulajdonosa, 
és a vezetőnek nincs pilóta szakszolgálati 
engedélye, amellyel légi járművet vezethet.  

Konkoly Manrico új egyenruhában
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Sok siklóernyőt úgy hoznak be nyugatról, 
hogy ott már leselejtezték, eladják olcsón, 
és itt megpróbálnak repülni vele. Másfelől 
folyamatosan ellenőrizzük az engedélyezett 
leszállóhelyeket is. Illegális kisrepülő, va-
lamint hőlégballon és sárkányrepülő le- és 
felszállóhelyek nincsenek a Balaton körül 
–, ez a szigorú ellenőrzésnek is köszönhető. 
Általában így van ez az egész országban, de 
nem tudunk mindenhol jelen lenni olyan 
mértékben, mint a Balaton környékén. 
–	Ott	 vannak	 a	 virágkarneválokon,	 a	

Forma-1-en,	a	Mecsek-ralin,	ezeken	a	he-
lyeken	önök	a	közutat	biztosítják.	Mikor	és	
hol	láthatjuk	még	helikoptereiket?

–  A Harley-Davidson motorostalálkozón, 
a Balatonon, Pápán, a közös katasztrófa-
gyakorlatoknál. A minisztériumok és a 
megyei kapitányságok is minden év elején 
elküldik igényeiket arról, hogy hol lesz 
szükség ránk, hol kérik segítségünket. A 
bázisunk Ferihegyen van, de Siófok mellett 
is van egy részlegünk, amely az idegenfor-
galmi idény biztosítására jött létre évekkel 
ezelőtt. Ők a viharos Balatonból tessékelik 
ki a vitorlásokat, a szörfösöket a bátrabb 
úszókat, motorcsónakosokat. 

–		Két	éve	volt	egy	látványos	esetük	.
– Járőrszolgálatot tartott a helikopter a 

tó felett, amikor a rádión meghallotta, hogy 
vezető nélkül száguldozik egy motorcsónak, 
amely bizony így veszélyeztette a fürdőzők 
életét. A vízi rendészet hajója nem tudta 
megállítani, ezért tőlünk kértek segítséget. 
A több mint négy méter hosszú hajót kétezer 
köbcentis motor hajtotta, és negyven-ötven 
kilométeres sebességgel cikázott a nyílt 
vízen.  Mivel a csónak gyakran változtatott 
irányt, így nehéz volt tartósan közvetlen 
fölé kerülni.  Végül sikerült megállítani, 
leugrott a fedélzetére az operátorunk és 
leállította motort.

– Putyin-	 és	 Bush	 látogatásakor	 is	
láthattuk,	hogy	ott	vannak	az	égen	a	heli-
kopterek.

– Fontos feladatunk, hogy részt vegyünk 
az államfők útjának és szálláshelyének biz-
tosításában. Ebben az esetben odafent ül egy 
tiszt, aki tájékoztatja a földi egységeket. A 
határőrökkel együtt végezzük a határ menti 
ellenőrzéseket, és így a bűnözők elfogá-
sában is segítséget nyújtunk. Erdőtűznél, 
tarlótűznél is segítünk: előfordult, hogy a 
tűz fogságából mi mentettük ki a tűzoltót. 

Járőrözésben



HAZAI FÖLDÖN

	 Kincses	Kalendárium		 �0		 a	2008-as	esztendőre

Árvizekhez is hívnak minket. Ukrajnában, 
amikor átszakadt a gát, a menekülő embe-
reket a fákról menekítettük, úgy segítettük 
ki őket a kényszerű fogságból.

A légi rendészet egységei a környezet 
védelmében is oroszlánrészt vállalnak  A 
Környezetvédelmi minisztérium megbízá-
sából a szemétlerakatokat mérik fel, a víz-
ügynek a folyókat nézik, ellenőrzik a gátak 
állapotát. A kijelölt szakembereket viszik el 
a helikopteren, akik fentről nézik, mérik fel 
a tájat, és az áttekintés nyomán készítik el 
a jelentésüket. Egyik fő tevékenységük: az 
autópályák fölötti forgalom-ellenőrzések, 
közlekedési akciókban vesznek részt. Hét-
végén a be- és a kimenő forgalmat, és a ki-
vezető utakat figyelik, a forgalomról rádión 
keresztül tájékoztatják a földi kollégákat.
–	Mindehhez	hány	helikopterük	van?	
– Jelenleg hét üzemképes helikopterrel 

dolgozunk. Ehhez van 11 pilótánk, három 
operátorunk és 19 műszaki szakemberünk. 
Folyamatos, 24 órás szolgálatban vagyunk, 
a nap bármely órájában bevethető egy heli-
kopter, egy pilótával és egy operátorral.
–	Most	kaptak	egy	infra-	és	hőkamerás	

keresőeszközt,	amelyre	régen	vártak.
– Igen, már elvégezték a tanfolyamot 

azok, akik kezelik a szerkezetet. Az uniós 
alapból kaptunk rá pénzt. Ez a hőkamerás 
keresőeszköz olyan korszerű, hogy több 
száz méter messzire is ellát, akár a fémen 
keresztül is. Eltűnt gyerekeket, embereket 
is megtalálhatunk vele. Egy eszméletét 
vesztett, lombok alatt fekvő embert is 
észrevesz, még ha halott, akkor is, mert a 
holttest akár 24 órán keresztül sem hűl ki. Ha 
a bűnöző bebújik a szemeteskukába, akkor 
előbb-utóbb kirajzolódik a körvonala, mivel 
a tárolóedény is felmelegszik. A környező 
országok már évek óta használnak hasonló 
eszközöket. A külföldi tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy ezzel az eszközzel nagyságren-
dekkel jobban lehet kutatni, főleg éjjel. A ke-

reső fényszórója 16 millió gyertya fényével 
világít. Mindezeken kívül nappali kamerát 
is felszereltek a helikopterre, amellyel meg 
lehet örökíteni a szabálytalanságokat. 
–	Gondolom	 lenne	 még	 kívánsága,	

hiszen	olyan	világban	élünk,	ahol	akár	a	
terrorizmus,	 akár	a	 természeti	 katasztró-
fahelyzetek	bármikor	okozhatnak	nem	várt	
kihívásokat.

– Nem szeretném, ha telhetetlennek 
látnának, például ezzel az új hőkamerás 
eszközzel nagyon régi vágyunk teljesült. 
Talán, ha kívánhatnánk valamit, akkor több 
költségvetési forrást szeretnénk, ezúttal 
azért, hogy a felmerülő országos bevetési 
igények közül többet teljesíthessünk és az 
új technikai eszközeinket szélesebb körben 
alkalmazhassuk. 

Bódi ágnes

Balesetet észleltek az M7-esen
 FOTÓK: H. SzabÓ SándOr
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balatonkeresztúrtól Nagykanizsa felé 
haladva a 7-es főúton néhány kilo-
méterrel azelőtt, hogy az út elérné 

a Somogyot és Zalát elválasztó határárkot, 
balra mutató tábla jelzi: Csákány. 

Betérve rendezett kis falu fogadja a 
látogatót. Az önkormányzati dolgozók az 
utcákon, minden ház előtt nyírják a füvet, 
így e tekintetben egységes, idilli a kép. 
Azonban ha a portákat nézzük, hatalmas 
kettősség figyelhető meg. Mondhatni, 
szinte minden második ház a tulajdono-
sának gazdagságáról tanúskodik, míg sok 
lakóépület csak a szerencsének köszönheti, 
hogy nem dőlt még össze.

Csákány község múltja az 1200-as évek-
re nyúlik vissza, egy 1389-ből származó 
irat Segesd vár javadalmaként említi. A 
történelem viharaiban építészeti emlékei 
eltűntek, egyedül a többször átépített 
templom utal a gazdag múltra. Népességét 
tekintve is nagy változáson ment át: még 
száz éve is a környék egyik központja volt, 
ma csupán 350 állandó lakossal bír. De 
kanyarodjunk vissza napjainkhoz.

Nagy változást hoztak az 1990-es évek 
a falu életében. Hogy előrelépést-e, arról 
erősen megoszlanak a vélemények. A 
rendszerváltozás évében jött az első német 
házvásárló, azóta már számos ingatlan 
külföldi kézre került. A lakosság számát 
tekintve kis – területileg azért jelentős - 
településen összesen 180 ház található, ma 
90 magyar, 90 külföldi kézben. Zömében 

Én szeretlek, Csákány
önök tudják, hogy hol van hazánk talán egyetlen olyan települése, ahol minden 
második ház külföldi kézben van? csákány, ez az elöregedő falu fura kettősséget 
mutat. Épül és pusztul. míg a gazdag német, holland nyugdíjasoknak paradicsom, 
a helyiek a napi megélhetésért küzdenek.

németek, osztrákok és egy-két holland 
választotta második – de van köztük, aki 
állandó – lakhelyéül a települést. Legfő-
képp nyugdíjasok, s ami érdekes, hogy 
inkább a volt NSZK-ból jönnek, kevés a 
keletnémet. Professzor, tábornok, gyáros, 
zenész, de persze elvétve kétkezi munkás 
is akad köztük. Legtöbbjük már a nyugdí-
jas éveiben jár, s itt vígan megél a kintről 
kapott jövedelméből.

Egy időben több munkanélküli ke-
letnémet vett házat, és a segélyből 
kiskirálykodtak Csákányban – árulja el 
Kocsis	Erika, aki a kevés el nem költözött 
fiatal egyike. De miután szigorították az 
otthoni bejelentkezési szabályokat, nem 
tudtak tartósan itt maradni, így ezek a házak 
gazdagabb németek kezébe kerültek. Egyik 
hozza a másikat – tudom meg. Ha valaki 
ide költözik, hamarosan barátai, rokonai 
követik, mert vendégeskedésükkor megtet-
szik nekik a hely. Tavasszal, nyáron szinte 
mindenki megérkezik, de van 5-6 család, 
akik állandóan itt tartózkodnak. Sokuk 
fizető vendégeket is fogad, de ezt már csak 
a nyelvi problémák okán is nagyon nehéz 
ellenőrizni.

Csákány amolyan félig zsáktelepülés: 
a Somogyzsitfát Szőkedenccsel összekötő 
út csak egy utcáját érinti. Míg a környező 
települések gerincét az átvezető utak adják, 
addig Csákány nagy része megbúvik a kül-
világiak elől. Mint a helyiek mesélik, még 
a szomszéd falvakból is sokan egyutcásnak 
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hiszik. Egy valóban csendes település, szé-
les utcákkal, nagy, elnyúló telkekkel. Csend-
del. Ahonnan szinte minden turisztikailag 
számottevő célpont könnyedén elérhető 
gépkocsival. Mert kocsija természetesen 
minden nyugatinak van. Azért az „echte” 
csákányiaknak nehezebb a dolguk, mert 
csak kevesüknek van autója, s a településre 
csupán napi néhány busz jön be. A reggeli és 
délutáni „iskolás” hozza-viszi a gyerekeket 
a somogysámsoni általánosba, s a körzeti 
központ Marcaliba fordul két „körjárat”: 
18 kilométer 50 perc alatt. Megy még egy 
Keszthelyre és a megyeszékhely Kaposvár-
ra, s ennyi. A hazai közlekedésszervezés fur-
csasága, hogy a szomszédos Zalakomárra, 
a legközelebbi – fővonali – vasútállomásra 
egyetlen busz sem jár. Nem túloznak a he-
lyiek, amikor azt mondják, hogy el vannak 
vágva a külvilágtól. 

Egyébként igazi mobilvilág uralkodik a 
faluban. Se bolt, se kocsma, se munkale-
hetőség. A kenyeret és más élelmiszereket 
kisteherautóról árulják, a postás és a fagyis 
is körút keretében jön, hetente egy délelőtt 
rendel az orvos, két délután a fodrász. 
A társas élet nagyjából kimerül abban, 
hogy néhányan rendszerint áttekernek a 
szomszédos Dencsre egy sört inni, rexezni, 
focizni, egy üveg kólát venni a boltban.

Eleinte aránylag olcsók voltak az 
ingatlanok Csákányban, aztán fölverték 
az árakat. A 90-es évek elején 150 ezer, 
néhány év múlva már kétmillió forintba 
került egy egyszerű ház. 

– Mi a titok, miért pont Csákány ilyen 
népszerű a külföldiek körében? – faggatom 
Németh Endrét. – Mint mondja, sokan 
kérdezték már ezt tőle, de igazán nem 
tudja a választ. Tény, hogy jó helyen van 
a település, főút mellett, közel a Balaton, 
Zalakaros, Hévíz, Kehidakustány. És bizton 
sokat számít a telekméret: sokkal nagyobbak 
a lakótelkek, mint a balatoni településeken, 

jobban lehet parkosítani. Meg talán a csend 
– fejtegeti a falu polgármestere. 

Csak egynéhányat tud foglalkoztatni 
az önkormányzat a sok munkanélküli 
közül közhasznú munkásként. Harc van 
a helyekért, s általában váltják egymást 
az emberek. Egyeseknek a biztosíték-ösz-
szerakás ad munkát: az asszonyok otthon 
szerelik össze a porcelánt, a minimálbér 
feléért. Rugalmas foglalkoztatás. Azért a 
helyi németeknél is adódik alkalmi, van 
akinek rendszeres munka. De ebből nem 
lehet családot fenntartani. A régen működő 
téeszmajor évekkel ezelőtt bezárt. Mintegy 
száz tehén mellett két pár ló, s a Sámsonból 
kijövő traktorok, kombájnok jelentették a 
mezőgazdaságot. Múlt időben. Hiszen a 
kihalt majorba a nem messze épülő M7-es 
autópálya építését kiszolgálandó egy fran-
cia cég telepített aszfaltkeverő üzemet. A 
faluból egy embert sem foglalkoztattak, de 
néhány utcát azért sikerült leaszfaltoztatnia 
velük az önkormányzatnak. Ma már csak a 
korszerű panelelemek és a kerítés, valamint 
a kutyás őr jelzik az élet nyomát. 
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Ugyan a környező településeken is 
vannak külföldiek, arányában Csákány 
a népszerűségi listát vezető, az egész 
országban. S hogy mi előnye származik 
a falunak a gazdag külföldiek ittlétéből? 
Jóformán semmi – mondja a polgármester. 
Egy darabig érdek, hogy ide költözzenek: 
nem mennek tönkre a házak, ugyanakkor a 
magyar ember már nem tud venni ingatlant, 
mert az árak az egekbe szöktek. Egy ha-
sonló átlagos településhez képest duplája-
triplája az ár, ugyanakkor a balatoniaknak 
körülbelül a fele. Valamennyi bevételt 
jelentett a felépített nagy házak utáni in-
gatlanadó, de az EU-szabályozás által ez 
elveszni látszik. Idén júliustól letelepedési 
engedélyt kaphatnak a külföldiek, s csak 
kommunális adót kell fizetniük. Ameny-
nyiben tartós itt-tartózkodást jelentenek 
be, nem kell ingatlan taxát fizetniük. Ezt a 
kiskaput egyre többen nyitogatják.

Az önkormányzat különösebben nem 
próbálkozott a külföldiek beolvasztásával, 
hiszen a falu életét érintő több kérdésben 
– mint például a gáz bevezetése vagy az 
aszfaltkeverő építése – nem együttmű-
ködést, hanem támadást kaptak. Például 
egy beruházást megakadályozandó konk-
rétan Brüsszelhez fordultak, s több más 
fórummal fenyegetőztek. Zárkózottabbak 
a németek, de legtöbbjük elvárja, hogy a 
magyar ember hajbókoljon előttük – véle-
kedik a faluvezető. A magyarok egymással 
közvetlenek, s van jópár német, aki próbál 
beilleszkedni, de nem ez az általános.

Mint a legtöbb faluban, Csákányban 
sem mehet el köszönés nélkül egymás 
mellett két ember. Itt a magyar és cigány 
gyerekek, de az öregek is sokszor úgy 
köszönnek az utcán, hogy „csüsz” vagy 
„gutentág”. De német ajkakról is gyakori 
a „jonápot” és a „csokolom”. S a köszönést 
esetenként néhány kedves szó követi. De a 
kapcsolatok – néhány üdítő kivételtől elte-

kintve – ezen a szinten meg is állnak. Talán 
ez abból is adódik, hogy ami az egyiknek a 
paradicsomi lét, a másiknak a mindennapi 
megélhetésért vívott küzdelmek terepe. S 
ha ez nincs is egészen jól így, a viszonyo-
kon változtatni nagyon nehéz. 

A külföldi rendszámú autókon piros-
fehér-zöld matrica díszeleg, rajta a felirat: 
„Én szeretlek Csákány”. Mint a szórend is 
elárulja, németek csináltatták. De hiába a kis 
gesztusok, azoktól függetlenül elöregedik a 
település, hiszen munkalehetőség a környé-
ken kevés van, így a fiatalok elköltöznek. 
Sajnos nincs ezzel egyedül Csákány, hisz 
nagyon sok egykor szebb napokat látott falu 
megy tönkre így. Terveztek már ide termál-
fürdőt, félig felépült egy szálloda, néhány 
évig működött panzió, medret ástak egy 
tónak a falu közepén, helikopter-leszállóról 
szóltak a hírek. De igazából semmi olyan 
nem történt, ami a csákányiak életét jelen-
tősen megváltoztatta volna. Várat magára 
a csoda, s a ki nem mondott szavakból az 
érezhető, hogy ebben a gazdag külföldi-
eknek nagy szerep juthatna. Azt meg csak 
remélni lehet, hogy a beteljesüléséig marad 
még magyar lakó a faluban.

Pécsek imre

A SZERZŐ FELVÉTELEI
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szikszó, Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében található, Miskolctól tizenegy-
néhány kilométerre. A Kassa felé utazó 

– akár vonattal, akár gépkocsival – áthalad 
a településen. A történelmi dokumentumok 
1280-ban említik Szikszó nevét, 1392-ben 
már királyi városnak címezi Mária királyné. 
1962-től járási székhely, majd 1970-ben 
ismét nagyközség lett, hogy aztán 1989. 
március elsején várossá nyilvánítsák.

A város polgármestere Szikszón szü-
letett, itt nevelkedett, hogy aztán a mű-
velődési ház igazgatójaként, most pedig 
polgármesterként szolgálja szülőhelyét. 
Füzesséry József pedagógus, népművelő a 
polgármesteri székben eltöltött rövid időt 
elegendőnek tartja arra, hogy kialakítsa 
elképzeléseit arról, milyen irányban kell 
elindulnia a városnak. 

– Régebben Szikszót Abaúj kapujaként 
emlegették – magyarázza a fiatal polgár-
mester –, mi ezt úgy változtattuk meg, hogy 
a városnak inkább Abaúj motorjává kell vál-
nia. Elkészítettük az öt évre szóló gazdasági 
koncepciót. Mindenekelőtt munkahelyeket 
szeretnénk biztosítani, ugyanis négyszáz 
munkanélküli lakja a várost. Van ugyan egy 
ipari parkunk, de ezt a létesítményt immár 
7 éve egyetlen vállalkozásnak sem sikerült 
belaknia. Most viszont előrehaladott tárgya-
lásokat folytatunk különféle mezőgazdasági 
feldolgozókkal, s talán a beruházások rövi-
desen elkezdődhetnek. Szikszó egyébként 

Abaúj motorja Szikszó
Jóravaló emberek laknak itt, mint minden kisvárosban. megnyugtató a szemnek 
ez a kisvárosi idill, de, hogy mi történik a mélyben, erről már a polgármesteri 
hivatalban beszélgettünk.

NéGyMILLIÁRD	FORINT	FEJLESzTéSHEz	JUTHATNAK

sosem volt ipari jellegű, annak idején mező-
város szerepet töltött be. Ezt kell folytatni, 
illetve újjáéleszteni, így elsősorban abban 
gondolkodunk, hogy mezőgazdasági, gyógy-
növény-gyűjtési, kertészeti elfoglaltságokat 
biztosítsunk a helybélieknek. 

A polgármester tervei jó irányba ha-
ladnak. Volt itt régen virágzó szőlő- és 
borkultúra, mielőtt a vész el nem pusztí-
totta a nemes növényeket. De újra éled a 
szőlészet és borászat, csakúgy, mint amikor 
az öreg szőlőtőke új ágakat hajt, mert a 
szőlőmunkás jól bánik vele. Nemrég a 
Magyarhelyi-dűlőt telepítették be szőlővel, 
kajszibarackkal. Az idősebb nemzedék 
persze sajnálja a régi területeket, azt az 
időszakot, amikor még lovas kocsikkal 
kapaszkodtak fel a Magyar-hegyre a Bonta 
felé vezető mélyúton. 

Soltész István – aki a képviselő-testület 
tagja – emlékszik még azokra az időkre. 
Gyerekként nagyapjával és édesapjával 
műveltek ott szőlőt.  

– Néha kijárok a régi szőlőbe – emlék-
szik vissza –, de ott már valóban csak az 
elvadult táj az úr. Még mindig a számban 
érzem az ott termett cseresznye, körte, 
szőlő és őszibarack zamatos ízét. Jó föld 
volt, bár nehéz volt kapálni. A szőlőterület 
felső részén kukorica termett, alsó részén 
kaszáló adta a friss szénát, de volt szilvafa 
is szép számmal. A termésből remek szilva-
pálinkát főzött a nagyapám. 
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Soltész István egyébként kisvállalkozó: 
lángost, kolbászt süt, hamburgerrel kínálja 
az átutazó és megéhezett embert. Elmondá-
sa szerint szükség van erre a gyorsétkezte-
tésre, mert a környékbeli településről sokan 
járnak ide vásárolni, vagy átutazóként 
állnak meg néhány percre. De a gyorsét-
keztetésnél is fontos a minőség. Őseitől 
tanult, hagyományos ízvilágát tartja szem 
előtt, megbízható nyersanyagot szerez be. 
Ez is a pecsenyesütő titkának nyitja. 

– Sajnos a kis vágóhidak egy része 
megszűnt, így a nagykereskedőktől is vá-
rásrolni. Hol van már például a Szuhai-féle 
mészárszék, ahol Gyuszi bácsi és Annuska 
néni friss marhahúst és belsőséget kínált a 
kora reggeli órákban bevásárlóknak. Re-
mélhetőleg azonban ismét példa lesz ezen 
a területen is az elődök mestersége. 

Soltész Istvánnak reméljük igaza lesz, 
mert nem is olyan régen négy legelő 

ölelte át a települést, s ezeken két önálló 
marha-csorda legelészett. De voltak juhok 
is, azok a Bársonyos és a Hernád folyó 
közötti területet használták. A lábasjó-
szágok száma lecsökkent, nagyon kevesen 
tartanak már csak tehenet. Bár mostanában 
kecsketej is kapható, egy vállalkozásnak 
köszönhetően. 

Soltész István a hitéletről is beszámol. 
Szikszó 60 százaléka római katolikus, a 
többiek görög katolikus, illetve református 
vallást gyakorolnak, de a baptistáknak 
is van imaházuk. Régebben izraeliták 
is éltek Szikszón, erről tanúskodik az 
egykori zsinagóga, amely most a Petőfi 
Sándor Művelődési Háznak ad otthont és 
a zsidótemető, amelyet szépen megőrzött a 
későbbi nemzedék. – Az új római katolikus 
templom, a város újkori fő büszkesége 
– mutat a templomra István.

– Talán az ifjabb nemzedék is megta-

Szikszó virágos főtere A SZERZŐ FELVÉTELE
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lálja helyben a számításait – vette át a szót 
Füzesséry polgármester. – Ehhez az ipari 
parkot élettel kell megtölteni. Kedvező 
áron kínáljuk fel a területeket. Jó közle-
kedési kapcsolat áll rendelkezésre, nem 
csak fő közlekedési úton, de vasúti nem-
zetközi fővonalon is elérhető Szikszó. A 
helyi szakiskolában az igényekhez igazodó 
szakképzést indítunk. A szolgáltatások job-
bítását tűztük ki célul, amikor megépítettük 
az új benzinkutat, az élelmiszer-áruházat. 
Teljesen átalakult a belváros és a főtér: 
díszes burkolattal borítottuk le a szürke 
aszfaltot, s a közúti forgalmat kizártuk, így 
hangulatos, a templomok által körülhatárolt 
találkozási pont jött létre. Az artézi kút is 
díszesebb formát kapott, a park pihenőül 
szolgál az elfáradt embereknek. S, ha már 
a parkról szóltunk, akkor ide kapcsolódik, 
hogy hamarosan szeretnénk egy tízhektáros 
saját kertészetet létrehozni. Ez a kertészet 
nem csak Szikszónak, hanem a környező 
településeknek is biztosít majd virágot, s 
munkahelyet is teremt. 

A városnak már uszodája is van, ezt 
fejlesztik majd tovább szabadidőközponttá. 
Magántőke bevonásával a szállodakapa-
citás bővítésére is gondolnak. A műemlék 
református templomban már voltak orgo-
nahangversenyek, s ha a katolikus templom 
is új orgonát kap, ezzel is nőhet a komoly-
zenei lehetőség. A református iskolában 
múzeumot hoznának létre. Fesztiválok 
megrendezésére is sor kerülhet, mert a 
helyszínek adottak: a belváros, az uszo-
da, a református és a katolikus templom, 
valamint a Magyar-hegyi Borok Háza. Az 
utóbbit még az előző polgármester, Panyik 
József hozta tető alá azzal a céllal, hogy 
ismét fellendüljön és elismert legyen a 
szőlő és bortermelés. A borok házában, 
már többször is rendeztek borversenyt. 

Szikszó immár a bükkaljai borvidék teljes 
jogú tagja.

Társaságunkban van Takács Lászlóné 
is, a szikszói képviselő-testület tagja, aki 
derűsen látja a jövőt. 1998 óta testületi 
tag, előtte 20 éven át a napközi otthonos 
óvodát vezette. 

– Országos óvodai szaktanácsadóként is 
szívemen viselem ezt a területet, de főleg 
a szociális élet javítását szorgalmazom. 
Szikszón most 6200-an laknak, az utóbbi 
időben csökkenő tendenciát mutat a lakos-
ság száma. Tíz évvel ezelőtt közel hétezres 
lélekszámot számoltunk. Sokan nagyobb 
városokba, vagy külföldre mentek dolgozni, 
lakni. Pedig Szikszón nem csak általános is-
kolában, hanem gimnáziumban is tanulhat-
nak a gyerekek. A tudás- és ismeretszerzés 
ide csábítaná a kisebb falvak lakóit.

– A szakképző iskolában érettségi 
mellett, vagy után tanulhatnak a fiatalok 
számítógép-ismereteket, de megszerez-
hetik a vincellér szakmát is – folytatja a 
beszélgetést Takács Lászlóné. 

A városban működik egy nyugdíjasklub, 
ahová napközben járnak az idősebbek. 
Egész napos elfoglaltságot biztosítanak 
számukra, természetesen az étkezést is 
megoldják. Ezt az intézményt a katolikus 
egyház működteti.

A tervek, elképzelések tehát a szikszói-
ak birtokában vannak, most a megvalósítás 
következik. A polgármester, a képviselő-
testület bízik a fellendülésben. A város 
hátránya most előnnyé alakul, ugyanis 
Szikszó egyike az ország 28 leghátrányo-
sabb kistérségének, így ez a terület a kö-
vetkező években mintegy 4 milliárd forint 
pályázható pénzhez juthat. S fellendülést 
hozhat a település életében, hogy erre halad 
majd az M30-as autópálya.

kavalecz imre
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nyolc hónapig Palkonyának, en-
nek a kis dél-baranyai falunak a 
lakói úgy érezték, hogy községük 

Európa közepe. 2007 májustól októbe-
rig vendégjárás, fesztiválok, kiállítások 
színesítették a lakók életét, akik eddig 
sem unatkoztak, lévén, hogy erre járnak 
azok a borszerető turisták, akik a híres 
Villány-Siklósi Borútra látogatnak, és a 
hűvös műemlék pincékben kóstolgatják 
a hegy levét. 

Hárságyi Balázs, Palkonya polgármes-
tere elmondta, az Európa kulturális faluja 
rendezvénysorozat a pünkösdi nyitott pin-
cékkel kezdődött meg május 27-én. Majd 
fesztiválokat és kiállításokat szerveztek, 
melyeken helyi, a környékbeli települések 
és a vendég falvak művészei, művészeti 
csoportjai mutatkoztak be. Több mint száz 
zenész, táncos, színész, bábos és képzőmű-
vész gondoskodott a Palkonyára látogatók 
szórakoztatásáról. 

Kárpát-medencei vándorkiállítás is nyílt 
Mária Boldogasszony tiszteletére felajánlott 
gyermekrajzokból, fotókból és képzőművé-
szeti alkotásokból, volt ünnepi szentmise 
a  helyi templomban, s egyebek mellett 
táncház a pécsi Zengő együttessel.

Európa kulturális  
faluja, Palkonya

Palkonya európa kulturális faluja volt 2007-ben. A mozgalmat hollandiából 
indították el 1999-ben, lényege, hogy évente európa 12 országának egy-egy 
faluja mutatkozik be a világnak, viselve az európa kulturális faluja címet. az 
alapítók célja a falusi élet létjogosultságának hangsúlyozása, a falusi értékek 
ápolása és bemutatása. Az első évben hollandia volt a helyszín, Palkonya után 
pedig spanyolország, Porrua következik. 

A Villányi-hegység északkeleti oldalán 
fekvő, fiatalodó, 368 lelket számláló tele-
pülés minden két hétben két-két olyan part-
nerfalut láttott vendégül, amelyek tagjai 
az Európa kulturális faluja mozgalomnak. 
A vendégeket családoknál szállásolták 
el, a faluházban volt a közös étkezés, és 
a község arról is gondoskodott, hogy a 
rengeteg kulturális élmény mellett tucatnyi 
ajándékkal megrakodva térjenek haza.

A község legnevezetesebb műemlék-
együttesét, a faluvégi domboldalt bebo-
rító, 53 présházból álló pincesort is nagy 
érdeklődés övezte. Az építészeti örökség-
védelmi program egyik eredményeként 
védetté nyilvánított épületek homlokzatát 
„Védett” feliratú, házat formázó kerámia 
díszíti, ami még különlegesebb hangulatot 
ad a falunak.

A kis falu egyetlen, kanyargó utcájában 
található 108 lakóház közül 52 „paraszt-
ház” 100-200 éves múltra tekint vissza, míg 
a többi épület 1960–80 között épült. Jelzett 
gyalogtúra útvonal is van, és Palkonyán 
áthalad a nemzetközi „Három folyó” ke-
rékpáros túra útvonala is. 

Rechnitzer Szilvia, a projekt vezetője 
arról beszélt, hogy a falunak nem szár-
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mazott anyagi nyeresége az eseményből, 
de a rendezvénysorozatnak mégis számos 
hozadéka van, úgy érzi, hogy a község 
kilépett Villány árnyékából. Erősebb lett 
közösségük, és a 2007-es rendezvénysoro-
zat jó példa arra, hogy tud önálló lenni egy 
falu, és le tud bonyolítani egy ilyen nagy 
eseményt, csak lelkesedés és elkötelezett-
ség kell hozzá.. 

A programsorozatot és a vendégek fo-
gadását pályázati pénzekből finanszírozták. 
A palkonyai önkormányzat mellett az EKF 
Pécs, a Nemzeti Kulturális alap, Regionális 
Fejlesztési Ügynökségtől nyertek összege-
ket, valamint cégektől kaptak támogatáso-
kat (Prímagáz, Illy, DRW Zone, T-Com) 
valamint médiapartnerek hirdetéseiből 

(FigyelőNet, Origo, Budapest Sun, index, 
Turizmus Rt.).

–  Szeretnénk, hogy ezután minden nyáron 
legyen egy kulturális rendezvény Palkonyán, 
s az ifjúsági alkotótábor tapasztalatai alap-
ján hasonló rendezvényeket is készülünk 
szervezni. Sok barátra tettünk szert, számos 
régi ismerőst is üdvözölhettünk a rendezvé-
nyeken, hiszen immáron 8 éve utazunk mi is 
a többi faluba. Ezen kívül sok érdekes mű-
vésszel, ide látogató turistával találkoztunk, a 
támogató cégek részéről is baráti a kapcsolat 
– mondja a program szervezője.

2008-ban Porrua lesz Európa kulturális 
faluja, Palkonyáról egy busznyi ember 
utazik el, hogy ismerkedjen Porrua-val.

Bódi ágnes

A műemléknek nyilvánított pincesor
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a hetvenes évek elején – életem első 
külföldi útja alkalmából – Krakkó 
szép templomait, utcáit és tereit 

járva az egyik legmaradandóbb élményem 
épp a szerzetesek voltak. Férfiak és nők, 
egészségtől kicsattanó fiatalok és időseb-
bek a legkülönbözőbb színű és fazonú szer-
zetesi ruhában imádkoztak, jöttek-mentek, 
bevásároltak, beszélgettek. Hozzátartoztak 
a városképhez. 

Így volt ez a háború előtt hazánkban is. 
Aztán évtizedekig legfeljebb történelmi fil-
mekben szerepeltek szerzetesek, általában a 
fekete vagy klerikális	reakció ábrázolására. 
Intézeti leányok életét megkeserítő apácák, 
a nép ópiumát terjesztő, vagyis a tudomá-
nyos haladást minden eszközzel gátló, az 
elnyomott osztályok kizsákmányolását 
konzerváló szerzetespapok kedvelt témája 
volt a szocialista realizmusnak.

Mielőtt feloszlatták volna Rákosiék a 
szerzetesrendeket, 23 férfi rend működött, 
187 kolostorban összesen 2459 fővel. A női 
rendek száma 39 volt, 456 rendházban éltek 
7520 taggal. Az apácák többsége tanítással 
vagy betegápolással, a férfiak pedig szintén 
tanítással és lelkipásztori munkával foglal-
koztak. De voltak olyan szerzetesek is szép 
számmal, akik csendben, imádkozással és 
munkával töltötték életüket.

Értünk élő szerzetesek
számunkra még ma is szokatlan, egzotikus újdonság, ha Budapest utcáin ka-
pucnis, barna csuhában járó ferences baráttal vagy kék sávos, fehér száriba 
öltözött kreol arcú, indiai teréz anyás nővérrel találkozunk. Ami ezer éven 
át a magyar kultúrának és mindennapoknak szerves része volt, az a sztálin-
tanítvány magyar kommunista pártvezetés jóvoltából 1950-ben negyven évre 
kiradírozódott életünkből, emlékezetünkből. 

A	MAGyAR	EGyHÁzéRT	éS	Az	EGéSz	NEMzETéRT

A szovjet típusú ateista hatalom legna-
gyobb ellenfelének az egyházakat, azon 
belül is a katolikus egyházat tartotta. 
Ezért 1946-ban sok ezer egyesületétől, 
1948-ban kétezernél is több iskolájától, 
majd 1950-ben a szerzetesek internálásá-
val rendjeitől fosztotta meg a legnagyobb 
magyar egyházat. 

Ez azonban nem csak az egyház szá-
mára volt hatalmas veszteség, hanem az 
egész nemzet lett szegényebb általa. Mert 
hát kik is a szerzetesek, és milyen szerepet 
töltöttek be hazánk ezer éves történetében? 
Kezdhetjük a sort a Velencéből érkezett Be-
nedek rendi Szent Gellérttel, akit Szent Ist-
ván király Imre fia nevelőjének választott, 
és aki csanádi püspökként pogánylázadás 
áldozata lett. Folytassuk a dominikánus 
Juliánusz baráttal, aki a XIII. században a 
keleten maradt ősmagyarok felkutatásával 
írta be magát örökre történelmünkbe. 

Árpád-házi Szent Margit Domonkos-
rendi apácaként egész életében a margit-
szigeti rendházukban imádkozott a királyi 
családban dúló széthúzás megszűnéséért. 
A kőfaragó, gyönyörű templomokat építő 
és kódexmásoló pálos remete szerzetesek 
rendjét a Pilisben Boldog Özséb alapítot-
ta. A szintén Itáliából érkezett ferences 
Kapisztán Szent Jánosnak a nándorfehér-
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vári diadalért Hunyadi Jánossal azonos 
mértékben lehet hálás az utókor. Az 1504-
ben elhunyt Temesvári Pelbárt ferences 
barát prédikációs könyve csak külföldön 
kilencven kiadást ért meg, így méltán 
tarthat igényt minden idők legsikeresebb 
magyar írójának rangjára. 

A jezsuita Pázmány Péter esztergomi 
érsek a modern magyar irodalmi nyelv 
megteremtője. A sort sokáig folytathat-
nánk, de már csak három személyt szeret-
nék megemlíteni a múltból. Jedlik Ányos 
bencés tanárt, akinek számos találmánya 
közül a dinamó talán a legismertebb, a pia-
rista Sík Sándort, akinek költészete, tudása, 
embersége a költő Radnóti Miklóst is meg 
tudta nyerni a katolikus hit számára, és 
Salkaházi Sára szociális testvért, aki életét 
áldozta a nyilas terror idején üldözött zsidó 
honfitársaink megmentéséért.

A szerzetesek ott bábáskodtak a magyar 
irodalom és művészetek bölcsőjénél, taní-
tottak iskoláinkban, ápolták betegeinket, 
tanítottak hitre, tisztességre, és a magyar 
szabadságküzdelmekben is mindig a nép 
oldalán vették ki részüket. 

E nagyszerű tudás, szeretet és áldozat-
készség forrásától, példaképek sokaságától 
kívánták hát megfosztani a magyarsá-
got. A 62 szerzetesrend közül mutatóba 
négyet két-két gimnázium vezetésével 
összekötve végül is a szétszóratás után 
mégis engedélyeztek (bencés, ferences, 
piarista, iskolanővérek), de létszámukat és 
mozgásszabadságukat korlátozták. Rendi 
ruhájukat csak saját rendházaikban és 
iskoláikban viselhették.

Emlékszem, a nyolcvanas évek közepén 
milyen nagy szó volt, hogy a debreceni 
katolikus leányiskola alapításának száza-
dik évfordulóján az Egyházügyi Hivatal 
engedélyezte: a nővérek az iskolájuktól az 
utca végén lévő moziig, amely az ünnepség 
egyik helyszíne volt, az utat rendi ruhában 
tehessék meg. 1989 elején még az egypárt-
rendszer egyházakat felügyelő hivatala 
hallani sem akart a betiltott szerzetesrendek 
engedélyezéséről. 

De 1989/90 fordulóján ezen a téren is 
nagyot változott a világ. A vallásszabad-
ságról szóló törvény minden korlátozást 
eltörölt, a szerzetesrendek szabadon hoz-

Ferencesek Budapest belvárosában
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zákezdhettek soraik újrarendezéséhez, csak 
hát negyven esztendő nagy idő. Az egykori 
legfiatalabb rendtagok is hatvan fölött jár-
tak, rendházaik, egykori intézményeik más, 
polgári, olykor katonai célokat szolgáltak. 
Több szempontból is nehéz volt tehát az 
újrakezdés. A rendek nagy többsége mégis 
vállalta a nehéz feladatot. 

Az azóta eltelt bő másfél évtized alatt 
kiderült, hogy vannak nagy múltú rendek, 
amelyek meg tudtak kapaszkodni. Közös-
ségeik évről évre új tagokkal gyarapodnak, 
más rendek ugyanakkor a kihalással küsz-
ködnek, mert nem tudták az idősek átadni 
a fiatalabbaknak a stafétabotot. Ne felejtsük 
el, hogy egy-másfél generáció kimaradt, és 
így a folyamatosságban rejlő lehetőségek-
re, tapasztalatokra nem számíthattak. 

Jelenleg hazánkban 2340 szerzetes 
él, kétharmaduk női, egyharmaduk férfi 
rendek tagjai. A legnépesebb férfirendek, 
nyolcvannál több taggal a ferencesek, a 
jezsuiták, a bencések és a piaristák. A női 
rendek közül száznál több taggal dicseked-
hetnek a vincések, a megváltós nővérek, a 
szociális testvérek és a szegény iskolanő-
vérek közössége. 

A katolikus egyház egyetemes, mai szóval 
nemzetközi jellegének köszönhetően a ren-
dek számos esetben kaptak segítséget más 
országokból, más kontinensekről. Nem csak 
és nem elsősorban anyagi, hanem személyi 
segítséget. Ahogy a kolostoraikból elűzött 
magyar szerzetesek és szerzetesnők közül 
sokan a kommunista évtizedekben más he-
lyi egyházakat gazdagítottak, 1990 után az 
újrakezdéshez a magyarországi közösségek 
is kaptak vérfrissítést külföldről. Lengyel, 
francia, olasz szerzeteseken kívül Indiából, 
a Fülöp-szigetekről, és Indonéziából is 
érkeztek új tagok a magyar rendekhez, és ter-
mészetesen az emigrációból is hazahívták a 
még tevékeny társakat. Így ma már a három-
száznál is több katolikus oktatási intézmény 

jelentős hányadának szerzetesrendek a fenn-
tartói. Ezekben azonban ne gondoljuk, hogy 
minden tanerő szerzetes. Civil tanárokat is 
alkalmaznak, de a sajátos rendi karakterüket 
megőrizték ezek az intézmények. 

S van egy új jelenség is. Míg hazánkban 
a hagyományos szerzetesi közösségek sem 
működhettek szabadon, Nyugat-Európában 
és általában szerte a világban számos új 
katolikus mozgalom és szerzetesi közösség 
született, olyan sajátos karizmával, amely a 
kor új kihívásaira felel. Ezek a fiatal közös-
ségek is megérkeztek a rendszerváltozás 
után hazánkba, ahol gyökeret eresztettek. 

A szerzetesrendek nem örök életre szóló 
vonulatai az egyháznak. Addig léteznek, 
amíg az egyháznak és a világnak szüksége 
van az alapítójuk által meghatározott külde-
tésükre, aztán jönnek az újak. Emlékezzünk 
például a fogolykiváltó rendekre, amelyek 
a török időkben virágoztak Európa-szerte, 
majd elhaltak. Olyan rendeket is ismerünk, 
amelyek mindig meg tudtak újulni, mint 
például a legősibb, a bencések, vagy a re-
formáció kihívására válaszként megalakult 
jezsuita rend, amely jelenleg a legnépesebb 
katolikus férfi közösség. 

A szerzetesi élet a kereszténységgel 
azonos korú, és az idők végezetéig gazda-
gítani, szolgálni fogja sajátos eszközeivel 
Krisztus egyházát és az emberiséget. A ma-
gyar egyházat is és egész nemzetünket.

szerdahelyi csongor

Zsámbéki premontrei nővérek
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2008 a Biblia éve. A három legnagyobb tör-
ténelmi egyház, a katolikus, a református 
és az evangélikus egyház püspökei 2007. 
szeptember 20-án szokásos évi tanácskozá-
sukon döntöttek úgy, hogy 2008-at a Biblia 
évének nyilvánítják, és az ezzel kapcsola-
tos gazdag program szervezésére biztatják 
a helyi egyházközségeket, gyülekezeteket. 
A Biblia évének jelmondata: „Reményt és 
jövőt adok nektek” (Jer 29,11). A Biblia 
éve minden bizonnyal ismét ráirányítja a 
figyelmet a már kis híján 420 éves Vizsolyi 
Bibliára, melyet a gönci Károli Gáspár tu-
dós református lelkész és társai fordítottak 
magyar nyelvre, s nyomtattak ki titokban 
Vizsolyban.

minden Polcon
Aki élt Abaúj megyében, az tudja, nincs 
olyan ház Kékeden, Abaújváron, Pányokon 
és a többi szomszédos településen, ahol 
a polcon ne lenne ott a Biblia. Megható 
olvasmányok ezek, hiszen a Szentírás 
szavain túl a kötet végén meghagyott üres 
lapokon nemzedékekre visszamenően tar-
talmazzák a család történetét is. Ki mikor 
született, mikor távozott az élők sorából. 
Ugyanilyen köteteket találunk az ország 
sok száz településén és a határokon túl is, 
ahol keresztény magyar emberek élnek. Le-
hetnek kisebbek, nagyobbak, bőrkötésűek 
vagy egyszerűbbek. Közös bennük, hogy 
valamennyi fordítójában Károli Gáspárt 
tisztelhetjük.

Károli, vagy Károlyi. Így is, úgy is 
emlegetik, mert hogy a XVI. században 
még nem ismerték az ly-lont, akkor sem, 

Szamizdatként	nyomtatták	a	Szentírást

A Biblia éve

ha szót úgy ejtették. De hát nem ez a lé-
nyeg, mert ez a Károlyi-név nem is igazán 
eredeti, hiszen a bibliafordítót korábban 
Radicsics Gáspárnak hívták, s szülőhelye, 
Nagykároly iránti tiszteletből vette föl az 
új nevet.

hAzAtért wittenBerGBŐl
Károlit az egész ország az első magyar 
bibliafordítóként tiszteli. Joggal tiszteli, 
még akkor, ha ebből semmi sem igaz. 
Ugyanis a Bibliát a huszita felkelés idején 
már lefordították magyarra, de nyomta-
tásban nem jelent meg. Nem tudhatjuk 
biztosan, hogy ezt a fordítást, vagy ennek 
részleteit, mennyiben ismerte, mennyiben 
használta Károli. Plágiumról egészen 
biztosan nem lehetett szó, hiszen saját 
fordítói munkásságáról is csak a Biblia 
3. kiadásában, jóval halála után találni 
utalást.

De haladjunk sorjában. Károli Gáspár, 
jó néhány lelkésztársához hasonlóan, Wit-
tenbergben és Svájcban folytatott teológiai 
tanulmányokat, s tett szert egyebek mellett 
görög, latin, héber, német nyelvismeretre. 
Becsületbeli ügynek tekintette, hogy haza-
térjen, pedig maradhatott volna valamelyik 
európai világvárosban. Nem tette. Az Isten 
háta mögötti Göncön vállalta a gyülekezet 
lelkipásztori tisztét 1563-ban. A krónikák 
szerint felvirágoztatta az egyházi életet. 
Hamarosan ő lett a Kassa-völgyi egyház-
megye szuperintendánsa. 1586-ban egy 
pestisjárványban elvesztette feleségét és 
két gyermekét. Talán ez a családi tragédia 
is közrejátszott abban, hogy ettől kezdve 
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minden energiáját a Biblia fordítására és 
kiadására fordította.

A kutatók tudni vélik, hogy nem egyedül 
dolgozott. Bizonyosnak látszik, hogy az 
Újszövetség fordítása teljes egészében az ő 
munkája. Feltételezik azonban, hogy voltak 
lelkész segítőtársai, merthogy a hozzáértők 
háromféle stílust vélnek fölfedezni a szö-
vegekben. Ha így van, nagy kár, hogy nem 
ismerjük az önzetlen tudósemberek nevét, 
mert munkájukkal nem csak az egyháznak, 
a hitéletnek, hanem a magyar nyelvnek is 
nagy szolgálatot tettek. Munkájuk ugyanis 
időálló, klasszikus munka. Mert bár a Vi-
zsolyi Biblián a következő évszázadokban 
javítgattak, a Szentírást a reformátusok 
ma is alapvetően a Károli-fordítás szerint 

olvassák. Eddig mintegy háromszáz kiadást 
élt meg, így ez a legtöbbször megjelent 
könyv. 

A tudósok azt is csodálják, hogy az Ó- 
és Újszövetség fordítása mindössze három 
évig tartott. Ezért föltételezik, hogy Károli 
Gáspár már olyan kész nyersfordítások-
kal kezdett neki a munkának, amelyeket 
tanulmányai során, vagy lelkészi éveiben 
vetett papírra. Így volt-e vagy sem, erre 
a kérdésre aligha kapunk választ. Az idő 
rövidsége lehet a bizonyíték arra is, hogy 
voltak segítőtársai a munkában.

könyVsiker VolT
Mai szóhasználatunk szerint a Károli Biblia 
szamizdat volt. Rudolf Habsburg császár 

FoTó: MTI/SándoR KATALIn
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ugyanis, a protestantizmus terjedését 
megfékezendő, külön engedélyhez kötötte 
a nyomdák működését. Ilyen engedélye a 
vizsolyi nyomdának nem volt. Alighanem 
azért nem kérték, mert nem kapták volna 
meg. A hatalmas munkát mégis elvégezték. 
Köszönhetően szaktudásukon kívül a kör-
nyéket birtokló Rákóczi-családnak, akik 
nem hagyták, hogy elkobozzák a nyomdát, 
s anyagilag is támogatták ennek a könyv-
nek a kiadását, ami több éves munka után 
látott napvilágot.

Heroikus munka volt. Gondoljanak csak 
bele! A nyomdászat kezdeti időszakában 
egyenként öntötték ólomból a betűket 
az egyenként elkészített nyomóformába, 
kézzel sajtolták, nyomták a szöveget. A 
Biblia a maga 800 szamizdatpéldányával 
már korának is egyik legnagyobb könyv-
sikere volt.

nemzeTi kincsÜnk
Sokan úgy tudják, hogy a Vizsolyi Bib-
liából egyetlen példány létezik, amelyet 
a falu református templomában őriznek. 
Éppen ezért keltett országos figyelmet, 
amikor 2002-ben a nemzeti kincsnek 
számító nyomtatványt elrabolták a temp-
lomból. Mint a tettesek egy évvel későbbi 
lebukása után kiderült, abból a célból, 
hogy az eredeti példány alapján hamisít-
ványokat készítsenek belőle. A Vizsolyi 
Biblia valóban nemzeti kincs, de szerte 
a világon legalább 52 maradt fönn. Az 
Országos Széchényi Könyvtárban például 
3, Sárospatakon 1 példányt őriznek belőle. 
Miután ismereteink szerint 24 van külföl-

dön, idehaza magánkézben is jó néhány 
lehet. Mutatós is a könyvespolcon, hiszen 
háromkötetes, összesen 2412 oldal és hat 
kilogramm súlyú. Szakértők szerint egy-
egy példány úgy 20 millió forint körüli 
összegben cserél gazdát.

Végezetül álljon itt egy idézet arról, 
minek is tekintette Károli a Bibliát:

„Mostan noha külsőképpen boldogta-
lanok vagyunk és szerencsétlenség alatt 
vagyunk, mindazonáltal lélekben boldog-
ságosak és békességesek vagyunk. Mert 
Christus Jesusnak, az Isten fiának tudomá-
nya, az Evangélium tisztán prédikáltatik, 
melynek általa az Szentlék Isten hütöt 
gerjeszt mibennünk, hogy az mi lelkünk 
békességes legyen Istennel. Ez a belső lelki 
boldogság és békesség fölülhaladja a régi 
testi békességet. És az Isten bátor ostoroz-
zon külsőképpen bennünket,  az mint neki 
kedves, csak az Ő szent igéjének kenyerét 
ne vegye el közülünk.”

cs. a.
 

A Bibliát világszerte 2200 nyel-
ven lehet olvasni. A teljes Ó- és 
Újszövetség 350 nyelven áll az 
érdeklődők rendelkezésére. A bib-
liatársulásokat tömörítő United 
Bible Sociates adatai szerint a 
legtöbb fordítást Afrikában lehet 
megtalálni, ezt követi Ázsia, Auszt-
rália és a Csendes-óceán térsége, 
Latin-Amerika és a Karib-térség, 
majd Európa közel 200 nyelvvel, 
legvégül Észak-Amerika.
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a Hódmezővásárhelytől mindössze 
hat, de Szegedtől is csak harminc 
kilométerre lévő kisközségben, 

Mártélyon szívritmuszavart okozott az új 
oktatási törvény ide vonatkozó passzusa, 
amely szerint a 2008–2009-es tanévtől 
kezdődően nem indíthatók 15 főnél kisebb 
létszámú osztályok az általános iskolákban. 
Az első évben különösképpen a 7. és 8. 
osztályok a problematikusak. 

– Ha nincs ennyi gyerek, a két évfolyam 
tanulói mehetnek a kijelölt iskolába, amely 
számunkra a vásárhelyi Klauzál utcai is-
kolát jelentené. A gyereknek messze van, 
buszra kell szállnia, télen fagyoskodnia a 
megállókban, a szakkört is kettévághatja 
a menetrend. Az alsóbb évfolyamok, 
tehát az 1–6. osztályosok egyelőre itt 
maradhatnának, de iskolánk elveszítené 
a szuverenitását. Hatosztályos, integrált, 
tagiskolává zsugorodnánk, elveszítve 
minden sajátosságot, egyéni színt és va-
rázst, amelyet megteremtettünk. Társas- és 
moderntánc óráink beépültek az órarendbe, 
gyógytestnevelés óráink vannak, minden 
gyereket megtanítunk úszni. Mártély az 
itt élő, alkotó művészekről is híres, erre 
építettük föl a szakköreinket. Van egy 
német testvérvárosunk, amellyel, többek 
között cseregyerek kapcsolatunk van. 

Telket gyerekért
ÚJSzERű	NéPVÁNDORLÁS

régen volt már a tatárdúlás, a törökvész, a nagy járványok ideje, amikor az el-
néptelenedett falvakba idegen népeket telepítettek az uralkodók. rossz évtizedek 
után (közepette?) éldegélünk azonban ma is, hiszen újszerű népvándorlás vette 
kezdetét. a kisebb falvakban milliókat adnak a gyerekekért. a családokért, mert, 
ugye, a gyerek hozza magával a szüleit is. semmi horror, semmi szürrealizmus, 
ez mai társadalompolitikai gyakorlat. 

Jönnek-mennek a tanulóink, akik német 
nyelvet tanulnak, de angol nyelvoktatás is 
van az iskolánkban. Az új oktatási törvény 
értelmében először az iskola identitása 
veszne el, később talán maga az iskola is 
– fogalmaz	Bérczi	Tamásné igazgató.

Elballagott húsz nyolcadikos, az első 
osztályba pedig nyolc gyereket írattak be, 
ily módon 103-ra csökkent a diáklétszám. 
A tényt a tendencia súlyosbítja. 

BeVálT az öTleT
Ezért aztán nem csak a felsőbb osztályokba 
növők szüleit – csaknem – az egész falut 
kétségbe ejtette az oktatási törvény. A leg-
öregebbek is méltatlankodnak, mondván, 
itt mindig is volt iskola, ráadásul jó taní-
tókkal. Hát meg kell érniük, hogy rosszabb 
sorba kerüljenek a dédunokák? Micsoda 
világ az ilyen? Áprilisban félreverte a ha-
rangot a falu képviselő-testülete: vész van, 
cselekedni kell. Értesítette a sajtót, hogy 
Mártélyon ingyen kapnak közművesített 
építési telket azok a három, vagy ennél 
több gyerekkel megáldott családok, akik 
éreznek erőt házuk felépítéséhez. 

– A vártnál sokkal jobban sikerült a pro-
jekt – mondja Balogh	Jánosné	polgármester. 
– Mi mindösszesen négy telekkel készültünk 
föl, ezzel szemben tizenhét pályázat érkezett 
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hozzánk az ország több tájáról, többek kö-
zött olyan sikerövezetből is, mint Budapest 
agglomerációja. A négy telek a legsikere-
sebb pályázóknak jutott, magyarán azoknak 
a családoknak, akiknek konkrét terveik 
vannak a házépítést, a megélhetést illetően. 
Elcsüggedniük a többieknek sem kell, mert 
ősszel-tavasszal újabb nyolc telket tudunk 
felajánlani. A pályázati kiírásunk pedig nyi-
tott, nem lehet tudni, mit hoz a jövő. 
–	Volt-e	 ellenállás	 a	 faluban,	 amiért	

idegenek	betelepítésén	gondolkodnak?	
– Alig – válaszolja. – Egy-két ember, 

a mindennel szembeszállók csoportjából 
szólalt csak föl. A lakosság nagy többsége 
aggódik az iskoláért, és szívesen látja a bete-
lepülőket. Nem újság nálunk, hogy az ország 
közeli-távoli helyeiről, főként városokból 
ideköltöznek családok, örömünkre sokan 
találják kellemes lakhelynek Mártélyt. 

          
vonzerŐ Az ŐszinteséG

Június 17-én juniálisra hívták meg a pá-
lyázó családokat. Voltak, akik hajnalok 

hajnalán kelve buszozva-vonatozva, vagy 
autóba ülve tették meg az utat gyerekes-
tül, babakocsistul, az élelmesebbek meg 
felhívták Jutkát – már ők is így szólítják 
a népszerű polgármestert –, hogy szállást 
kérjenek. Kaptak  is, kit a kempingben, kit a 
faluház tetőterében lévő vendégszobákban 
helyeztek el. Őket még az a szerencse is 
érte, hogy Jutka körbeautózta velük a falut, 
megmutatta, hol vannak a házhelyek, sőt 
albérleti helyeket is mutatott. 

A juniális délelőtti első programja ál-
talános ismertetővel – a helyi pék sütötte 
finomságokat, üdítőket kínálva – kezdődik 
a faluházban, ahol az iskola igazgatója 
elmondja, mit tud nyújtani az intézmény. A 
polgármester a letelepülés konkrétumairól 
beszél. A közel ezer négyzetméteres telkek 
a szülők birtokába kerülnek, mégpedig 
ingyen. Nyolc évig nem szabad eladni, 
ha mégis eladná valaki, napi áron köteles 
visszafizetni az önkormányzatnak a terület 
árát. A közművesített telken három éven 
belül meg  kell kezdeni az építést, a család, 

Kirándul a nagy család
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amelyik telekhez jut, állandó lakosként 
jelentkezzék be. 

– Felhívom a figyelmüket, hogy mi sze-
gény önkormányzat vagyunk. Étkezéstérí-
tést tudunk adni a családoknak, de segélyt 
nem – figyelmeztet Balogh Jánosné.     

A Komárom-Esztergom megyei Csá-
szárról négy gyermekével és várandós 
feleségével érkező Rigó	József azt mond-
ja, a mártélyiak őszintesége fogta meg, 
továbbá az, hogy az itteni programot igen 
figyelmesen kidolgozták. 

– Figyeltük az ehhez hasonló fel-
hívásokat a sajtóban, a médiában, de 
zavarosnak találtuk a többi ajánlatot. 
Lám, Mártélyra ma sem csak ismerkedni 
hívták meg a családokat, hanem banki 
szakembereket, építési vállalkozókat kér-
tek fel, hogy minél több információhoz 
jussunk – dicséri a rendezvényt a 32 éves, 
tetőfedő, szigetelő szakmával rendelke-
ző családfő. – Egy öreg parasztházban 
élünk, azt eladnánk. Két éve nézegetjük 
a térképet, hol is volna jó új házat építe-
ni. Mártély a városok közelsége miatt is 
vonzó számunkra, a gyerekeknek majd 
közel lesznek a vásárhelyi középiskolák, 
aztán meg a csak egy ugrás a gyönyörű 
egyetemi város, Szeged. 

Ilyen nagy lépésnél ezek sem elhanya-
golható körülmények – egy távlatokban 
gondolkodó család életében. Leendő 
házukat a családokkal, barátokkal kaláká-
ban építik majd föl a régi ház árából és a 
szocpolból. 
–	Munkalehetőség? – dobjuk föl a 

kulcsszót.
– Zsuzsa, a feleségem főállású anya, 

de istenáldotta tehetsége van a kézműves-
séghez. Az én szakmám is konvertálható, 
de gondolkodunk azon is, hogy nívós kis 
kávézót nyitnánk, tekintettel a falu idegen-
forgalmára.

nem csak álmodoznak
A hódmezővásárhelyi Arany-Tóth család-
nak is lépnie kell, kinőtték az egy- plusz 
két félszobás bérlakást. 
– Mindenképpen építkezni akarunk, az 
ingyen telek kapóra jött, a feleségem 
ráadásul mártélyi lány. Ha szerencsénk 
lesz, már a telken megspórolunk 3 milliót, 
mert Vásárhelyen ennyibe kerül a leg-
szolidabb terület is. Az ajándékba kapott 
pénzt az építkezésre költhetjük. Jómagam 
hegesztőként dolgozom egy jól prosperáló, 
külföldi cégnél, a hely közelsége miatt azt 
is megtarthatom.

– Az ötgyermekes pár, zámboriné	
Pintér	 Szilvia és férje sem messziről, 
Szegedről érkezett: – Albérletben laktunk 
évekig, most apósomék házában húzzuk 
meg magunkat. Mártély az ígéret földje 
számunkra, ahol nyugalomban élhet-
nénk. A férjemnek stabil munkahelye 
van, ráadásul Vásárhelyen. Most először 
csillant meg előttünk a remény, hogy 
saját otthonunk lesz belátható időn belül. 
Könnyűszerkezetes, amerikai típusú há-
zat szeretnénk, az építési vállalkozó és a 
bankár jó tanácsokkal látott el bennünket 
– lelkesedik a textilipari technikusi vég-
zettségű fiatalasszony. 
Oravecz	Józsefék a Pest megyei Galga-

mácsáról költöznének a Dél-Alföldre. 
– Nehézgépkezelő, hivatásos sofőr, vala-
mint személy- és vagyonőri végzettségem 
van, a feleségem élelmiszer-eladó. Valamit 
csak tudunk kezdeni magunkkal. 

–A törökbálinti, négygyermekes anyuka, 
Szélessy	Beatrix	meséli, hogy házukat még 
csak két gyerekre tervezték tíz évvel ezelőtt. 
Kinőtték, bővíteni kellene. Férje fiatal 
nyugdíjas, kormányőr volt, maga pedig tü-
dőgyógyászati szakápoló. Ha el tudnák adni 
törökbálinti házukat a budapesti agglomerá-
cióban, az árából itt nagyobbat építhetnének. 
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A két nap alatt megkedvelték a falut, belesze-
rettek a gyönyörűséges holtágba. 

– Ha nem is jutunk telekhez, házat ve-
szünk itt, amit felújítunk, bővítünk. Szeret-
nénk, ha a gyerekeink ebben a barátságos 
faluban nőnének föl. Tiszai lány vagyok, 
Törökbálinthoz nem sok érzelmi szál fűz. 
Errefelé otthonosabban érzem magam.   

*
A délutáni sorsolást követően kiderült, 
hogy a véletlenszerűen kiválasztott riport-
alanyaink közül Rigóéknak, Oraveczéknek 

és Zámboriéknak sikerült az első körben 
telekhez jutniuk, rajtuk kívül még egy 
szentesi családnak. A többiek sem szomo-
rodtak el, hiszen nyolc telek még építőre 
vár a közeli jövőben. Mártélyon több lesz 
a gyerek, megmaradhat az iskola. Amely 
mindig is megvolt. 

(A népesedés világnapja alkalmából 
Mártélynak Családbarát önkormányzat-
díjat adományozott a Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete.)

lévay Györgyi

Megmenekülnek az oktatási intézmények  A SZERZŐ FELVÉTELEI
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–	A	menyasszonyt	 posztóba	 öltöztették	
otthon,	de	a	felsőt	itt	kapja	meg!

Az örömanya emelt hangon tájékoztat-
ja így az egybegyűlteket, akik különben 
egymás sarkát tapossák a hirtelenjében 
szűknek tetsző udvaron. Szűk bizony, 
mármint a sokaság okán, hiszen egyébként 
igazi falusi porta lenne ez, egykor nagyra 
méretezett gazdasági bejárattal. Itt szorong 
a falu népe, együtt az esemény hírére érke-
zett vendégsereggel: lakodalmat látni jöttek 
a „Nandi” udvarházba. (Hogy miért éppen 
Nandi, arra a ház asszonya is sejtelmes 
választ adott csupán, állítólag valamikor 
ez volt a beceneve.)

A menyasszony bájos arcán apró göd-
röcskéket formáz az elfogódott mosoly-
gás. Őt most ország-világ szeme láttára 
vetkőztetik, öltöztetik, ráadásul az udvar 
magasabb részén, hogy minden részlet jól 
látható legyen. Az igencsak megszaporo-
dott közönség a tájházból kísérte idáig, ott 
történt az „ágykiadás”, innen vonulnak 
majd együtt a templomi szertartásra utcai 
forgalmat fékező látványosságként.
–	Aztán,	 hoztál-e	magaddal	mindent,	

amit	ilyenkor	illik?	Elegendő	ágyruhát? a 
lányka irul-pirul,  helyette a vőfély igenel 
erélyesen, amire a zenészek, kísérők hada 
igencsak ráerősít. Így aztán nincs már 
akadálya annak, hogy az örömanya szigo-
rú ellenőrzése mellett, no, meg a néhány 
száz vendég vizsla tekintetétől kísérve a 
népviseletes matrónák vetkőztetni kezdjék 
a menyasszonyt, megszabadítva őt szám 

AMIKOR	LEVETKŐzIK	A	MENyASSzONy

Borról, vízről, lakodalomról 
Gyöngyöspatán

szerint hét alsószoknyájától. Kibontva szűzi 
öltözetéből, az addig gömbölydednek tűnő 
asszonyjelölt vékonyka harisnyanadrágos 
lánykává változik. Darab idő múltán azon-
ban megintcsak kigömbölyödik újabb és 
újabb alsókba, tarka felsőkbe burkolva, 
csinosítva díszes hajékkel, széles selyem-
övvel. Természetesen, neki csak állnia kell 
e műveletet, sokszoknyás asszonyságok 
hajlonganak körülötte szorgosan, időnként 
fennhangon emlegetve saját férjuruk egyko-
ron viselt dolgait a publikum derültségére.

Igazi ám a menyasszony, meg a vőle-
gény, még ha színjáték is ezúttal a palóc 
lakodalmas. A sokszínű népviseletbe 
öltözött falubéli menyecske, akivel együtt 
szorongunk e szemlén, legott felvilágosít:
–	Kittikének	tanulnia	kell,	csak	azután	

megy	majd	férjhez	ehhez	a	fiúhoz.	Második	
éves	egyetemista	az	orvosin.	

Akire rámutat, a vőlegény hirtelen-
jében ismerős lesz nekem is. Igaz, most 
másképpen mutat hetykén álló kalapjában, 
borosüvegekkel felszerelt vidám legények-
től körbefogva. Reggel már találkoztunk, 
akkor rendőri uniformisban igazított útba. 
Megjegyeztem a nevét, miután bemutat-
koztunk: Bálint	Péternek hívják, körzeti 
rendőr, nemkülönben vőlegény.

Három napig tartó vigalom csúcspontja 
a lakodalmas műsor Gyöngyöspatán, a 
Péter-Pál-napi ünnep részeként. Sütés-fő-
zéssel, bemutatókkal, kiállításokkal, pincés 
mulatságokkal, zenés műsorokkal. Palóc 
falu, palóc napok: ez a parádé ilyen nagyra 
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még soha nem sikeredett. Első vállalkozásuk 
a szervezőknek, kipróbálandó, milyen nagy 
fába is vágták a fejszéjüket. Ekkora soka-
dalmat nem látott még a határbéli Pócs-tető 
és a Várdomb, pedig már ezer esztendeje 
figyelik a lábaiknál, a völgyben meghúzódó 
település sorsának alakulását. A névadó 
Pata vezér Aba Sámuel családjából való. 
Első temploma 1015-ben épült. A mostani, 
Kisboldogasszony nevét viselő középkori 
temploma is műemléki különlegesség, annak 
nyolc méter magas, hársfából faragott Jessze 
oltára pedig egyedül való az országban. 
Ágain Jézus családfája. Dávid apja, Jessze 
gyökereiből támadt a Messiás. Lengyel 
mesterek alkotása a XVII. századból.

„Itt határozottan történelmi illata van a 
légnek, kivéve az őszi hónapokat, amikor 
a must, az erjedő bor szaga legyőzi a his-
tóriát.” Egykori krónikás (bortól?) ihletett 
megszólalása ez a település láttán.

Egyszóval palóc falu Gyöngyöspata, a 
palóc vidék szélén, a Mátra déli lábánál. Az  
örömanyából másnapra gazdaasszonnyá 
változott Bernáth	Magdolna, a Nandi-ház 
tulajdonosa sorolja a rá is jellemző tipi-
kusan palóc vonásokat: kiálló arccsont, 
kékes szem, kese haj (most éppen más 
színre festve). A XIX. században e mátrai 
népességről azt írta Farkas Pál etnográfus, 
hogy „a magyarság legtisztább vérű törzse, 
mely az ősöknek most figurásnak tetsző, 
de nyelvtörténeti szempontból is figyel-
met érdemlő nyelvét, vallását, családi és 
társadalmi szervezetét a leghívebben őrizte 
meg. Legszebb jellemvonása a múlt idők 
emlékéhez való ragaszkodás…”

Igaznak tűnik ez a megállapítás ma is, 
látván az összefogást, a lelkesedést, a saját 
erőre támaszkodó kezdeményezőkészsé-
get. Ám hallgassuk erről az egykor innen 
elszármazott, majd egy évtizede visszatért, 

Mögöttük egy új generáció 
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népművelőből vállalkozóvá lett Bernáth 
Magdolnát.  

– Magunk találtuk ki ezt a rendezvényt, 
a falubeliek lelkesen fogadták az ötletet. 
Őriztük mi a hagyományainkat eddig is a 
ruhásládákban, szekrényekben, a szobák 
falaira aggatva. A Pávakörünk 35 éve 
működik. Idén februárban éppen Eger felé 
autóztunk a polgármesterrel, akkor adta elő 
az ötletét, hogy legalább egy napot meg 
kellene határoznunk, amikor a figyelmet a 
hagyományainkra, a jó borunkra, a kultú-
ránkra irányíthatnánk. Történhetne ez az 
egykori Szent Péter-templom emlékére is, 
ennek nyomai még ott vannak a domboldal-
ban. Az egy napból három lett, támogatásra 
pályázni sem volt időnk, a hírverésünk is 
lehetett volna nagyobb, de mire a gondo-
lat véglegessé formálódott, már májust 
írtunk. Amikor a rendezvényt megelőző 
héten a hangosbemondón közhírré tettük, 
kellenének még népviseleti ruhák, öltözetet 
viselő jelentkezők, mintha megbolydult 
volna a falu. Egymás után jöttek, hozták 
szebbnél szebb felsőiket és nem csak a 
pávaköri tagok. A hegyoldalban egymás 
fölött állnak a régi, kőbevájt pincék: mind-
egyik megnyílt, a gazdák a saját főztjüket 
is kínálták a bort kóstolni arra járóknak. 
A művelődési házban az asszonyok a régi 
népi ételeinket, a „kompér gancát” a rétest 
kínálták a vendégnek, mindenki azt, ami itt 
a házaknál évszázadokon át szokásban volt. 
Hozták magukkal az alapanyagot. Ahogy 
mondták, a gancához csak öreg kompér 
való. Mindenki szívvel, lélekkel, egy-
másnak, a vendégeknek. Magunk találtuk 
ki, nem vártunk arra, hogy a fővárosból, 
vagy máshonnan jött okos emberek ide 
jöjjenek és megmondják nekünk, mint 
kellene tennünk. Kipróbáltuk, sikerült. 
Vigyáztunk arra, hogy egyetlen részletében 
se legyen giccses vagy erőltetett, tiszta 

értékeket akartunk bemutatni a faluból, 
népművészetből, környezetünkből. Jövőre, 
remélem, már ez is hagyomány lesz. 

elfoGyott A kAkAsPörkölt
Molnár	 József, a falu újonnan választott 
polgármestere nem akarja magának tulaj-
donítani az ötletet.

– Közösen határoztuk el, pedig tudtuk, 
egy új önkormányzatnak e nélkül is akad 
gondja-baja, teendője éppen elég.  Akit csak 
megszólítottunk, mindenki hozzátett vala-
mit az eredeti gondolathoz. Bernáth Magdi 
a patai lakodalmas újjászervezésével, patai 
születésű festőművészünk, Molnár László 
a kiállításával, Nemes Béla kempingtulaj-
donos egy szoborkiállítással, a művelődési 
ház szinte központi szerepet vállalva három 
napon át tartó rendezvényeivel, a templom-
ban régi zenei koncertekkel. Nem is győzöm 
sorolni. Petrás Mária keramikusművész 
kiállított tárgyai mellett például a gyerekek 
maguk is korongozhattak. Aztán a borunk, 
ami azért eddig sem volt ismeretlen ezen 
a tájon. Huszonöt pincét nyitottak ki a 
gazdák. Soós János borházának udvarán 
gulyás és kakaspörkölt is főtt, a borásznak 
annyi dolga akadt a vendégekkel, hogy 
maga egész nap nem jutott hozzá ezekhez a 
finomságokhoz. Egyszer mégiscsak szedtek 
neki a kakaspörköltből – mesélte – , lévén ő 
a gazda, egyék végre valamit, de még akkor 
is el kellett szaladnia valahová, aztán mire 
visszaért híre-hamva nem volt az adagjának. 
Én magam szombaton végigjártam az összes 
pincét. Persze mindenütt kóstolni illett… 
No, gondoltam, fárasztó program, mi lesz 
ebből, de  másnap reggel hét órakor úgy 
ébredtem, hogy semmi bajom nem volt! 
Igazi, jó, tiszta borokat kínáltak mindenütt, 
nem kéneset, nem „csináltat”. Büszkék is 
kiváló boraikra a pataiak. 

E látványosságok, különlegességek 
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mellett persze akad még más is, amivel 
a polgármester büszkélkedhet, falujának 
lakóival egyetemben. Például a Nandi-
udvarház pincéjével, aminek igazi végét 
még maga a tulajdonos sem látta. Ötven 
(!) méter után ugyanis beszűkül, omla-
dékos lesz a több száz esztendőt megélt 
vágat. Műemlékvédelmi szakemberek, 
építészek vizsgálgatták itt a boroshordók 
környezetét, ekkor akadtak rá egy gótikus, 
feltehetően 14. századi boltozatra. 

Ezek után szemem sem rebben, amikor 
a polgármester Patáról elszármazott költőnő 
versesköteteit teszi elém. Kecskés Anikó 
immár Amerikában él, meghatott hangú 
strófákban emlékezik gyermekkora élmé-
nyeire, a tájra, a hegyekre, patakokra. 

Arra aztán mégiscsak felkapom a fejem, 
amikor a polgármester mindezek mellé 
csak úgy megjegyzi:

– Van ám nekünk Nobel-díjasunk is!
Mielőtt kutatni kezdenék agyamban, ki is 

születhetett itt neves tudósaink közül, némi-
leg helyesbíti az előbbieket: – Ő is a költőnő-
höz kötődik, így tekinthető patainak. Amikor 
ugyanis Kecskés Anikó amerikai egyetemen 
tanult, megismerkedett a szintén diák tudós-
jelölttel, s bár, mint elmondta, együttlétük 
meghitt pillanataiban is a biológia, a hámo-
zott békapeték romantikus világa volt a téma 
kettejük között, a szerelemből házasság lett. A 
férj, Craig Mello pedig 2006-ban megkapta 
az orvosi Nobel-díjat. Évente egyszer jönnek 
Gyöngyöspatára. Kikapcsolódni, jó levegőt 
szívni. Haza.    

TerVezGeTÉs  
hArmonikAszóvAl

A borról szólván a vízről sem feledkezhe-
tünk meg, már csak azért sem, mert például, 
ha az eddig jószerivel elhanyagolt több-
szintes pincesorok borházaiban valóban 
szakszerű vendéglátásra gondolnak, uniós 

követelmény lenne a korszerű mosogató. 
(Természetesen ezúttal szó se essék arról, 
hogy a víz esetleg összekeveredne a bor-
ral.) Ha pedig a vendég messzi útról érke-
zik, s nyomban a mellékhelyiség után kezd 
érdeklődni, nem küldhetjük, ugye, mindjárt 
messzire. Szóval, volna még fejleszteni 
való a községben, hogy igazán élni tudjon 
adottságaival. A klíma, a talaj kiváló minő-
séget ad gyümölcsnek, szőlőnek, állítják a 
helybéliek.  A falu határában gyógyforrás 
is található. A geológiai adottságok azon-
ban a sok jó mellett azt is jelentik, hogy a 
kutak vizében bizony előfordul némi  vas, 
mangán, arzén szennyeződés. A szűrés 
eddig a magyar szabványok szerint történt, 
az uniós előírások viszont – szerencsénkre 
– e téren is szigorúbbak. Tiszta, egészséges 
vízhez hozzájutni nem olcsó dolog, pályáz-
ni viszont lehet, és négy mátraaljai falu 
összefogásával sikerült is megszerezni a tá-
mogatást. Az unió a négy falu félmilliárdos 
beruházásának költségeiből 95 százalékot 
vállal, a többi hazai pénz, az itt lakóknak 
egy fillérjébe sem kerül az egészségesebb 
ivóvíz. Egyébként Pata vállalta e munkák 
gesztori szerepét, a társulás elnöke a falu 
polgármestere. Ünnepélyes avatást 2008 
őszére terveznek.  

 –  Ez a mi három napig tartó ünnepünk 
megmutatta, hogy mi sok mindenre ké-
pesek vagyunk. Összeírattam, kik vettek 
részt a munkában, akármilyen kis feladatot 
is vállalva, hát csaknem kétszáz nevet 
tettek le elém. Úgy terveztem, hogy egy 
bográcsos vacsorával köszönjük meg min-
denkinek, de hát ennyi embert egyszerre 
nem tudtunk vendégül látni. Nyolcvanan 
azért összejöttünk, megbeszéltük a jövőre 
szóló terveket, a végén még a harmonika 
is szólt. Ez így dukál. Ha már Aba Sámuel 
rokonságához tartozunk…

Hekeli sándor 
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Pici vonat, nagy öröm

a mikor több mint 130 éve létrehoz-
ták az első kisvasutakat Magyar-
országon, még nehéz terheket, 

és megfáradt munkásokat szállítottak. A 
debreceni Nagyerdőben megbúvó Zsuzsi 
vonat ma már kevés fennmaradt társához 
hasonlóan a turizmus szolgálatában áll.  Az 
emberek szeretete tartja életben őket.

Aki Debrecenben jár, biztosan kipró-
bálja a kisvonatot, hiszen ki ne akarna egy 
igazi nosztalgiavonattal utazni, és közben 
gyönyörű tájat bejárni. De akadnak olyan 
vonatbarát látogatók is, akiket kizárólag 
a kis Zsuzsi vonz oda. Semmi máshoz 
nem hasonlítható élményt 
nyújt egy ilyen utazás. 
Pályáját erdők és mezők 
övezik, közelében tavak 
találhatóak, a hangulat 
nosztalgikus, az ott dol-
gozó vasutasok pedig ven-
dégszeretők, kedvesek és 
barátságosak. Debrecen 
városának bejárása után 
tökéletes kikapcsolódás 
nyújt, amíg végigpöfög 
rövid kis pályáján, a Debrecen-Fatelep és 
a Hármashegyalja állomás között. 

A Zsuzsi vonat az ország legrégibb 
működő kisvasútja. Nevét a kezdetben 
üzemelő két gőzmozdony egyikéről kap-
ta. Debrecen városa a Gúth község mellett 
fekvő erdőt kívánta művelésbe vonni, és a 
kitermelt fa elszállításához volt szükség 
vasútra. A Debrecen-Fatelep–Nyírbéltek 
közötti vonal több lépésben készült el. 
Az első, 21,5 kilométeres, 950 milli-

méter nyomtávolságú szakaszát 1882. 
július 16-án adták át. Ez a nyomtávolság 
egyedülálló volt az országban, ami a 
későbbiekben problémát okozott a jár-
műbeszerzésben és a karbantartásban, 
ezért 1961-ben átépítették 760 millimé-
teresre. 

1923. február 15-én engedélyezték a 
személyforgalmat, de 1977-ben a lakos-
ság tiltakozása ellenére megszüntették. 
Így azok a lakosok, akik a vonat által 
érintett falvakban és tanyákon laktak, 
közlekedési eszköz nélkül maradtak. 
A Hármashegyalja–Nyírbéltek 31 ki-

lométeres pályaszakaszt felszedték. A 
Debrecen-Fatelep–Hármashegyalja 17 
kilométeres szakasz pedig a Debrece-
ni Közlekedési Vállalat gondozásába 
került. 1995-ben pénzügyi problémák 
miatt szüneteltették az üzemeltetést, 
majd a megmaradt vonalat is fel akarták 
számolni. De ekkor megalakult a Zsuzsi 
Erdei Vasút Kht., ami 1996 óta újra mű-
ködteti a vonalat.

J. zs. 

AMIKOR	A	zSUzSI	PöFöG
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tatárszentgyörgy, ez a kis Pest megyei 
település két dologról nevezetes. 
Híres a több száz hektáros ősboróká-

sáról és hírhedt a három-négy aranykoronás 
homokos földjéről, ami jó évben is alig ad 
valamivel több gabonát, mint amennyit 
belé vetettek. Igaz, valamikor pont a homok 
révén volt országelső spárgatermelésben, 
s a nem túl igényes szőlőfajták is szerették 
a sárga futóhomokot. A szőlőt a nagyipari 
mezőgazdaság ítélte halálra, a spárgát meg a 
külföldről behozott konkurens termék. Még 
szerencse, hogy a kékperjefű megmaradt 
olyannak, amilyennek századok óta dédelgeti 
a puszta, elél rajta a birka, marha, azok meg 
az állattartásból élnek meg, akik ebben látják 
a boldogulást Szentgyörgyön. Egy ilyen 
hátrányos helyzetű falut elkerül a turizmus. 
Vagy mégse?

Hét évvel ezelőtt egy agilis asszonyka 
megpróbálta a lehetetlent, ő, aki elad-
dig csak „látásból” ismerte a lovakat, 
megszervezte az első tatárszentgyörgyi 
lovasnapokat. Aki csak egy keveset is jártas 
a lovasrendezvények világában, meddőnek 
ítélte az ötletet. 

És láss csodát, Zelenkáné Boros Er-
zsébet kezdeményezése sikert aratott, 
azóta évről évre, mind több és több 
résztvevővel és vendéggel rendezik 
meg a díjugrató lovasok és fogat-
hajtó versenyzők kétnapos találko-
zóját a tatárszentgyörgyi Nagyréten.

Hét év alatt sok minden változott, túl a 
lovasprogramokon mást is kínálnak a ren-
dezők. Meghívják az ország neves népi ipar-

Nosztalgiavásár 
Tatárszentgyörgyön

művészeit: fazekasokat, bőrdíszműveseket, 
fafaragókat, kézi szőnyegszövőket, csuhé-
fonókat, tojáspatkolókat – akik a helyszínen 
készítik el remekeiket a nézők szeme láttára. 
Eljönnek a néptánc és -dal hagyományőrzői, 
ki-ki a maga tájegységének színpompás 
viseletében. Verseny nincs, csak nemes 
versengés, ki tudja a legszebb, legrégebbi 
népdalokat, táncokat. Folklórseregszemle ez 
a javából. Honfoglalás korabeli ruhákban és 
fegyverekkel mutatják be a hagyományőrző 
egyesületek, hogyan vitézkedtek eleink 
hajdan, s még abból is adnak ízelítőt, hogy 
mi főtt a bográcsokban ezer évvel ezelőtt 
a Duna-Tisza közti gyepűkön. Tavaly egy 
látványos bemutatót iktattak be „A kocsizás 
története” címmel. Felvonultatták azokat a 
kocsitípusokat, amik az utóbbi háromszáz 
évben száguldoztak, repültek, gördültek, 
döcögtek a magyar utakon. A sikeren felbuz-
dulva 2007-ben abból kaptunk színpompás 
ízelítőt, hogy miként zajlottak a vásárok 
Magyarországon 1848 és 1945 között.

A szentgyörgyi lovasnapokat az Együtt 
Szentgyörgyért Alapítvány kuratóriuma 
szervezi, bonyolítja, az ötletek két fő „ki-
találója” Zelenkáné és Szalay Vilmos. A 
magyarországi vásárok történetének hiteles 
dokumentumait ők kutatták fel, amiből az 
tűnik ki, hogy a vásártörvény megalko-
tása Szent Istvántól származik, a vásárok 
engedélyezése 1010-től 1848-ig királyi, 
majd egyházi privilégium volt (Erdélyben 
a fejedelmeké), 1848–1945 között pedig 
a Kereskedelmi Minisztérium hatáskörébe 
tartozott.
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 A vásárban cserélt gazdát a gabona, 
a háziállatok (ló, marha, birka, sertés, 
baromfi), a zöldségféle, a gyümölcs és 
persze a bor is itt lelt gazdára, a kézműve-
sek terméke: suba, szőr, kékfestő kelme, 
mázasedény, cseprős, lószerszám, csizma 
is. De túl ezen össznépi fórum is volt, itt 
jöttek össze, itt találkoztak az adott tájegy-
ség lakói. Lacikonyhák és kocsmasátrak 
asztalainál beszélték meg az országos 
gondokat, itt tudták meg egymástól, hogy 
ki született, kik kötöttek házasságot és kik 
haltak meg a két vásár közti időben. A vásá-
roknak pontos koreográfiája volt, amiknek 
a betartásáért a vásárbíró felelt, a rend őrei 
pedig a pandúrok, majd később a csendőrök 
voltak. A vásárbíró feladata a vásár meghir-
detésével kezdődött. Felügyelte a helypénz 
(vám) beszedését, a tisztaság betartását, a 
mérőeszközök hitelességét, megakadályoz-
ta a verekedéseket, csalásokat, lopásokat, s 
a rajtakapott bűnösöket megbüntette.

Fontossági sorrendben őt követte az 
állatorvos, annak feladata volt kiszűrni a 
beteg állatokat. Ezek be sem léphettek a 

vásár területére. Ugyancsak ő felügyelte 
az élelmiszerek minőségét is.

A szentgyörgyi vásárnak 80 szereplője 
volt, valamennyi korhű öltözetben. Láthat-
tunk 150 éves subát, 120 éves cifraszűrt, 
100 éves tajtékpipát, a felvonultatott 22 fogat 
többsége (restaurálva) úgyszintén matuzsále-
mi korú volt.

A magyarságnak nem csak mesésen gaz-
dag történelmi múltja van, hanem ezeréves 
kultúrája is, amibe a néprajzi sajátosságok is 
beletartoznak vagy a vásári szokások. Volt 
egy nap, ami kirítt a szürke, dolgos hétköz-
napok közül, aminek a hallatára megpezsdült 
a magyar paraszt vére, készült rá. Ez volt a 
vásár napja. Amire a legszebb ruháját vette 
fel, s a sallangos lószerszámmal fogta a 
lovait a kocsi elé a gazda – hangzott el a 
szentgyörgyi vásár-show előtt.

Mit tehet ehhez hozzá a krónikás? 
Sóhajtva mondja, kár, hogy a mai moto-
rizációs, túlpörgött világban csak nosz-
talgiázva lehetünk részesei a letűnt idők 
vásárélményeinek.

matula Gy. oszkár

nagy sikert aratott a lovasbemutató
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Záhony neve először egy 1324-ből 
származó oklevélen tűnik fel. A 
város és a környező falvak életébe a 

Nyíregyháza és Csap közötti vasút 1872-es 
megépítése jelentős fejlődést hozott. Az itt 
található épületek többsége is azt bizonyít-
ja, hogy a város történelme együtt íródott 
a vasút fejlődésével. Mára az egyik legna-
gyobb vasúti átrakóhely, ahol a keskeny és 
a széles nyomtáv találkozik, melyen a kínai 
és orosz áru eljut Európába. 

Kisváros a „nagy határon”
nagy határ! Így hívják az utazók a záhonyi ukrán–magyar határátkelőhelyet, 
mely közúton, évente több százezer ember határátlépését bonyolítja le. a Tisza fo-
lyó nagy kanyarulatában, a szlovák határtól nem messze, az ukrajnai csappal és 
salamonnal átellenben, az Északkelet-nyírség peremén található magyarország 
egyik legkisebb városa, záhony. A szőke tisza még érintetlen természeti szépsége, 
a kárpátok hűs ölelése, a tölgy-kőris-szil ligeterdők kísérik végig utunkat, ha a 
magyarországi 4-es főút utolsó településére érkezünk.

De mi lehet az igazi vonzereje ennek 
a határmenti kisvárosnak? A város fejlett 
infrastuktúrával rendelkezik, a közmű-
rendszer már korábban kiépült. A közle-
kedési adottságai kiválóak, mind közúton, 
mind vasúton. Testvérvárosi kapcsolatot 
ápol az ukrajnai Csappal és a szlovákiai 
Ágcsernyővel. Takaros, rendezett utcák, 
virágos kiskertek, kultúrbarát, tisztaságra, 
rendre vigyázni tudó, tudatos emberek 
lakják 4555-en. 

Megszépült a kisváros
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Sok az áttelepült pedagógus és más szel-
lemi foglalkozású ember. A zeneiskolában 
például az egész tanári kar a túloldalról 
származik – tudtam meg az kárpátukrajnai 
származású Kun Katalintól, aki a 80-es 
évek végén választotta második otthonának 
Záhonyt. Odahaza egy építési vállalatnál 
volt főkönyvelő, de Magyarországon az 
adórendszer eltérései miatt, nem tudott 
szakmájában elhelyezkedni. Vámügyintéző 
és tolmács lett. Kinti kapcsolatait mind a 
mai napig ápolja, akár több órát várakozik 
a határon, hogy a barátait és rokonait 
meglátogassa. Ez kissé megnehezíti életét, 
de a gyökerektől nem tud és nem is akar 
elszakadni. 

Mára azonban kint is megváltozott az 
élet. A pár éve még koszos kis város, Csop, 
látványos változáson ment keresztül. A 
boltok magánkézbe kerültek, és az igényes 
tulajdonosok csinosítgatják üzleteiket. 
A Csop környéki falvakban elkezdődtek 
az infrastrukturális fejlesztések, és szinte 
mindenhol van már víz, villany, vezetékes 
telefon.

A záhonyiak és a csapiak számára az 
együttélés a mindennapi élet szerves része. 
A záhonyi általános iskolában és szakkö-
zépiskolában több átköltözött pedagógus 
tanít. Kint negyedannyi fizetést vihetnének 
haza – közli a puszta tényeket a szintén a 
határ túlodaláról származású Lindov	Vik-
tória.	Áttelepült diplomás ismerősei közül 
nagyon sokan több nyelven beszélnek, és 
nálunk tolmácsként dolgoznak. Vikinek 
tanári diplomája van. Hivatalosan 98-ban 
költözött át, azóta sikeres vállalkozást ve-
zet ukrán származású férjével, és nevelik 
9 éves lányukat. 

Pár hónapja Záhony és Csap vezetése 
megújította testvérvárosi megállapodását. 
Megegyeztek abban, hogy elmélyítik 
együttműködésüket, és ösztönözni fogják 
a polgáraik közötti civil kapcsolatok erő-
södését is.

Ez a szép szándék azonban nem lesz 
több a puszta kimondott szavaknál, ha a 
schengeni határ az eddiginél is erősebb 
vasfüggönyt von a két ország közé. 

miklós Éva

A magyar–ukrán határátkelőhelyen manapság rövidebb a várakozási idő
A SZERZŐ FELVÉTELEI
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a díj életre hívója, Demján	Sándor 
– a TriGránit Rt. fő tulajdonosa 
– a díjat megalapozó közel két-

milliárd forintot magánvagyonából adta a 
magyar kultúra és művészet legjobbjainak 
elismerésére. Erre a célra a vállalkozó tíz 
éven át évi 100 millió forintot adományoz 
magánvagyonából és vállalkozásaiból. 
Demján Sándor reményei szerint sokan 
lesznek, akik a díj pénzügyi alapjaihoz 
hozzájárulnak. Demján szerint ugyanis a 
nemzeti tőkének is kiemelt szerepet kell 
játszania az élenjáró hazai szellemi telje-
sítmények segítésében.

tÍz kAteGóriA, tÍz nyertes
Az elismerés legfontosabb célja a hazai 
értelmiség eredményeinek megőrzése, a 
tudomány, művészet és kultúra, pártoktól 
független erősítése. A díj az ország kultu-
rális, tudományos és szellemi előmozdí-
tása érdekében legtöbbet tevő művészek, 
tudósok és tanárok tevékenységét hivatott 
honorálni. Az évről évre odaítélt elismerés 
elősegítheti, hogy a magyar nemzeti tőke 
erőteljesebben szálljon be a mecenatú-
rába, a társadalmi fejlődés előmozdítása 
érdekében.

A díjat 2003 óta minden évben, tíz 
kategóriában tíz jelölt nyeri el, a magyar 
kultúra és művelődés legjobbjai közül. A 

Prima primissima
A magyar szellemi élet, a kultúra, a művészetek, a közoktatás, a tudomány, a 
népművelés és a sport legjobbjainak megismertetése és elismertetése céljából 
demján sándor vállalkozó 2003-ban létrehozta a Prima Primissima Alapítványt. 
Az alapítvány tevékenységének gyümölcseként évről évre ünnepélyes keretek 
között kerül sor a mára már komoly társadalmi rangot kivívott esemény, a Prima 
Primissima díjátadó gála megrendezésére. Az első Prima Primissima díjakat 2003 
decemberében, a nemzeti színházban rendezett gálaest keretében adták át.

legméltóbb díjazottak megtalálásában a 
helyi közösségek és a helyi vállalkozások 
közössége minden évben jelentős segítsé-
get nyújtanak. A díj odaítélésében – igaz-
ságos módon – elsősorban a rátermettség, 
s nem az ismertség számít. Így fordulhatott 
elő, hogy például 2006-ban a helyi oktatás 
kategóriájában egy kistelepülés tanítója 
nyerte el a Primissima Díjat.

A díjazottakat – széles társadalmi-
szakmai körből történő jelöléssel állított 
listából – az alapítvány kuratóriuma és a 
társadalmi tanácsadó testület választja ki, 
titkos szavazással. Jelöltet állíthat a VOSZ 
elnöksége, és megyei elnökei, szekcióelnö-
kei, a társadalmi tanácsadó testület tagjai, 
az alapítvány kuratóriuma, továbbá más 
érdekvédelmi-, érdekképviseleti és szak-
mai civil szervezetek. A díjra mindazok a 
magyar állampolgárok és hazai szervezek 
jelölhetők, akik, illetve amelyek a Magyar 
Köztársaság területén fejtették ki kiemelke-
dő elismerésre méltó tevékenységüket.

A Prima Primissima Díj összege ka-
tegóriánként évente 50–50 ezer euró, a 
Prima Díjasoknak pedig 10–10 ezer euró. 
A nagyközönség összesen 30 kiválasztott 
jelölt közül telefonos szavazással választ-
hatja ki a Prima Primissima Közönség-
díjast, akinek további 50 ezer euró jár. 
A Prima Primissima Díjban részesülők 
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– az 50 ezer eurós anyagi elismerés mellé 
– kitartásuk jelképeként „Kincsem emlék-
szobrot” kapnak. A szobrot – mely a híres 
Kincsem lovat mintázza, és Schrammel 
Imre Kossuth-díjas keramikusművész al-
kotása – a Zsolnay Porcelán Manufaktúra 
Rt. gyártja, kizárólag a Prima Primissima 
Díj részére.

rAnGos zsűri
A 2006-ban meghirdetett Prima Primissima 
Díjakat a Művészetek Palotájában adták át, 
kiemelkedő teljesítményükért a magyar 
szellemi élet, a kultúra, a művészet, a 
tudomány képviselői részesültek elisme-
résben. A sport területéről 2006-ban először 
jelöltek a díjra.

A 2006. évi Prima Primissima Díj je-
löltjeinek névsorát 2006. szeptember 12-én 
hozták nyilvánosságra. A Prima Primissima 
Alapítvány és a díj mellett működő társa-
dalmi tanácsadó testület tíz kategóriában 
harminc művészt, tudóst, építészt, sportolót 
és más közéleti személyiséget, kollektívát 
jelölt az elismerésre.

A Prima Primissima 2006. évi díjáta-
dó gálaestjét a Művészetek Palotájában 
rendezték, december 8-án. A díjkiosztón 
megjelent Mádl Ferenc volt köztársasági 
elnök, Szili Katalin, az Országgyűlés 
elnöke, Dávid Ibolya, az MDF, Hiller Ist-
ván, az MSZP, Kuncze Gábor, az SZDSZ 
elnöke, Pokorni Zoltán és Varga Mihály, 
a Fidesz két alelnöke, Bihari Mihály, 
az Alkotmánybíróság elnöke, Lomniczi 
Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, 
Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék 
elnöke, valamint számos miniszter és 
államtitkár.

A Prima Primissima díj 2006. évi 
nyertesei kategóriánként, díjanként

magyar irodalom: Esterházy	Péter, író 
(Prima Primissima Díj), Kalász	Márton, író 

(Prima Díj), Nagy	Gáspár, költő (Prima Díj)
magyar színház- és filmművészet: Kállai	
Ferenc, színművész (Prima Primissima 
Díj), Eperjes	Károly, színművész (Prima 
Díj), Nagy-Kálózy	Eszter, színművésznő 
(Prima Díj)
magyar képzőművészet: Kő	Pál, szob-
rászművész (Prima Primissima Díj), Fehér	
László, festőművész (Prima Díj), Péreli	
zsuzsa, textilművész (Prima Díj)
magyar tudomány: dr.	 Sajó	 András, 
jogászprofesszor (Prima Primissima Díj), 
dr.	 Papp	Lajos, orvosprofesszor (Prima 
Díj), dr.	 Szántay	 Csaba, akadémikus 
(Prima Díj)
magyar oktatás és köznevelés: Szerémy	
Gyula, tanító (Prima Primissima Díj), dr.	
Benkő	Loránd, akadémikus (Prima Díj), 
Huszti	Péter, színművész (Prima Díj)
magyar építészet és építőművészet: Osskó	
Judit, építész, szerkesztő (Prima Primissima 
Díj), Bodonyi	Csaba, építész (Prima Díj), 
Ferencz	István, építész (Prima Díj)
magyar sajtó: Czigány	György, a Magyar 
Rádió szerkesztője (Prima Primissima 
Díj), SÜNI ökológiai gyermekfolyóirat 
(Prima Díj), Vágó	 István, műsorvezető 
(Prima Díj)
magyar népművészet és közművelődés: 
Csillagszemű	 Gyermek	 Táncegyüttes	
(Prima Primissima Díj), Kobzos	 Kiss	
Tamás, népdalénekes (Prima Díj), Márta	
István, rendező (Prima Díj)
magyar zeneművészet: Sztevanovity	zo-
rán, előadóművész (Prima Primissima Díj), 
Fassang	 László, orgonaművész (Prima 
Díj), Szakcsi	 Lakatos	Béla, zongoramű-
vész, zeneszerző (Prima Díj)
magyar sport: Kemény	Dénes, vízilabda-
edző (Prima Primissima Díj), Darnyi	Tamás, 
úszó (Prima Díj), Janics	Natasa	-	Kovács	
Katalin, kajakversenyzők (Prima Díj)
közönségdíj: dr.	Papp	Lajos, orvospro-
fesszor
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A következő, 2007 decemberében 
esedékes díjátadón – a Prima Primissima 
Díj ötödik évének alkalmából – először 
kerül sor a Jubileumi	Prima	Primissima	
Díj odaítélésére, mely az elmúlt négy év 
Primává választott, de a Primissima Díjat 
el nem nyert jelöltjeiből öt kiemelkedő 
munkásságú díjazottnak jár.

Ugyancsak a Prima Primissima Díj 
újdonsága a Junior	Prima	Díj bevezetése, 
amelynek célja a hazai kultúra és tudo-
mány fejlesztése területén a tehetséges 
fiatalok eredményeinek megbecsülése. A 
díj megalapításában Demján Sándor mellé 

olyan társalapítók sorakoztak fel, mint 
Erős	János, az MFB Rt. vezérigazgatója, 
Erdei	Tamás, az MKB Bank elnök-vezér-
igazgatója és Beck	György, a Vodafone 
Magyarország vezérigazgatója, akik 
anyagi támogatásukkal szintén segítették 
az új kategória létrejöttét. A Junior Prima 
Díj odaítélésénél nem lesz közönségdíj, 
minden kategóriában tíz fiatal nyerheti 
majd el a díjat.

A Prima Primissima Díj 2003. évi 
megalakulását követő legjelentősebb 
fejlesztése – a VOSZ helyi szervezeteire 
támaszkodva – a Területi	 Prima	Díjak 
létrehozása volt, 2005-ben. A mindenkori 
területi díjazott személyében – szimboli-
kusan – a helyi vállalakozói társadalom és 
a szellemi, kulturális élet helyi képviselői 
közötti egyetértés ölt testet. A területi prí-
ma díjazottak – megyénként három ember 
vagy szervezet – egymillió forintos díjazás-
ban és oklevél elismerésben részesülnek. 
Kiválasztásukban, az egész megyét meg-
mozgató jelöltállítási folyamatban, szinte 
minden megyében, tízezrével szavazhatnak 
az emberek. A végső döntést a vállalkozók 
helyi szervezeteinek elnöksége hozza meg. 
A közönség telefonon vagy SMS-ben 
választhatja ki saját jelöltjét (aki a 2006. 
évi voksoláson dr.	Papp	Lajos szívsebész 
orvosprofesszor volt).

A területi prima első évében még nyolc; 
2006-ban, a második évben pedig már ti-
zenöt megyében szerveztek helyi díjkiosztó 
gálarendezvényeket. Az idei, december 
hetedikén esedékes területi díjkiosztókra 
a tervek szerint 17 megyében kerül majd 
sor. A Prima Primissima Díjakra, valamint 
a területi príma díjakra a soron következő 
hat évben közel kétmilliárd forintot hasz-
nálnak fel.

H. G.

A magyar építészet kategóriában osskó 
Judit kapta a díjat 

FoTó: MTI/SZIgETVáRy ZSoLT
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minden jel szerint már a kará-
csony előtti héten megtörténik a 
„határnyitás” kilenc, 2004-ben 

csatlakozott uniós tagország irányába. Ezek 
közt van Magyarország, a balti államokkal, 
a Cseh Köztársasággal, Szlovákiával, Len-
gyelországgal, Szlovéniával és Máltával 
együtt. Jelenleg az unió régi tagállamai 
– Nagy-Britannia és Írország kivételével 
–, valamint a nem EU-tag Norvégia és 
Izland részese a schengeni rendszernek. 
Korábban azt tervezték, hogy a schengeni 
övezet kibővítése csak december utolsó 
napján történhet meg. A kilenc új ország 
felkészülése azonban az unió illetékesei 
szerint a vártnál is jobban haladt. A felké-
szülés Magyarország esetében különösen 
sikeres volt: ellentétben a másik nyolc, 
ugyancsak most csatlakozó országgal, az 
unió szakemberei nem tartották szüksé-
gesnek, hogy felkészültségünket illetően 
újabb utóellenőrzést tartsanak.

Az új szabályozásnak megfelelőn a 
magyar–osztrák, a magyar–szlovák és a 
magyar–szlovén határok belső oldalán 
– a tervek szerint már idén karácsonytól 
– okmányellenőrzés nélkül lehet majd 
átlépni. Ettől függetlenül mindazoknak, 

Felkészülten érkezünk 
a schengeni övezetbe

várhatóan már az idei év karácsonya előtti napokban életbe lép az az új 
szabályozás, amelynek eredményeként a magyarországról induló autós 
turista akár az Atlanti-óceánig utazhat anélkül, hogy határellenőrzésbe 
botlana, vagy csak egyszer is a táskájában kellene kotorásznia útlevele 
után. a kényelmesebb határátkelés – mely a gyakorlatban egyúttal az 
utazásra fordított idő csökkenését is jelenti – annak köszönhető, hogy 
a magyar köztársaság 2008. január elsején csatlakozik a schengeni 
egyezményhez.

akik az érintett határok valamelyikét át 
szándékoznak lépni, érvényes okmánnyal 
(útlevéllel, vagy személyi igazolvánnyal) 
kell rendelkezniük. Erre azonban nem a 
határátlépés, hanem a határtól távolabbi, 
szúrópróbaszerű okmányellenőrzések (az 
úgynevezett mélységi ellenőrzések) miatt 
van szükség.

leBontJÁk Az ŐrBódékAt
A schengeni belső határon elhelyezkedő 
határátkelőknél az ellenőrzés hagyomá-
nyos formái ezzel tehát megszűnnek. A 
most még működő – ám a csatlakozást 
követően feleslegessé váló, sőt a határ-
átkelő forgalmát akadályozó – épület-
rendszert, infrastruktúrát átalakítják, más 
módon hasznosítják majd. Továbbra is 
fennmarad, ugyanakkor az úgynevezett 
mélységi (határoktól távoli) ellenőrzés 
rendszere.

A belső határon megszüntetett határ-
ellenőrzés miatt úgynevezett biztonsági 
vákuum keletkezik, hiszen kiesik egy 
nagyon fontos lépcsőfok, a határellen-
őrzés – magyarázta lapunknak Szekeres	
Tibor határőr alezredes, a határőrség 
sajtószóvivője. Ennek a „biztonsági de-
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ficitnek” a csökkentése érdekében olyan 
ellenőrzési rendszert hoztak létre, amely 
hatékonyan képes biztosítani a külföldiek 
ellenőrzését, szűrését, esetleges nyomon 
követését. Ilyen pótlólagos, kiegyenlítő 
intézkedés például a közúti gépjárművek 
ellenőrzése és speciális idegenrendészeti 
akciók szervezése, akár közúton, akár a 
településeken. 

szemÉlyi  iGazolVánnyal
Szeptember elején a másik nyolc tagország 
mellett Magyarország is csatlakozhatott 
a schengeni övezet működését segítő, 
Strasbourgban működő rendőrségi infor-
mációs adatbázishoz. Az adatbázis újabb, 
korszerűbb változata 2008-ban állhat 
üzembe.

A schengeni egyezményhez való csatla-
kozás a külső határ tekintetében a magyar 

állampolgárok részére nem hoz sok válto-
zást, hiszen a határok külső oldalát a ma-
gyar határőrség egy ideje már a schengeni 
normáknak megfelelően őrzi. Változás lesz 
majd a korábbi gyakorlathoz képest, hogy a 
nem schengen-tagországbeli állampolgárok 
Magyarország területére csak érvényes, a 
Schengeni Egyezményben meghatározott 
vízum birtokában léphetnek be.

Bár Románia uniós ország, nem schengen-
tag. Így Románia schengeni övezethez törté-
nő csatlakozásáig a határforgalom-ellenőrzés 
– a magyar–osztrák határszakaszon meg-
szokotthoz hasonló, ún. „egymegállásos” 
határellenőrzési rendszer – fennmarad. 
Ez azt jelenti, hogy a magyar és a román 
határrendész egyszerre vizsgálja meg az 
utazni kívánók úti okmányát, ezzel rövidítve 
az ellenőrzés idejét.

Az Európai Bizottság döntése értelmé-

Új, schengeni alapból vásárolt röntgenkészülék a határon
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ben Magyarország schengeni csatlakozását 
követően is személyi igazolvánnyal lép-
hetik át a határt a horvát állampolgárok. A 
jelenlegi gyakorlathoz képest csupán annyi 
lesz a különbség, hogy a személyi igazol-
vány mellé egy pótlapot is mellékelnek 
majd, amelyet a magyar és a Horvátor-
szággal szomszédos többi uniós tagállam 
hatóságai fognak kezelni. Erre azért lesz 
szükség, mert a schengeni szabályok elő-
írják, hogy a kívülről az övezetbe belépő 
országok állampolgárainak úti okmányaiba 
a határátlépés idejét pecsét formájában 
rögzíteni kell.

Az Ukrajnával, a kárpátaljai magyar-
sággal való jobb kapcsolattartást az idén 
szeptemberben aláírt kishatárforgalmi 
egyezmény biztosítja. Az unió öt balkáni 
állammal (Albániával, Bosznia-Hercego-
vinával, Macedóniával, Montenegróval és 
Szerbiával) az Európai Bizottság bel- és 
igazságügy-minisztereinek szeptember 18-
i brüsszeli ülése alkalmával kötött megálla-
podást arról, hogy állampolgáraik számára 
egyszerűsíti a vízumszerzés lehetőségét. 
Ennek értelmében a vízumdíj felső határa 
– a korábbi 60 helyett – 35 euró lesz. Ez a 
Vajdaságban élő magyarok és az anyaor-
szág közötti kapcsolattartás szempontjából 
nagyon lényeges könnyítés.

dÍJmenTes VÍzum
Magyarország szeretné elérni, hogy az 
Európai Unió tárgyaljon Szerbiával egy 
vízummentességi megállapodásról. Ma-
gyarország schengeni csatlakozása után 
díjmentes vízummal utazhatnak majd a két 
szomszédos országból egyebek mellett a 
nyugdíjasok, a gyerekek, a fogyatékosok 
és az orvosi kezelésben részesülők. Az 
igénylők legalább fele kaphat majd díj-
mentesen vízumot. Magyarország célja az 
is, hogy az úgynevezett nemzeti vízumot 

minél többen kaphassák meg. Ennek meg-
szerzése bonyolultabb folyamat, viszont 
tartózkodásra jogosít Magyarországon, és 
a schengeni zónán belül szabadon lehet 
utazni vele.

nePÁli emBerünk
Január elsejétől az unió megosztja a ví-
zumkérelmekkel járó terheket: sok helyen 
a magyar schengeni vízum kiadását másik 
uniós állam veszi át. Németország például 
12 (többek között Nepálban, Libériában, 
Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban), 
Ausztria pedig három országban (Etiópi-
ában, Kazahsztánban és Szenegálban) ad 
ki magyar vízumot. Hazánk sok helyen 
váltja ki Lettországot, Litvániát és Szlo-
véniát. Magyarország például Bejrútban, 
Teheránban és Újdelhiben fog lett vízumot 
kiadni. Magyarországnak jövőre már 84 
vízumkiadó helye lesz szerte a világban.

A határőrség a schengeni övezethez való 
csatlakozásból eredő határőrizeti, határ-
forgalom-ellenőrzési feladatok ellátására 
már régóta készült. A határőrök képzésén, 
nyelvi felkészítésén kívül elvégezték az 
ezekkel a feladatokkal kapcsolatos tech-
nikai és elhelyezési feltételek javítását is. 
A fejlesztések alapját az a több mint 42 
milliárd forint értékű támogatás teremtette 
meg, melyet Magyarország az övezethez 
való csatlakozás megvalósítása érdekében 
a Schengeni Alapból kapott. Ebből a keret-
ből a határőrség jelentős forrást, 24 milliárd 
forintot használhat fel saját eszközeinek, 
technikájának fejlesztésére.

A pénzből a határőrség korszerű ha-
tárvédelmi eszközöket, személyi felsze-
reléseket, autókat, terepjárókat, motorke-
rékpárokat, éjjellátó berendezéseket, s a 
határokra – egyebek mellett – úgynevezett 
szívdobbanás-érzékelő berendezéseket is 
vásárolt. Ez utóbbi segítségével akár azt 
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is meg tudják állapítani, hogy egy kamion 
rakománya között nem bújt-e meg illeték-
telen. A forrásnak köszönhetően kiépült az 
a schengeni számítógépes nyilvántartási 
(ún. SIS) rendszer is, amely tartalmazza 
mindazoknak az adatait, akiket eltűntként 
keresnek, körözés alatt állnak, illetve 
akikre beutazási, vagy tartózkodási tilalmat 
róttak ki.

A schengeni feladatok hatékony ellátá-
sa érdekében a rendőrség és a határőrség 
összesen mintegy 45 ezer fős apparátu-
sából a közeljövőben új típusú rendészeti 
szerv jön létre. A két szervezet integráci-

Korszerű technikát kapott a határőrség

ója, valamint a schengeni csatlakozás a 
várakozások szerint egy újfajta, minőségi, 
szolgáltató rendvédelmet eredményez 
majd. Az integrált rendőrség feladatait, 
szervezetét, működési módját, személyze-
ti politikáját ezekhez az igényekhez illesz-
tik majd. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
bizonyos pozíciókban – ahol kettőződés 
van – lesznek változások, ugyanakkor 
ezek során figyelemmel lesznek majd 
arra, hogy az állomány tagjai ne a korábbi 
munkájukhoz, elismertségükhöz méltatlan 
pozícióhoz jussanak.

– h –
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Egy esztendő krónikája
2006. októBer

Az ellenzék fölényes győzelmét hozták az 
önkormányzati választások, de a főváros 
és jó néhány nagyváros továbbra is szoci-
alista–liberális irányítás alatt maradt. • a 
saját maga által kezdeményezett bizalmi 
szavazáson 207 igen szavazattal 165 elle-
nében ismét bizalmat kapott a parlamenti 
többségtől Gyurcsány Ferenc kormányfő. 
• Egy kisebb közlekedési balesetben köny-
nyebben megsérült gyermek hozzátartozói 
két kislánya szeme láttára meglincselték 
Szögi Lajos tanárt Olaszliszkán. .• A Kos-
suth téri demonstrációsorozatot követően 
október 23-án újabb zavargások voltak a 
fővárosban – a rendőrség csak vízágyúkkal 
és gumilövedékekkel tudta helyreállítani 
a rendet.

noVemBer
Az 56-os forradalom leverésére emlékezve 
a Parlamentben felavatták a Nagy Imre-ter-
met és Mindszenty József bíboros-prímás 
emléktábláját. • Gergényi Péter budapesti 
rendőrfőkapitány benyújtotta nyugdíjazási 
kérelmét. • Hosszú betegség után életé-
nek 79. évében elhunyt Puskás Ferenc, 
az Aranycsapat legendás labdarúgója. • 
Megszüntette az egészségügyben dolgozók 
kötelező kamarai tagságát az országgyűlés, 
lehetővé tették, hogy egyes, vény nélkül 
is kapható gyógyszereket patikán kívül is 
árusítsanak.

decemBer
A Nyugati pályaudvar mögött épül fel a 
részben magánberuházásból megvalósuló 
új kormányzati negyed – jelentették be. • 
Óriási sikerű Van Gogh-kiállítással ünne-
pelte megnyitásának 100. évfordulóját a 

budapesti Szépművészeti Múzeum. • Az 
országgyűlés döntött a vizitdíj és a kórházi 
napidíj bevezetéséről .• Csaknem 100 ton-
na lejárt szavatosságú, emberi fogyasztásra 
alkalmatlan élelmiszert foglaltak le egy 
törökbálinti raktárban. • Az ország mint-
egy 450 általános és középiskolájában 15 
ezernél többen vettek részt a Pedagógusok 
Demokratikus Szakszervezet által szerve-
zett pedagógussztrájkban.

2007. Január
Néhány napig nem érkezett kőolaj a Barát-
ság vezetéken Magyarországra az Oroszor-
szág és Fehéroroszország közötti konfliktus 
következtében. • Két kisgyerek meghalt, 
mikor szüleik autója elmerült a Dunában. 
• Elfogadta a kormány az Új Magyaror-
szág Vidékfejlesztési Stratégiai Tervet, 
amelynek keretében 1300 milliárd forint 
juthat uniós forrásokból vidékfejlesztésre. 
• Megkezdődött a Fővárosi Bíróságon a 
Baumag korábbi vezetőinek büntetőpere, 
akik a vád szerint 13 ezer kisbefektetőt 
mintegy 32 milliárd forinttal károsítottak 
meg. • Jelentősen drágultak egyes orvossá-
gok, mert csökkent a tb-támogatás mértéke. 
• Madárinfluenza-gyanús libákat találtak 
egy Csongrád megyei telepen, ennek kö-
vetkezményeképpen Szerbia és Románia 
is megtiltotta a magyar baromfiimportot. 
• Életének 65. évében elhunyt Illés Lajos, 
a legendás Illés-együttes alapító tagja.

FeBruár
A Fidesz európai parlamenti és országgyű-
lési képviselői lebontották, a rendőrség 
helyreállította a kordont a Kossuth téren, 
a kordonbontást Sólyom László is jogel-
lenesnek minősítette. • Ezer fekete ruhás 
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magyar és külföldi bőrfejű emlékezett meg 
árpádsávos zászlók alatt a fővárosi Hősök 
terén arról, hogy  1945-ben, a Budapest 
ostroma idején a Várban rekedt katonák 
megpróbáltak kitörni. • Géppisztolysoro-
zatot adtak le az egyik hajnalon a budapesti 
rendőrszákházra – a lövöldözőt azóta sem 
sikerült megtalálni. • Új gyanúsítottak 
kerültek látókörbe a móri vérengzésekkel 
kapcsolatban. • Az MSZP Budapesten ren-
dezett kongresszusán a szavazatok közel 
90%-ával Gyurcsány Ferencet pártelnökké 
választották. 

március
Az alacsony részvétel miatt érvénytelen 
lett a Tubes-hegyre tervezett katonai 
lokátorépítéssel kapcsolatos helyi nép-
szavazás Pécsett, miközben a szavazáson 
résztvevők többsége elutasította a beruhá-
zást. • Több mint ezer orvosság olcsóbb 
lett, míg 150 készítmény ára emelkedett. 
• Ötödször is Dávid Ibolyát választották 
meg az MDF elnökévé a párt országos 
gyűlésén. •  Négy rendőr és egy tüntető 
is megsérült március 15-én Budapesten, 
miközben a rendőrség a város több pont-
ján könnygázzal és vízágyúval oszlatta 
fel az engedély nélküli demonstrációkat. 
• A rendőrség március 15-ét követően 
lebontotta a Kossuth téri kordont, s így újra 
szabadon bejárható lett a Parlament előtti 
tér. •  Kuncze Gábor leköszönését követően 
több jelölt közül Kóka Jánost választotta új 
elnökévé a Szabaddemokraták Szövetsége 
– később Kuncze a frakcióvezetésről is 
lemondott, utódja Eörsi Mátyás lett.

ÁPrilis
Lemondott Molnár Lajos egészségügyi 
miniszter, utódja korábbi államtitkára, 
Horváth Ágnes lett. • Az ellenőrzött üz-
letek kétharmadában találtak valamilyen 
hiányosságot az ellenőrök a húsvéti raz-

ziákon. • 40 induló járatot törölni kellett 
Ferihegyen a földi kiszolgáló személyzet 
sztrájkja miatt. • Holtan találták debreceni 
lakásán a Fidesz egyik helyi önkormányzati 
képviselőjét, Balla Irmát. • Meghalt a men-
tőben egy súlyosan asztmás mindszenti fér-
fi, úton a szentesiből a hódmezővásárhelyi 
kórházba – a hódmezővásárhelyi fideszes 
polgármester szerint ő az egészségügyi 
reform első áldozata, míg a kormányzat 
szerint a hódmezővásárhelyi kórház hi-
bázott. • Több mint 1 milliárd forintos 
vám- és áfacsalás gyanúja miatt előzetes 
letartóztatásba helyeztek hat embert, 
köztük Földesi-Szabó Lászlót, annak az 
alapítványnak az elnökét, amely korábban 
segített a Törökországba csempészett kisfiú 
hazahozatalában. • Lezárták a fővárosi 
Szabadság-hidat, mert a metró építkezésé-
hez kapcsolódóan megkezdődött az átkelő 
teljes felújítása. 

máJus
Elrabolták a volt magyar pártvezető kopo-
nyáját Kádár János feltört és megrongált 
sírjából. • Az elkövető halálával zárult egy 
túszejtéssel párosuló bankrablás a budapes-
ti Széna téren. • Márciusi Charta néven, 
Csoóri Sándor kezdeményezésére új civil 
értelmiségi mozgalom alakult, többnyire 
a jobboldalhoz kötődő közéleti személyi-
ségek részvételével .• Bombagyártáshoz 
szükséges anyagokat és eszközöket, to-
vábbá összeszerelt robbanószerkezeteket 
találtak a rendőrök Budapesten, egy XXI. 
kerületi lakásban. • A májusi fagyok miatt 
az ország gyümölcstermésének mintegy 
fele tönkrement.• Fagyosszentek utolsó 
napján megdőlt az országos melegrekord 
– a szokásosnál mintegy 10 fokkal volt 
magasabb a hőmérséklet. • Állítólag 
rendőrök erőszakoltak meg egy fiatal 
lányt Budapesten, az eset körülményeit 
és a vádak valóságtartalmát az ügyészség 
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azóta is vizsgálja. • Egy év nyolc hónap 
felfüggesztett börtönbüntetést kapott első 
fokon az a rendőr, aki 460 ezer forintot 
lopott egy bűnügyi helyszínről a fővárosi 
Széna téren, vesztegetés gyanúja miatt 
13 autópálya-rendőr ellen indult eljárás 
– Gyurcsány Ferenc a hasonló esetek miatt 
határozott intézkedésre utasította Petrétei 
József rendészeti minisztert, aki nem sok-
kal később több rendőri vezetővel együtt 
távozott posztjáról. • Ismét Orbán Viktort 
választotta elnökéül a Fidesz tisztújító 
kongresszusa. • Átadták az új Központi 
Honvéd Kórházat, amelynek építése 20 éve 
kezdődött, de 10 évig szünetelt.

Június
Elhunyt Darvas Iván, a Nemzet Színésze 
– 82 éves volt. • Bevonják a 2006 előtt 
kibocsátott 1000 forintos bankjegyeket, 
szeptembertől már csak a fémcsíkkal 
ellátot ezresekkel lehet fizetni a boltokban 
– jelentette ba az MNB. • 6637 pár csóko-
lózott egyszerre a Kossuth téren, így újra 
Magyarországé a csókrekord. • Az MSZP, 

az SZDSZ és az MDF elnöke közösen 
koszorúzta meg Budapesten Nagy Imre 
emléktábláját, Gyucsány Ferenc, Kóka 
jános és Dávid Ibolya részt vett a néhai 
miniszterelnök lánya által kezdeményezett 
közös imán is. • Budai Bernadett polito-
lógus és Daróczi Dávid, a szóvivői iroda 
korábbi vezetője lett a két új kormány-
szóvivő. • Ismeretlen tettesek megverték 
Kármán Irén újságírót, aki biztos abban, 
hogy mindez az olajszőkítésről szóló 
könyve és tervezett filmje miatt történt. • 
Csalással gyanúsította meg a Bács-Kiskun 
Megyei Ügyészség a szocialista Zuschlag 
Jánost, mivel társaival együtt a vád szerint 
szabálytalanul használtak fel alapítványi 
pénzeket. • Bodrogi Gyulát választották 
meg a Darvas Iván halála által megürese-
dett helyre, a Nemzet Színészének.

Július
Kiegészítették a kormánypártok a koalí-
ciós szerződést egy az egészségbiztosítási 
rendszer átalakításáról szóló melléklettel. 
• Az Alkotmánybíróság szerint megtagad-

Júniusban megkezdték a törvényellenesen Magyarországra jutott szemét visszaszál-
lítását németországba.                                                         FoTó: MTI/FARKAS ISTVán
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hatja Horn Gyula kitüntetését az államfő 
– Sólyom László még régebben, általá-
nosságban fordult a kérdésben a taláros 
testülethez. • Két évvel enyhítették Tasnádi 
Péter négy és fél éves börtönbüntetését a 
vállalkozó állítólagos személyiségzavara 
alapján. • Kibővült a Startprogram, így már 
a kismamák, a tartósan munka nélkül lévők 
és az 50 év feletti tartósan álláskeresők 
foglalkoztatását is támogatják keretében. 
• Mihail Gorbacsov és Hans-Dietrich 
Genscher is részt vett Horn Gyula 75. 
születésnapi köszöntésén a Nemzeti Ga-
léria kupolacsarnokában. • Fekete ruhás, 
kopaszra nyírt fiatalok megvertek néhány 
embert, köztük külföldieket is a fővárosi 
melegfelvonulás résztvevői közül. • Újra 
benyújtotta népszavazási kérdéseit az Or-
szágos Választási Bizottsághoz a Fidesz, 
miközben egy magánszemélytől párhuza-
mosan hasonló témájú, de ellenkező előjelű 
kérdések érkeztek elektronikus levélben, 
s így hosszas eljárásra lehet számítani. • 
Megnyílt az ország első bioetanol töltő-

állomása Bábolnán. • Közös megegye-
zéssel távozott a Malév korábbi magyar 
vezérigazgatója, utódja a privatizált 
cégnél Lloyd Paxton brit szakember lett. 
• Jó minőségű, de a tavalyinál kevesebb 
búza termett, s így a gabona ára a tava-
lyinál jóval magasabb. • A nagy meleg 
miatt sok helyen hőségriadót kellett el-
rendelni, sorra dőltek a melegrekordok, a 
mentőknél többször növekedett a segély-
kérések száma, s emellett az országban 
az évszázad legsúlyosabb tüzeihez kellett 
mozgósítani a tűzoltókat. • Megnyitották 
a Ferihegyi repülőtér egyes termináljához 
vezető vasúti megállót. • Kóka János 
bejelentette, hogy az év végéig lemond 
miniszteri tisztségéről, hogy minden 
energiáját pártja vezetésére koncent-
rálhassa. • Átadták az M8-as autópálya 
Duna-hídját, a Pentele-hidat. • Nyári 
szabadságát megszakítva találkozott a 
gazdatüntetés résztvevőivel Gráf József 
agrárminiszter, hogy megegyezzenek a 
kárenyhítés feltételeiről.

Augusztusban adták át a forgalomnak az M7-es autópálya új, Zamárdi és Balatonszár-
szó közötti 14,7 kilométeres szakaszát, amelynek része a Kőröshegynél megépült, 
méreteit tekintve a kontinensen egyedülálló völgyhíd          FoTó: MTI/VARgA gyöRgy
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auGuszTus
A Forma–1-es futam zárónapján tartottak 
mintegy 16 ezer utast érintő sztrájkot a 
repülőtéri dolgozók, mivel nem tudtak 
megegyezni a Budapest Airport vezető-
ségével a béremelésekről. • Feltehetően 
Magyarországra is került a dioxinnal fer-
tőzött guargumi-szállítmányból, amelyet 
egyes élelmiszerek adalékanyagaként is 
használnak – a veszélyeztetett élelmiszerek 
a hatóságok közreműködésével idejében 
lekerültek a polcokról. • Nyolcmillió 
forintra bírságolta az Egészségbiztosítási 
Felügyelet a soproni kórházat, mivel egy 
férfi hasában műtét után törlőkendőt hagy-
tak. • Feltehetően Munkácsy Naplemente 
című elveszett festményére bukkantak a 
pénzügyőrök Ferihegyen, egy postai kül-
deményben. • A kedvezőtlen időjárás miatt 
a tavalyinál kevesebben, de így is többszá-
zezren vettek részt a Sziget-fesztivál prog-
ramjain. • Bár vihar és felhőszakadás ismét 
volt, rendkívüli esemény nélkül, rendben 
zajlott le az augusztus 20-ai tűzijáték. • 
Az egyik kereskedelmi rádió honlapján 
Szetey Gábor államtitkárt az auschwitzi 
haláltábor kapujában, rózsaszín csillaggal 
ábrázoló fénykép jelent meg – emiatt a 
honlap szerkesztőit eltávolították munka-
helyükről, a rádió tulajdonosai és vezetői 
pedig elnézést kértek. • Megalakult és Für 
Lajos közreműködésével feleskette első 
tagjait a Jobbik elnöke által patronált Ma-
gyar Gárda, amelynek megnyilatkozásai 
és külsőségei sokakat náci félfegyveres 
csoportokéira emlékeztetetnek, és ezért 
létrejötte heves közéleti-politikai konflik-
tusokat váltott ki.

szePtemBer
Megalakult az egységes Nemzeti Fogyasz-
tóvédelmi Hatóság. • Hosszas viták után 
végül megegyezett a BKV vezetősége a 

szakszervezetekkel a béremelésről, s így 
végül is nem került sor a beharangozott 
sztrájkra az első tanítási napon, viszont 
két, a megállapodással elégedetlen szak-
szervezeti vezető lemondott tisztségéről. • 
20 ezerrel kevesebb tanuló kezdte meg az 
iskolát, mint tavaly, és több helyen iskola-
összevonásokra és pedagógus-elbocsátá-
sokra is sor került a tanév elején. • Mivel 
az Európai Unió elfogadta Magyarország 
14 operatív programját, azokat folyama-
tosan meghirdetik az év végéig, mintegy 
1000 milliárd forint értékben – jelentette 
be a miniszterelnök. • Törvénysértőnek 
találta a Fővárosi Közigazgatási Hivatal, 
hogy a Centrum Parkoló Társaság adós-
ságbehajtó cégeknek adta el több milliárd 
forintos követelésállományát, amely a 
parkolási díjakból és büntetésekből hal-
mozódott fel. • A Duna – bár vízszintje 
meg sem közelítette a 2006-os szintet 
– ismét elárasztotta a fővárosi rakpartokat, 
amelyek lezárása néhány napig jelentős 
fennakadásokat okozott. • A vizitdíj, a 
tandíj, az iskolabezárások és a pedagógus-
elbocsátások ellen tiltakozott Budapesten 
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, 
több más civil szervezettel együtt. • a 
nemzeti színű zászló használatát ajánlotta 
az árpádsávos helyett parlamenti beszé-
dében Sólyom László a tiltakozóknak, 
ugyanakkor a radikális jobboldali veszély 
eltúlzását és a félelem növelését káros 
manipulációnak nevezte. • Az őszödi 
beszéd nyilvánosságra kerülésének és 
a TV „ostromának” évfordulóján több 
demonstrációt szerveztek a fővárosban 
a „Kossuth tériek” és más szervezetek; 
erőszakra –  parlamenti képviselők meg-
dobálásán, leköpdösésén kívül – most 
nem került sor, így a rend fenntartásán túl 
komolyabb rendőri intézkedésekre sem 
volt szükség.
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egyes szőlőfajtákra jellemző a fürt-
kocsány-bénulás. Az olaszrizling a 
tapasztalatok szerint kiemelkedően 

hajlamos erre. Ennek ellenszerét kereste 
az egyik hölgy hallgató, aki a keserűsóval, 
azaz a magnézium-szulfáttal való permete-
zés után érdeklődött.

Én magam még nem alkalmaztam 
a keserűsóval történő permetezést, de 
van olyan hallgatónk, aki tudja a pontos 
receptet, például Kiss A. Sándor, aki 
rendszeresen használja 1-2 
százalékos töménységben. 
Másik hallgatónk hozzáfűzte, 
hogy még ennél magasabb 
szerkoncentráció is indokolt 
lehet. De nem csak permetlé 
formában, hanem a talajba 
beásva is alkalmazzák ezt a 
vegyületet. A fürtkocsány-
bénulás növényélettani oka 
a kálium és a magnézium 
tápelemek egymás elleni küz-
delme, ugyanis ellenlábasok. 
Ha túl sok a kálium, akkor jelentkezik a 
fürtkocsány-bénulás, amit népiesen fürt-
száradásnak is mondanak. A magnézium 
mérsékeli ezt a káros folyamatot, de nem 
csak keserűsó formában, hanem mag-
nézium lombtrágya kiszerelésben is. A 
lombtrágyák úgymond „kelát” formátumot 
tartalmaznak, amely révén, a leveleken 
keresztül azonnal felszívódnak, mintegy 

Bozsik gazda és a hallgatók
A kossuth rádió hullámhosszán hétfőtől péntekig minden hajnaltájban, pénte-
ken a napközben műsorában, minden szombaton a kerti pad adásában válaszolt 
a hallgatók kérdéseire, valamint kertészeti újdonságokkal jelentkezett Bozsik 
József, azaz Bozsik gazda. a kérdéseket telefonon, elektronikus levélben, illetve 
hagyományos levélben teszik fel a hallgatók. A leginkább közérdeklődésre számot 
tartó kérdésekből és válaszokból iválogattunk.

infúzió, azonnal segítenek a növénynek, 
rögtön ott vannak a tápelemek a fürtöknél 
és a levélben, nem kell hosszú utat megten-
niük a talajból a gyökéren át a lombozatig, 
hogy hasznosuljanak.

n
A lombtrágyázásnak különösen is nagy 
jelentősége van a szárazság idején, ugyanis 
az aszály nem kíméli növényeinket. Jól 
esik nekik az öntözés, de hogyan? Karakai 
Ferenc biokertész arra hívta fel a figyelmet, 

hogy a régi árasztásos öntö-
zés a legjobb, mert víztaka-
rékos, ezen kívül nem segíti 
elő a gombás fertőzések 
kialakulását (amely könnye-
dén felléphet, ha az esőztető 
módszer révén a víz a lombra 
is rendszeresen rákerül). 
De mit tegyünk akkor, ha a 
hordónk egyrészt rozsdás, 
másrészt egykor, triacetin 
volt benne.

Megnéztem az interneten, 
hogy mi is az a triacetin. Az egy olyan ve-
gyület, amelyet a gyógyszeripar használ. A 
vegyületből én azt olvastam ki, hogy nem 
veszélyes a környezetünkre, ha kismér-
tékben még ott is lenne a hordó vizében. 
A rozsdás vízről annyit, hogy a növények 
számára fontos a vas, mint tápelem. Vannak 
olyan készítmények, amelyek pont a vas 
pótlására alkalmasak. De sajnos a vasat 
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csak akkor tudja hasznosítani a növény, ha 
a vas ionok megfelelő kötésben vannak. Ha 
komposztgödröt készítünk, és azt öntözzük 
rozsdás vízzel, akkor a komposztálás 
folyamatában szerves kötésbe is kerülhet 
a vas. Ha csak pusztán rozsdás vízzel 
öntözünk, akkor nem biztos, hogy csupán 
előnyökkel kecsegtet. Természetesen na-
gyon fontos a mennyiség, hogy mennyi 
vasat tartalmaz a víz.

n
Nagy bosszúság az, ha megveszünk egy 
szép növényt, és minden gondosságunk 
ellenére hamarosan elpusztul. 

Zakariás Enikő kertész, virágkötő évek 
óta figyeli már azt a jelenséget, hogy a 
vágott és cserepes virágok élete jócskán 
lerövidült. Véleménye szerint a fogyasz-
tói társadalom szellemisége már elérte a 
növényeket is. Az hoz több profitot, ha az 
adott növény nem él sokáig. viszont csúcsra 
járatva gyorsan elkel. Nem termőföldet, ha-
nem tőzeget tesznek a cserepekbe. A tőze-
get rendszeresen tápoldatozzák. Ha otthon 
csupán öntözünk, akkor a cserepes növény 
szép lassan elsorvad. Ezért a tőzeget ki kell 
egészíteni termőfölddel, és kéthetente táp-
oldatozni a szobanövényeket, hogy sokáig 
díszíthessék környezetünket.

n
A kórokozók és kártevők elleni küzde-
lemben hallgatóink körében is terjed a 
„bio-szellem”, azaz a kémiai vegyszerek 
helyett a természet patikájából merítik a 
mérgeket. 

Egyik telefonálónk elmondta a régi 
receptet, emlékei alapján. Ha fél liter víz-
ben kiáztatunk két erős cigarettát, akkor 
az már megfelelő szerkoncentrációt ad. 
Csak az a kérdés, hogy időközben az adott 
levéltetű faj nem vált-e rezisztenssé, tehát 
ellenállóvá az adott nikotinnal szemben. 
Sajnos az a tapasztalat, hogy a korábban 
hatásos vegyszerek mára már elveszítették 

hatékonyságukat. Ugyanakkor továbbra 
is használják a nikotinszármazékokat 
levéltetvek ellen is. Általában 14 nap, 
tehát két hét az élelmezés-egészségügyi 
várakozási idő. Levélzöldségek esetén, 
sóskánál, spenótnál, salátáknál tartsuk be 
a 14 napot, de lehet, hogy a 21-et, vagyis 
a három hetet, nehogy kárunk származzon 
a szermaradványból.

n
A hagymás növények a tavasz első hírnö-
kei, de még a hóvirággal is bajok lehetnek, 
ha például a kőedényben lévő hóvirág nem 
virágzik.

A hóvirág hagymás növény. Nagyon 
fontos, hogy megkülönböztessük a gu-
mós növényektől, mert más a szakmai 
eljárás a két csoport esetén. A hagymás 
növényeknél az szokott gondot okozni, 
hogy sok, kis, új hagyma képződik, és már 
olyan szűk a hely nekik, hogy nem tudnak 
kifejlődni, és így a virágzás is elmarad. 
Azt javaslom ezért, hogy a kőedényből 
vegyük ki a hagymákat, ha már teljesen 
visszahúzódtak a levelek, és válasszuk 
szét a hagymákat. Nagyság szerint cso-
portosítsuk. A legnagyobbakat ültessük 
majd vissza új földbe augusztusban. Addig 
tároljuk hűvös, árnyékos, szellős helyen. 
A kisebb hagymákat külön ágyásban vagy 
balkonládában neveljük, hogy megerő-
södjenek, és a következő évben biztosan 
virágozni fognak.

n
Egyik kedves hallgatónk érdeklődését 
különleges növénynevek keltették fel, 
mint a „csili” és a „jerikói rózsa”. De ott 
van a vadgesztenye aknázómoly kártétele 
is ebben a sorban.

 A csili ősi indián szó, azt jelenti, hogy 
vörös, de mi ma már a paprikát értjük alat-
ta, a fiatalok esetleg egy rockzenekarra is 
gondolhatnak a csili szó hallatán (Red Hot 
Chilli Peppers). Vannak olyan botanikai 
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paprikafajok, amelyek parányi terméseket 
hoznak, de azok méregerősek. Virágbol-
tokban is kaphatóak ilyenek, de vetőmagját 
is meg tudjuk vásárolni. Az egyik magyar 
érték a cseresznyepaprika.

A jerikói rózsa vagy más szóval Jerikó 
rózsája a halál és a feltámadás szimbólu-
ma volt az ókortól kezdve. A középkori 
keresztes lovagok hozták Európába. De 
ma már három eltérő növényt is Jerikó 
rózsájának neveznek. Az egyik olyan 
terméseket hoz, mint a pásztortáska. A 
másik olyan, mint egy parányi napraforgó. 
A harmadik pedig egy csipkeharaszt, azaz 
nem is virágos növény, ez a mexikói jeri-
kói rózsa. Ma ezt lehet a legkönnyebben 
beszerezni. Holland katalógusban azt a 
nevet olvashatjuk: „de Roos van Jericho”. 
Hallgatónk harmadik kérdése a vadgesz-
tenye aknázómolyra vonatkozott, amely 
kártevő 2007-ben is iszonyatos károkat 
okozott. Püspök Judit vegyészmérnök 
kertjében láttam évekkel ezelőtt életem-
ben először vadgesztenye aknázómoly 
csapdát. Rendkívül hatékonyan gyűjtö-
gette a lepkéket. Meg kellene kérdezni a 
szaküzletekben, hogy forgalmazzák-e ezt 
a csapdát. Tudnunk kell azonban, hogy 

májusban rajzik az első nemzedék, és azt 
kell elsősorban megfékezni (augusztusban 
jön a második támadás), mindkét alkalom-
mal a környezetbarát kitinszintézis-gátló 
készítményekkel érdemes permetezni, 
ezzel a módszerrel megvédhetjük a vad-
gesztenye fáinkat. Nyilván itt a kisebb 
fákat tudjuk csak hatékonyan permetezni. 
A nagy fák esetén hosszabbító és létrázás 
jöhet szóba. A kitinszintézis-gátló olyan 
vegyszer, amely „kitinritkulást” okoz. 
(Olyan, mint embernél a csontritkulás.) 
A rovar nem tud rendesen kifejlődni, és 
elpusztul. Sokan küzdenek a körte levél-
bolhája ellen is. Ez ellen is hatékony a 
kitinszintézisgátló szercsoport.

A cseresznyelégy több hullámban támad 
minden évben. Itt jól jelez egy csapdatípus, 
amelyet a cseresznyelégy ellen fejlesztettek 
ki. Ez egy sárga lap, amely ragacsos, és a 
cseresznyelegyeket vonzó illattal is bevontak. 
Egy-egy cseresznyelégy több tucat cseresz-
nyébe is beleteszi petéjét, a bőrszövet alá. Na-
gyon nehéz a már megfertőzött gyümölcsöket 
vegyszeresen „utókezelni”. Ugyanis csak az 
erős, felszívódó szerek tudják megölni a ki-
fejlődő nyűveket. A csapda viszont idejében 
jelez, akkor kell permetezni!

Aki megkezdte – felét elvégezte a munkának. (Horatius)
Az élet semmit sem ad a halandónak munka nélkül. (Seneca)
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.  
                                                                                                          (Arisztotelész)
A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, ezért gyakorolják oly kevesen.                          
                                                                                                           (Henry	Ford)
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha.  
                                                                                                                  (Goethe)
Az emberek úgy nézik a dolgokat ahogy vannak, és azt kérdezik: miért? Én 
úgy nézem a dolgokat ahogy lenniük kellene, és azt kérdezem: miért ne?  
                                                                                                 (Robert	F.	Kennedy)
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a lig egy évtizeddel ezelőtt még 
megmosolyogtuk azt a sci-fit, 
amiben banánhéjjal, kukoricacsu-

héval „megtankolt” autóval száguldoztak 
a főhősök.  Mindez azonban ma már 
korántsem fikció. Világszerte egyre több 
olyan üzemanyagelőállító-üzemet építe-
nek, amelyekben növényi alapanyagokból 
készítenek környezetkímélő gázolajat vagy 
benzint, mind több kúton kínálnak „zöld 
naftát”, s ezzel egy időben a járműgyártók 
is sorra kifejlesztik „biomodelljeiket.”

A bioüzemanyag-láz már hazánkat is 
elérte, épülnek az üzemek, és egyre több 
termelő, gazdaság száll be terményeivel 
a „bio-olajiparba”. De nézzük mindenek-
előtt azt: mi is az a biodízel, bioetanol? A 
földművelésügyi tárca szerint hivatalosan 
„telítetlen zsírsavakból előállított metil ész-
ternek” nevezett biodízel alapanyaga lehet 
növényi olaj, állati zsiradék és használt 
sütőolaj is. Hazánkban – az agroökológiai 
adottságok alapján – főként a repcére és a 
napraforgóra építhetünk alapanyagként. 

A biodízel előállításának első fázisa a 
növényolaj-préselés vagy a használt sütőolaj 
szűrése. Ezt követően kerül sor a kémiai 
átalakításra, ami nélkül a nyers növényi 
olajok motortechnikai és tárolási problémát 
okozhatnak. Ezek a gondok az úgynevezett 

zöld	benzin,	zöld	gázolaj,	zöld	autó:		
hazánkat	is	elérte	bioüzemanyag-láz

Feltankolunk repcéből

ahogy az unió tagországaiban, úgy hazánkban is egyre több biodízelt, valamint 
bioetanolt előállító üzemet építenek. folyamatosan bővül a gyárakba alapanyagot 
– egyebek mellett repcét, napraforgót – beszállító termelők, gazdaságok köre, s nő 
a „zöld benzinkutak, zöld autók” száma. noha dinamikusan bővül a növényi alap-
anyagokból készülő üzemanyagok piaca, akadnak, akik visszafogottságra intenek.

átészterezéssel csökkenthetőek, az így elő-
állított biodízel pedig felhasználható tiszta 
formában, vagy a hagyományos gázolajhoz 
keverve. Tiszta vagy magas biodízel-tartalmú 
üzemanyag felhasználása esetén a járművek 
üzemanyag-ellátó rendszere bizonyos ese-
tekben kismértékű átalakítást igényel, de 
korszerűbb autóknál még erre sincs szükség. 
Hasonlóképpen lehet tisztán, s benzinbe 
keverve használni a bioetanolt, vagyis a 
nagy tisztaságú, víztelenített finomszeszt. A 
bioetanol előállítható cukor- és keményítő-
tartalmú növényekből, például melaszból, 
cukorrépából, cukorcirokból, borfeleslegből, 
gyümölcsből, de alkalmas erre a kukorica és 
egyes kalászos növényféle is. A bioetanol 
gyártása alapvetően két részből, a nyersszesz 
előállításából és a finomításból áll.

Mindezek alapján a bioüzemanyagok 
előállítása egyszerűnek, ésszerűnek látszik, 
ám akadnak nehézségek. Ma például még 
kevés olyan autó kapható, amelyet kifejezet-
ten tiszta bioüzemanyag-hajtásra terveztek 
volna – igaz, egyre több márka vesz példát 
a Saabról vagy Fordról, amelyek már kí-
nálnak bioautót. Gondot okoz a tankolás 
is. A hazai helyzetet jól jellemzi például az, 
hogy még csak az idén nyáron nyitották meg 
Bábolnán az első magas bioetanol-tartalamú 
üzemanyagot kínáló töltőállomást. 



GAZDÁLKODÁS

	 Kincses	Kalendárium		 94		 a	2008-as	esztendőre

Akadnak ráadásul, akik nem csak a 
mindennapi nehézségek, hanem elvi kér-
dések miatt is visszafogottságra intik a 
bioüzemanyagok híveit. Egyes szakértők 
úgy érvelnek, hogy a növényi alapú üzem-
anyagok miatt drasztikusan emelkedhetnek 
hosszú távon az élelmiszerárak, aminek 
komoly következményei lehetnek. Akad, 
aki arra hívja fel a figyelmet: igaz, hogy 
környezetkímélő a bioüzemanyag, ám annak 
előállítása is jelentős energiafelhasználással 
jár, vagyis korántsem tökéletes a megoldás. 
Az ellenvélemények viszont úgy szólnak: 
mind több bioüzemanyaggal működő kocsi, 
autóbusz kapható, és folyamatosan növekszik 
a kutak száma. Az üzemanyag előállításához 
szükséges energiafelhasználás kapcsán pedig 
az az ellenérv: a fosszilis üzemanyagokhoz 
képest a növényi alapú gázolaj és etanol 
előállítása, valamint felhasználása – azaz 
a kocsik motorjának működtetése – során 
nagyságrendekkel enyhébb a környezetkáro-
sítás, jelentősen kisebb például az üvegházha-
tást erősítő szén-dioxid-kibocsátás.Jelenleg a 
bioüzemanyagok pártján állók érvei tűnnek 
erősebbnek. Ezt támogatja az Európai Unió 
egyes direktíváival, melyek előírják, hogy 
az elkövetkező években folyamatosan 
növelni kell az üzemanyagok úgynevezett 
biokomponens-tartalmát. Van olyan előírás 
is, ami szerint 2020-ra a tagállamoknak el 
kell érniük, hogy az eladott üzemanyagok tíz 
százaléka „bio” legyen. Így aligha meglepő, 

hogy az unió tagországaiban, így hazánkban 
is nő a bioüzemanyag-előállító üzemek, 
valamint a gyáraknak alapanyagot beszállító 
termelők, gazdaságok száma. 

Bár a hazai üzemekről, beszállítókról 
nincs pontos statisztikája a Földművelésügyi 
és Vidékfejlesztési Minisztériumnak, azért 
szolgált néhány adattal a tárca. Megtudtuk: 
jelenleg a Győri Szeszgyár és Finomító Zrt.-
nél, valamint Szabadegyházán a Hungrana 
Kft.-nél van jelentős kapacitás a bioetanol 
előállítására. Szabadegyházán évi 100 ezer 
tonna bioetanol készül. A biodízel-előállítás 
kapcsán a tárca azt a tájékoztatást adta: 
jelenleg hat cég állít elő, évi körülbelül 
100 ezer tonna biodízelhez szükséges 
alapanyagot a MOL számára, amit aztán az 
olajipari cég finomít. A piac bővülését mu-
tatja az is, hogy – lapértesülések szerint – a 
biodízel-gyárak megjelenése nyomán, azok 
alapanyagigénye miatt megduplázódott ha-
zánkban a repceterületek nagysága. 

Mindeközben egyre több új szereplő 
jelenik meg a bioüzemanyagok-piacán. 
Tavasszal készült el például az Öko-
Line Hungary Kft. bábolnai üzeme, 
amely jelenleg a legnagyobb kapacitású 
biodízelgyárnak számít hazánkban. Novák	
Gergely, a cég üzletfejlesztési igazgatója 
elmondta, hogy üzemükben számításaik 
szerint az idén 25 ezer tonna biodízelt 
állíthatnak elő. Ennek a mennyiségnek a 
nagy részét – tette hozzá a vezető – a MOL 
vásárolja fel tőlük, de bioüzemanyagukat 
értékesítik külföldön is. Novák Gergely 
arra a kérdésünkre, hogy milyen jövőt 
jósol a bioüzemanyagoknak Magyarorszá-
gon, azt felelte: egyértelműen a növényi 
alapú üzemanyagok iránti kereslet drasz-
tikus emelkedésére számítanak, cégük 
például úgy kalkulál, hogy már jövőre 
megduplázhatják a termelést, és 50 ezer 
tonna biodízelt állíthatnak elő.

B. G.
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Hogyan alkalmazkodjon a mezőgaz-
daság az éghajlat változásához? 
Bár a klímaátalakulást nem egyet-

len év tapasztalatai bizonyítják, 2007-ben 
élesen merült fel a kérdés, mert úgy tűnt, 
ebbe az esztendőbe mintha évtizedek ha-
tásai sűrűsödtek volna. Meleg- és hidegre-
kordok születtek, dőltek és kétségessé vált, 
hogy a raktárra termelés évei után lesz-e 
elég takarmány a következő betakarításig. 
Közben megjelent a jelentés a Változások 
– Hatások – Válaszok (VAHAVA) néven 
végzett vizsgálatról, melyet a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a 
Magyar Tudományos Akadémiával közö-
sen indított. Láng István, Csete László és 
Jolánkai Márton, akik több száz résztvevő 
munkáját irányították, összegzésükben 
megállapították: a klímaváltozás ha-
zánkban előreláthatólag felmelegedéssel, 
szárazodással, a szélsőséges időjárási ese-
mények gyakoriságának és intenzitásának 
növekedésével jár. 

alkalmazkodni kell
Jolánkai	Márton a Szent István Egyetem 
professzora, a Mezőgazdaság- és Kör-
nyezettudományi Kar Növénytermesztési 
Intézetét vezeti Gödöllőn.  Meggyőződése, 
hogy hazánk jószerivel egyetlen természeti 
erőforrása a mezőgazdasági termelésre 
való képessége. És most éppen ez forog 
kockán. 

– Vegyük először is sorba, mihez kell 
alkalmazkodnunk! – javasolja beszélge-

Növénytermesztés  
a változó klímában

Az	IDEÁLIS	NERCMACSKA

tésünk indításául. – Ma már egyre több 
jele van annak, hogy a légköri szén-dioxid 
koncentráció növekedése globális felme-
legedéshez vezet. A hőmérséklet azonban 
csak egy tényező a mezőgazdasági termelés 
szempontjából. Szólnunk kell a radiációról 
(a Napból érkező sugárzásról) és a csökke-
nő, ugyanakkor szélsőségesebben eloszló 
csapadékról is. Magyarország éves csapa-
dékátlaga száz év alatt 80 milliméterrel lett 
kevesebb. A XX. század első felében 6, a 
másodikban már 11 év volt aszályos. És 
ez még nem minden. Nehéz megjósolni, 
hogy miként változik a hazánk területére 
beérkező folyóvízek mennyisége, amely 
eddig meghaladta az éves csapadékkal 
leeső víz mennyiségét.
–	Sokan	pedig	nagy	reményeket	fűznek	

a	folyóvizek	tározásához.
– Nem tudjuk, hogy mennyit vesznek 

majd ki a szomszédos országokban a folyó-
vizekből. Ennek a jelentősége ránk nézve 
felülmúlhatja a klímaváltozás közvetlen 
hatását. Talán csak a Dunára számíthatunk 
biztosan. A Tisza könnyen a Zala sorsára 
juthat, amelyre olyan nagy településeket és 
vízigényes ipart telepítettek, hogy szinte 
elfogyott a vize. Magyarország 4,5 millió 
hektár szántóföldjéből egyébként csupán 
300 ezer hektár van öntözésre berendezve. 
Ebből jó évben öntözünk 120 ezret, rossz 
évben semmit. De ha megszakadnánk, 
akkor sem tudnánk a szántóterület 10 szá-
zalékát öntözni. Nem ez a legnagyobb baj. 
A Duna, a Tisza és a kisebb folyók gondos-
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kodnának a talajvízkészlet utánpótlásáról. 
Ha viszont kiraboljuk a talajvizeinket, s erre 
egyre több jel mutat, akkor a sivatagosodás 
tünetei jelentkeznek. Sülevényessé válik a 
Kárpát-medence. A növénytermesztéshez 
pedig a hőmérséklet, a napsugárzás és a víz 
megfelelő összhangjára van szükség.

úJ FaJTák kellenek
–	észrevehető	már	a	növényvilágban	is	a	
változás?					

– Látványos példákkal szolgál a me-
legedésre a hazai gyomflóra átalakulása. 
Az 1 Celsius-fokos átlagos hőmérséklet-
emelkedés a laikusok számára is jelzi, 
hogy bár nagyon hasonló a szaporodásuk, 
a konkoly szinte kipusztult, felkerült a 
védett növények közé, a pipacs pedig a 
reneszánszát éli, soha nem volt annyi, mint 
manapság. Mondanom sem kell, az élővi-
lág sokféleségének változása közvetlen 
hatást gyakorol a mezőgazdaságra.
–	 Előnyös	 is	 lehet	 a	 felmelegedés	 a	

növénytermesztés	számára?
– Egyes elemeiben igen. Csökkenhet 

például a kifagyás. Az áttelelő növények 
számára ugyanis nem a tartós fagy okoz 
bajt, hanem az, amikor felenged a talaj, majd 
visszafagy. Ez a folyamat könnyen becsapja 
a növényt, és nagyobb kárt szenved, mintha 
huzamosabb ideg mínusz 10 fok a hőmér-
séklet. Azt is említhetem, hogy az éghajlat 
melegedése emeli a vegetációs hőösszeget, 
hosszabb lehet a tenyészidőszak, ami 
jelentős tényező a hibridkukoricák megvá-
lasztásánál. Ha egyetlen fokkal emelkedik 
az átlaghőmérséklet, nagyobb termést ígérő 
fajtákat vethetünk. Az 1960-as években már 
átéltünk egy melegebb, aszályosabb idősza-
kot, amikor 600-as FAO számú kukoricát tö-
megesen lehetett termeszteni. Ha tehát újra 
emelkedik a hőösszeg, csupán a vegetációs 
időszak kitolódásával akár 5-7 százalékkal 
is több kukoricát lehetne betakarítani.

–	Ebben	az	esetben	a	kukorica	a	felmele-
gedés	nyertese	lehet.	Úgy	tűnik	azonban,	
hogy	a	klímaváltozáshoz	való	alkalmazko-
dáshoz	a	termesztéstechnológia	szigorúbb	
betartására	lesz	szükség.

– Nem kell semmi mást csinálni, mint 
betartani a mesterség szabályait: a téli 
csapadékot megőrző alapművelést és vető-
ágyat készíteni, időben vetni, permetezni. 
Félreértés ne essék, a felmelegedés káros 
hatásait közelebbről ismerjük, már a bőrün-
kön tapasztaljuk. A gabonafélék minősége 
javulhat, de termésmennyisége roppant 
szeszélyessé válhat. Az aszály gyakoriságá-
nak 50 százalékos növekedése a termelési 
kockázatot is emeli. Számolnunk kell azzal, 
hogy sokkal gyakrabban mennek tönkre a 
vetések, mint azelőtt. Ez ellen is lehet vala-
melyest védekezni, de minden agrotechnikai 
hiba nagyobb súllyal esik latba, mint eddig. 
A rossz talajművelés, a rosszul megválasztott 
fajta, az elmaradt tápanyag-utánpótlás és 
növényvédelem mind kockázatnövelő ténye-
zők. Tetszik, nem tetszik, még a kisparaszti 
gazdálkodásnak is vannak szabályai, semmi 
nincsen Isten kegyelméből. El kell dönteni, 
hogy akarunk-e termelni, vagy nem akarunk 
termelni. A felemás szándékok csak a termő-
helyek, élőhelyek tönkretételéhez vezetnek. 

vÍztAkArékos tAlAJművelés
–	A	VAHAVA-jelentés	szerint	a	szántóföldi	
növénytermelésben	 a	 jövő	 kulcskérdése	
a	 csapadék	 befogadása	 és	megőrzése,	 a	
szárazságot,	esetenként	a	nagy	csapadékot	
egyaránt	figyelembe	vevő	talajművelés. 

– A víztakarékos talajművelés csodákra 
képes. Állítom, hogy a józan gazdálko-
dás maga a kárcsökkentő talajművelés. 
Burkinában, a világ legszárazabb és legsze-
gényebb afrikai országában kiváló példáját 
látni a bakhátas földművelési rendszernek. 
A két bakhát közötti völgyecskébe a kelő 
nap egy órával később süt be, este egy 
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órával korábban „nyugszik le”, két órával 
rövidebb napsugárzás éri a földet. Kevésbé 
szárad ki a talaj. Az afrikai földműves pedig 
levág minden szárat, csuhét, és feltölti vele a 
bakhát közét, ezáltal még tovább árnyékol, 
majdhogynem felfedezte a fekete fóliás nö-
vénytermesztést. A minimálisra csökkentett 
vízveszteség révén még a hírhedt Szahel-
övezetben is képes valamit termelni. Mi 
Magyarországon a legnagyobb bajt akkor 
követtük el, amikor bevezettük az iparszerű 
termelést. A gépesítés műszakilag hatékony-
nak ígérkezett, csakhogy az amerikai közép-
nyugattal – Iowával, Indianával, Illionisszal 
– és az orosz szűzföldekkel szemben nálunk 
nagyon ritka, hogy 100 hektáros területen 
homogén a talaj, ugyanolyan a talajszer-
kezet, a talajtípus. Márpedig a talajhoz kell 
igazodnunk. Nem véletlenül alakultak ki a 
múltban az átlagos, országrészenként eltérő 
táblaméretek, az Alföldön 20-30, a dombvi-
dékeken 5-10 hektáron. Jó talajműveléssel 
– nem lehet elégszer mondani – eredmé-
nyesebben védekezhetünk a klímaváltozás 
kedvezőtlen következményei ellen. És ez 
nem csak a gazdák érdeke, mert a növény-
termesztés biztosítja lényegében a teljes 
élővilág életfeltételeit. Az erdők mellett a 
szántóföldek is élőhelyei a vadvilágnak, 
legyen szó gerincesekről és rovarokról. 

–	A	szárazságtűrő,	a	szélsőséges	hatásokat	
jobban	elviselő	fajták	fokozottabb	termelésbe	
vonását	is	szorgalmazza	jelentésük.	Ki	lehet-e	
nemesíteni	„a”	 legjobb	 fajtát	kukoricából,	
búzából	és	a	többi	szántóföldi	növényből?

– Ma is rendelkezünk számos olyan 
fajtával, amelyeket kifejezetten aszályos 
területekre nemesítettek Martonvásáron, 
Szegeden, Kompolton, mint ahogyan van-
nak fagyérzékenyebb és fagyállóbb fajtáink 
is. Hogy miért nincs olyan fajta, amelyik 
minden körülmény között eredményesen 
termeszthető, arra hadd feleljek előbb a 

prémtenyésztők öreg viccével, amely szerint 
az lenne az ideális nercmacska, ha keresztez-
nék a nyércet a gorillával, mert arról egyből 
le lehetne venni a nercbundát. Sajnos minden 
nemesítőnek szembe kell nézni azzal, hogy 
egy kinemesített jó tulajdonságért más jó 
tulajdonság elveszítésével kell fizetni.  

enerGiAfAló emBer
–	Divatos	kifejezéssé	vált	az	energiaterme-
lő	mezőgazdaság.	Többen	szeretnék,	ha	a	
gazdák	vennék	a	vállukra	a	globális	klíma-
változás	megállításának	gondját.	Lehet-e	
a	 növénytermesztés	 célja	 az	 energiafaló	
emberi	tevékenység	során	légkörbe	kerülő	
szén-dioxid-többlet	megkötése?

– Igen, megfelelő technológiák birtoká-
ban a növénytermesztés képes megkötni 
e növekmény egynegyedét, egyharmadát. 
Bármily meglepő is, de az egy hektáron 
termesztett kukoricának nagyobb a szén-
megkötő képessége, mint egy ugyanak-
kora trópusi esőerdőnek. Csakhogy, amíg 
az őserdő keményfában elraktározza a 
szenet, a kukoricában megkötött szenet mi 
egy év alatt felszabadítjuk. A légköri szén-
dioxid növekedését csak akkor tudjuk 
megállítani, hogyha a szén kibocsátását 
(a fosszilis energiahordozók használatát) 
csökkentjük és a szén elnyelését egyi-
dejűleg fokozzuk. Bővíteni kell tehát a 
megújuló energiák használatát és ebben 
foglalhat el egy szeletet a növénytermesz-
tés. Nem szabad azonban elfelejtenünk, 
hogy a mezőgazdaság alapfunkciója az 
élelmiszer-termelés. A VAHAVA-vizsgálat 
keretében kimutattuk, hogy gabonából és 
repcéből ki tudnánk váltani Magyarország 
évi tízmillió tonnára rúgó kőolajigényét, 
azonban a jelenlegi technológiákkal ez 
túl drága lenne, és az élelmiszer-termelés 
jelenleg még fontosabb számunkra. 

Balázs Gusztáv
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– Könnyű lenne most azzal elütnöm a dol-
got, ami amúgy igaz is, hogy egyetemről 
van szó, univerzitásról, vagyis az egyete-
messég a tárgya a tanulmányainknak, de 
ennél azért érvelőbb leszek. A tanszék egy 
felismerésre, egy képességre és egy igény-
re adott – hadd gondoljam – szerencsés 
válaszként alakult meg 35 éve. Az időben 
egymás után felszabaduló, a gyarmati sor-
sot maguk mögött hagyó országok rájöttek, 
politikai függetlenségük csak a gazdasági 
függetlenség kivívásával lehet teljes. 

– Jól	 emlékszünk?	Mindenekelőtt	 az	
éhségen	kellett	úrrá	lenni.

– Ezt a célt a hagyományos mezőgaz-
dasággal nem lehetett elérni, keresték a 
segítő partnereket. Mi pedig, a méltán 
világhírre emelkedett mezőgazdasággal a 
hátunk mögött, készek voltunk a partner-
ségre. Egyetemünkön adva volt, illetve 
kinőtt az a tudásbázis is, ami a feladathoz 
szükségeltetett. Több tucatnyi szakember 
utazott a fejlődő világba, Ghánától Ku-
báig, Mexikótól Guineáig. Termékeket 
a baráti országokba, technológiákat az 
egész világba szállítottunk. Mi és a bolgá-
rok vittük Kubába a zöldségnövényeket. 
Egyiptomban a mai napig ismerik a magyar 
paprika- és paradicsomfajtákat. Az európai 
uniós csatlakozásunk előtti években már 
hozzánk exportálták az egyiptomi paprikát. 

Mit fúj a passzátszél?
TRóPUSI	TUDÁSBANK	GöDöLLŐN

első pillantásra akár kuriózumnak is tűnhet, hogy Gödöllőn, az ország legna-
gyobb agrár-felsőoktatási intézményéből kinőtt szent istván egyetemen évti-
zedek óta trópusi és szubtrópusi mezőgazdaság tanszék, mai „beosztásában” 
nemzetközi fejlesztési és trópusi osztály működik. mi ennek a magyarázata? 
– kérdeztem az egység vezetőjétől, Pekli József egyetemi docenstől. 

Napjainkban pedig a nílusi ország jeles 
növénynemesítő vállalkozói dolgoznak 
nálunk. 

Magyarország honosította meg Egyip-
tomban a ketreces baromfitartást. Néhány 
ilyen telep ma is működik Kairó és Ale-
xandria környékén – kapcsolódott beszél-
getésünkbe Kispál	Tibor egyetemi docens. 
– Felismertük, hogy ha új technológiát 
telepítünk, azt nem hagyhatjuk csak úgy 
ott. Az oktatásról és az anyagellátásról is 
gondoskodtunk, amíg meg nem gyökerese-
dett a helyi társadalomban a szóban forgó 
fejlesztés. Szerepet vállaltunk a korszerű 
szarvasmarha- és a nyúltenyésztési tech-
nológiák adaptálásában is. Szíriában az 
Eufrátesz-gát létesítéséhez kapcsolódó 
komplex mezőgazdasági program kidolgo-
zásában vettek részt gödöllőiek Petrasovits 
Imre professzorral az élükön. Élőhelyet 
teremtettek a sivatagban.
–	Amikor	 hazajöttek,	 hogyan	 tudták	

hasznosítani	 a	 fejlődő	 világban	 szerzett	
tapasztalataikat?

– Hálásak lehettünk sorsunknak azért, 
hogy közvetlen közelről tehettünk szert a 
legfrissebb valóságismeretre. Ez megóvott 
bennünket attól, hogy valamiféle elvont 
laboratóriummá váljunk – folytatta dr. 
Pekli József. – Nem győzöm hangsúlyozni 
annak a jelentőségét, hogy élőben láthattuk 
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a kutatás tárgyául kiválasztott állatokat és 
növényeket. Megismertük a társadalmi 
környezetet, és az új szakmai ismeretek-
re épülő barátságokat kötöttünk. Csak 
megemlítem, amikor Szudánban jártam, 
az ottani magyar klubnak több mint 200 
tagja volt.  Államközi szerződések révén 
ugyanis számos fiatalt fogadtunk egye-
temünkön a latin-amerikai, közel-keleti, 
afrikai és ázsiai országokból, akik állami 
ösztöndíjjal tanultak nálunk, és szolgálta-
tásainkért korrektül fizettek. Volt olyan idő, 
amikor egyetemünk devizaállományának 
nagyobb részét tanszékünk „termelte ki”. 
Világhírű kutatók, professzorok segítették a 
kezdetben melegégövi osztályként létrejött 
műhelyünket, szinte minden egyetemről 
fogadtunk, kértünk fel előadókat. 
–	 Tanítványaik	 elvitték	 a	 hírüket	 a	

világba.
– Így igaz. De éppen ezért nekünk egy 

kicsit a korunkat megelőzve kellett dol-
goznunk. Alkalmazkodtunk a Nyugaton 
már isten tudja mióta létező lineáris kép-
zési szerkezethez, magyarul a főiskolainak 
megfelelő végzettségű szakembereket ké-
peztünk tovább az úgynevezett mestersza-

kon. Erről itthon akkor jószerivel még nem 
is hallottak. Több mint száz tanfolyamot 
szerveztünk 10-20 fős csoportoknak.

– Hadd tegyem hozzá – vette át a szót 
Kispál Tibor –, a nálunk végzettek nem 
portásként dolgoznak. A nemzetközi 
gazdasági együttműködésben ma sem 
hátrány, ha vezető posztokon gödöllői 
oklevéllel rendelkező szakemberekkel 
találkoznak a mi diplomatáink. Én pedig 
azért is szerencsésnek tartom magamat, 
mert mindent összeadva több évet töltöttem 
a Közel-Keleten. Tizenöt éven át vittem 
gödöllői hallgatókat Egyiptomba, Szíriába. 
Ezek a tanulmányutak a miénktől jócskán 
eltérő kultúra megismerését is szolgálták. 
Azzal az eredménnyel, hogy a gödöllői 
egyetemisták maguk mondták ki egy-egy 
kedvező tapasztalatukról, milyen jó lenne, 
ha ez nálunk is így volna.
–	Milyen	nyelven	oktattak?
– Szerencsére ezzel sem volt különösebb 

problémánk. Valamennyi munkatársunk 
kezdettől tudott angolul vagy más nyelven. 
Én például a spanyolt és a portugált bírom 
– mondta Pekli József. – Kezdetben persze 
még volt olyan előadás, amelyen tolmácsot 

Peru. Etetés a tilápia (édesvízi halfaj) telepen
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kellett alkalmaznunk, de előbb-utóbb 
minden tanárunk elérte az idegen nyelvű 
előadó szintjét. 
–	Milyen	tantárgyi	dokumentációk	álltak	

rendelkezésükre?
– Részben idegen nyelvű kötetek, 

részben vendégtanáraink munkái, s mi 
magunk is egyre több jegyzet és tan-
könyv megírására vállalkoztunk. Trópusi 
talajtanból például több jegyzettel ren-
delkezünk. Ügyeltünk rá, hogy ismerjük 
a legfrissebb tudományos információkat. 
Sok-sok szimpóziumon vettünk részt és 
magunk is sok ilyen konferenciát szer-
veztünk. Legfrissebb hírünk, hogy a MAG 
Alapítvánnyal közösen, egy elnyert pá-
lyázat révén mi készíthetjük fel a magyar 
agrárvállalkozásokat az Európai Unió 
Szolidaritási Alapjának felhasználására. 
Ez azért lényeges, mert 2008 lesz az első 
év, amikor magyarországi bejegyzésű 
cégek is pályázhatnak az évente 5-20 
milliárd euró összegű forrásokra.
–	Eszerint	tanítottak,	kutattak,	kapcso-

latokat	építettek	és	tudományos	szervező-
munkát	is	végeztek.	S	a	már	ismert	hoza-
dékon	túl,	mi	volt	a	haszna	az	egyetemnek,	
az	országnak?	

– Egyetemünk nemzetközi ismertsége 
és elismertsége nőtt, szakmai tekintélye 
erősödött, ami újabb külföldi diákok 
megjelenését eredményezte. Sok más 
mellett azt is hozadéknak tartom, hogy mi 
is megismerhettünk és amennyiben úgy 
döntöttünk, adaptáltunk több olyan állati 
és növényi kultúrát, amire egyébként nem 
lett volna lehetőségünk. 
–	A	mából	nézve	előrelátóak	voltak.	
– Mondhatnánk, bár akkor még közelről 

sem tudatosodott bennünk, általában szak-
mai berkekben sem, az éghajlatváltozásból 
adódó feladatsor, amire, ha jól értettem, 
célzott. Ma, amikor rendkívül sokan kezd-
tek el foglalkozni az éghajlatváltozással, 

Gödöllő előnyt élvez azzal, hogy itt ötven 
éves múltja van az aszálykutatásnak, 
amely döntően az Alföld középső zónáira, 
a Jászságra, a Tisztántúl egy részére és a 
Bácskai Homokhátságra terjedt ki. Szó mi 
szó, állat- és növényfajtáinkat, termelési 
technológiáinkat egyaránt érinti, hogy úgy 
tűnik, mediterrán térséggé kezdünk válni. 
Nem árt azért tudni, hogy az sem homogén 
terület. A Szahara például belelóg a Föld-
közi-tengerbe. Érdemes az élelmiszerek 
energiamérlegével is foglalkozni ebben az 
összefüggésben. Például mennyi energiába 
kerül egy kiló halhús és egy kiló marhahús 
előállítása? Magam a vizes témákat műve-
lem. Így a haltenyésztés titkait vizsgáltam 
Kubában és Brazíliában, legújabban pedig 
Afrikában, ami az egyik legfontosabb téma, 
hiszen az emberiség állati fehérjefogyasz-
tásának a negyede vizekből való és ez az 
arány belátható időn belül elérheti az 50 
százalékot is. 

– Nem ördögtől való gondolat azon 
töprengeni, hogy szárazságtűrőbb szán-
tóföldi és kertészeti fajtákat termesszünk. 
Ez a kérdés már az újító kedvű gazdálko-
dókat is foglalkoztatja – erősítette meg a 
mondottakat Kispál Tibor. – Igazi magyar 
narancs és banán persze ezután sem lesz, 
de ma már senki sem lepődik meg a magyar 
kivin és hogy egyik szakterületemből, az 
állattenyésztésből is említsek példát, a juh-
tenyésztésben lezajlott egy érdekes fajta-
váltás. A mediterrán awassi juhról van szó, 
amely főleg Észak-Afrika kedvelt fajtája. 
A konyhaművészet számára előnyösebb tu-
lajdonságokkal rendelkezik, mint a merinó.  
A bakonszegi Awassi Rt. kidolgozta e fajta 
magyarországi termesztéstechnológiáját. 
Mielőtt félreértenék, nem a klímaváltozás 
miatt lehet ezt a fajtát hazánkban tartani, 
bár az itteni takarmányozás feltételei ked-
vezőbbek, mint a száraz vagy félszáraz 
területeken. Egyszerűen arról van szó, hogy 



GAZDÁLKODÁS

	 Kincses	Kalendárium		 �0�		 a	2008-as	esztendőre

bátran felhasználtuk a külföldön szerzett 
tapasztalatokat.
–	Hogyan	gondolják	a	jövőben	haszno-

sítani	a	tanszéken	felhalmozott	tudástőkét?	
– Azzal kezdem – összegzett Pekli 

József –, hogy a mi munkánk területén is 
minden átalakult. Orientációs változások is 
végbementek. Ügyetlenségeket is be kell 
vallanunk, ami például a jól működő állam-
közi kapcsolatok feladásához, a pozíciók 
átengedéséhez vezetett. A beszélgetésünk 
elején megidézett időkben mi már ismertük 
a versenyt, ezért sem esett jól egyikünknek 
sem, hogy szinte lefegyverezve érkeztünk 
meg a jelenbe. Ezeket előre bocsátva to-
vábbra is célunk, hogy részesei legyünk a 

magyar és a külföldi hallgatók oktatásának. 
Fontos csatát nyertünk meg, amikor a Ma-
gyar Akkreditációs Bizottság jóváhagyta az 
agrármérnök mesterképzésben indítandó 
nemzetközi mezőgazdasági szakirányun-
kat. Tovább tudjuk tehát működtetni a 
magyar agrárcivilizáció vívmányait sajá-
tosan kínáló „tudásbankunkat”. Szeretnénk 
kihasználni annak az előnyét is – hallga-
tókban, kutatási feladatokban megjelenítve 
–, hogy éppen most Rómából Budapestre, 
közvetlen közelünkbe költözik az ENSZ 
Mezőgazdasági és Élelmezési Szervezete, 
a FAO, amelynek több szakértője volt és 
jelenlegi kollégánk.

Balázs Gusztáv

gödöllői egyetemisták egyiptomi sivatagban  FoTó: LAKAToS ESZTER
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–	Szorongva	kérdezzük,	jól	értettük-e,	amit	
a	téma	bevezetéséül	nekünk	elmondott?

– Nagyjából igen. A műszaki megoldá-
sok finomszerkezetének árnyalt bemutatá-
sára azért most nem vállalkoznék. A dolog 
elvi lényegét azonban fontosnak tartom 
néhány szóval megvilágítani. Meg kellett 
oldani, miként lehet meghatározni („be-
mérni”) a föld bármely pontján valamely 
test térbeli helyzetét. Az űrtechnika adott 
erre lehetőséget. Három műhold elhelyez-
kedésének és a megmérni kívánt ponttól 
lévő távolságának ismeretében a feladvány 
megfejthető. Joggal kérdezhetik, hogyan 
tudja a mi készülékünk megállapítani, 
milyen messze van a műhold? Gyakor-
latilag időméréssel. A műholdak jeleket 
sugároznak, amelyek egy kis időkódot 
tartalmaznak, vagyis a vevőberendezés 
tudja, hogy a jel pontosan mikor indult 
el az útjára. Ebből kiszámolja a műhold 
távolságát, és ha három ilyen távolságot 
meghatároz, akkor képes megállapítani a 
saját pozícióját. Ezen a módon azonban 
még nem lenne elég pontos a helymegha-

GPS,	Az	éGIG	éRŐ	KAPANyéL

Úgy terjed a GPs, mint a nátha. leáldozóban a papírtérképek csillaga, műholdak 
vezetik a sofőrt, autóban és traktoron. szó szerint műholdak, indokolt a többes 
szám, azt is mindjárt elmondjuk, miért. de előbb a rövidítést fejtsük meg, mert 
ha egyre több betűszót is kell megtanulnunk, az sem árt, ha a teljes elnevezést is 
értjük. ez esetben a GPs azt jelenti, hogy földrajzi helymeghatározó rendszer. ez 
persze kevés lenne az üdvösséghez, a megértéshez, a róla szóló irodalomban sem 
akármilyen vállalkozás eligazodni. no de hát a tudomány az tudomány, a GPs 
pedig tudomány a javából. szabó istvánt, a szent istván egyetem mechanikai és 
Géptani intézetének igazgatóját kértük, legyen a segítségünkre, hogy legalább a 
magját megértsük. Azt ugyanis, hogy a GPs valóságos forradalmat jelent a műszaki 
kultúrában, közelebbről a mezőgazdasági technikában és technológiában.

Robotpilóta a földeken

tározás. Szükség van egy olyan rendszerre 
is, amelyik rgy atomóra precizitásával 
sugározza a pontos időt. További nehézség, 
hogy a műholdak pályája picit változhat, a 
légköri viszonyok pedig befolyásolhatják 
a jel haladási sebességét. A probléma 
megoldására kitalált technológia egy földi 
fix pontot is kijelöl a méréshez és ennek a 
segítségével pontosítani lehet a műholdak 
jeleit, és így már megfelelő igényességgel 
határozhatjuk meg a szóban forgó tárgy, 
mondjuk a traktorom helyzetét. Ezáltal 
lehetőség nyílik a térbeli közlekedés kívánt 
irányainak, céljainak és feladatainak a 
precíz megtervezésére és végrehajtására.  A 
többi „már csak” technika és technológia. 

merre Jár a TrakTor?
–	Ha	 lehetne	 kicsit	 gyakorlatiasabban	
nézni	 a	 dolgot,	 azt	 kérdeznénk,	mire	 jó	
ez	a	 felismerés, ami,	ha	jól	értjük,	újabb	
tudományos	plafon	elérését	is	jelenti?

– Valóban a természettudományok sok 
rész-előrehaladásából centrifugálódtak ki 
azok az eredmények, amelyek már az ipar 
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által is befogadhatók, megjeleníthetők, 
munkára foghatók. Az a képességünk, hogy 
a földön bárhol nagy pontossággal meg tud-
juk határozni a helyünket, rengeteg előnnyel 
jár. Eddig is tudtuk, hogy néz ki a térkép, 
csak azt nem tudtuk, hogy mi hol vagyunk. 
A GPS-szel nem tudunk eltévedni az au-
tónkkal, mindig tudjuk, hogy hol járunk. A 
mezőgazdaságban kitüntetett szerepe lehet 
a helymeghatározásnak. Ezzel a technológi-
ával olyan ismeretekhez jutottunk, amelyek 
megbízhatóak, megismételhetőek, állandó 
minőségben rekonstruálhatóak, ráadásul 
nagyon differenciáltak is. A GPS segítségé-
vel pontosan regisztrálhatjuk a termőhelyi 
körülményeket. Ha tudjuk, éppen hol áll 
a traktor vagy a kombájn, nincs akadálya 
annak, hogy minden egyes termőhelyi pon-
ton megállapítsuk, mekkora volt a termés. 
Nagyon gyorsan tudunk termőhelyi adatokat 
gyűjteni. Közismert, hogy a nagytáblás me-
zőgazdasággal árnyékba került a terület szá-
mos változó jellemzője, mást ne mondjak, a 
tápanyagellátás, vagy a műveléstechnológia 
megválasztása terén. Márpedig nem mind-
egy, hogy egy adott táblára úgy általában 
meghatározott mennyiségben szórjuk a 
műtrágyát, vagy a részletekig informáltak 
vagyunk, hogy hová, mennyit indokolt és 
érdemes adagolni. Ugyanez mondható el 
az öntözésről is. Könnyű belátni, ezeknek 
komoly költségvonzatai vannak. Ugyanígy 
a GPS alkalmas és képes célra készült 
program szerint dolgozni, pl. „emlékezet-
ből” nyomvonalat követni. A vetésnél és a 
kultivátorozásnál is ugyanott tudjuk vezetni 
a traktort. Ha pedig összekötjük a földrajzi 
helymeghatározó rendszert a kormánnyal, 
megszületik a robotpilóta, a pontosság 
elérheti az egy centimétert, ami a sorköz-
műveléshez is elég.  A GPS képes mindarra, 
vagy talán még többre is, amire napjaink 
mágusát, a számítógépet használjuk.
–	Azt	már	 értjük,	 a	modern,	 korszerű	

mezőgazdaság,	a	minden	piacon	eladható,	
jó	minőségű	termelés	elemi	feltétele	a	tudo-
mányos	eredmények	adaptálása	a	gyakor-
latban.	Meggyőzőek	 ennek	 közgazdasági	
összetevői	is,	de	vajon	mit	tud	erről	Jani	
bácsi?	Másképp	 fogalmazva,	 a	magyar	
mezőgazdaság	mennyire	 fogadókész	 és	
képes	ilyen	korszakos	eljárások	alkalma-
zására?

– Több kérdést is feltett. Ha szétszálaz-
zuk ezeket, találunk objektív és szubjektív 
elemeket. Ami az objektív viszonyokat illeti, 
a GPS alkalmazható a mi viszonyaink között 
is – már alkalmazzák is. A gépgyártó cégek 
eleve ilyen felszereléssel árusítják gépeiket 
vagy helyet készítenek azok számára. Ami 
a személyi feltételeket illeti, be kell látni, a 
technikai, technológiai haladás olyan gyors, 
hogy ha nem is fizikai, de erkölcsi elhaszná-
lódás is lenullázza a tegnapi eredményeket. 
Magyarán szólva nincs is más megoldás, 
mint a tanulás. Még egy 50 éves ember sem 
blazírozhat arra, hogy neki már elég, amije 
van, mert ha e szerint él, nagy az esélye 
rá, hogy a „vanját” is elveszítheti. A fejlő-
désnek, a versenynek olyan kényszerével 
állunk szemben, amely az egyes embertől 
függetlenül végbemegy, amelyet ésszerűbb 
jó szívvel, mint előítéletesen fogadni.

műholdon JÁr Az idŐ
–	Az	előítélet,	a	megszokás	viszont	nagy	úr.

– Az emberek jelentős része mindig is 
megszenvedte a nagy változásokat – al-
kalmazkodási krízisbe esett. Ezért nagy az 
írástudók felelőssége. Az ő kötelességük 
helyzetbe hozni az embereket, elmondani 
újra és újra, hogy nem a technika az ellen-
ségük, hanem a felkészületlenség annak 
használatára. A legkülönbözőbb képzési 
módszereket és szinteket kell alkalmaz-
nunk, hogy mi szólíthassuk meg a gépeket, 
mert „mi tudjuk a nevét”. Ide sorolom a 
felnőtt, a felsőfokú képzést.  Kissé talán 
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nyersen hangzik, de nem lehet eltitkolni, 
olyan térben és időben szűkülő világban 
élünk, amikor a megmaradásunk garanciája 
és záloga az, hogy jó ütemben fel tudjunk 
kapaszkodni erre a gyorsuló szerelvényre, 
amikor műholdon jár az idő... Látszik, a 
GPS a filozófiáig terjedően veti fel a kér-
dések garmadáját. 	

centiméteres PontossÁG
–	S	mikor	lesz	a	szóban	forgó	viszonyoknak	
a	magyar	gazda	is	értő	élvezője?

– Értője úgy lesz, ha tanul. Élvezőjévé 
meg akkor válik, amikor ez a szolgáltatás 
is olcsóbb, mindenki számára elérhető lesz. 
Volt olyan időszak, amikor azt mondtuk, 
a mobiltelefont nem érdemes megvenni. 
Azután nagyon komoly áresés következett 
be. Az informatikai szolgáltatások ára 
csökken, alkalmazásukkal viszont egyre 
nagyobb hozzáadott értéket érhet el a 
gazda. Minden technológiának van egy 
sajátos életpálya görbéje. Úgy gondolom 
a GPS nem egyszerűen felmenőágban van, 
hanem a csúcs közelében. Egy egyszerű 

autós GPS-készülék (vagy a mezőgazda-
sági területmérésre alkalmas eszköz) pár 
tízezer forintért megvásárolható. A me-
zőgazdaságban használatos többfunkciós 
berendezések ára általában fél-egymillió 
forint között mozog. Cserébe könnyebb 
lesz a traktoros munkája, ha nem neki 
kell a centiméteres pontosságra ügyelnie, 
nem fogja kicsapni a sorokat. Korábban 
azzal kezdődött a vetőgép beállítása, hogy 
meghatározták a csatlakozó sort. Ez immár 
a számítógépre bízható. 
–	Milyen	hatással	lesz	ez	a	tulajdonvi-

szonyokra,	az	üzemi	szerkezetre?
– Magától értetődik, a GPS nem szün-

teti meg a versenyt, aki tehát alulmarad, az 
kiesik az agrárszereplők közül. Kár volna 
tagadni, a GPS-eszköz lehet a versenyelőny-
höz az azzal nem rendelkezőkkel szemben, 
ami pedig az üzemformákat, művelési mó-
dokat illeti, a GPS eszköz a legmegfelelőbb 
és a lehetséges változatok kialakításához. 
Mert végső soron mindezekre a kérdésekre 
a piac ítélete a perdöntő.

B. G.
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–	Mi	 indokolta	 a	 falugazdász-hálózat	
megszervezését?

– Azok a gazdasági, társadalmi vál-
tozások, amik vidéken is végbementek a 
rendszerváltás keretében. Megváltoztak a 
tulajdoni, az üzemi feltételek, az agrárkör-
nyezet, a finanszírozás és az értékesítés; új 
emberek léptek a termelők közé, akiknek 
igencsak sokféle illúziójuk volt a mezőgaz-
daságról, vagy még régi emlékeik alapján 
gondoltak boldogulni ezen az egyre bonyo-
lultabb terepen. Új, működőképes kapcso-
latot kellett teremteni a föld, az eszközök, a 
piac és a finanszírozás forrásai között. Erre 
elegendő felkészült szakember nem volt, 
illetve olyan nem volt, akik értették volna 
az új viszonyokat, s szakszerű válaszokat 
tudtak volna adni a hozzájuk forduló új tu-
lajdonosoknak. Nos, ezt a hiányt igyekezett 
pótolni ez a szisztéma.
–	Sikerült-e?
– Azt mondanám, e nélkül nem volt 

elképzelhető az újba való átmenet. Az 

LÁMPÁSOK	A	HEKTÁROK	MEzSGyéJéN

Megfontolt beszélgetés  
a falugazdászat állapotáról

A falugazdász, leánykori nevén gazdajegyző, még ma is egyféle bizonytalanság-
érzetet hordozó jelentéstartalmú, különös „sütemény” az agrárszereplők között. 
Beszélgetőpartnerünk, ruszkai János, aki a Galga mente tíz településén dolgozik, 
azt mondja, ma már sokat enyhült a falugazdászokat sokáig körüllengő kétkedés, s 
az abból adódó értetlenség. nem egyszer előfordult, hogy azok, akik a legnagyobb 
elzárkózók voltak egy ilyen státuszú szakember foglalkoztatásával szemben, most 
azok is bekandikálnak az ajtaján. arról van szó, hogy a 90-es évek derekán, amikor 
a falugazdász elnevezés alá sorolt szakemberek megjelentek a falvakban, az igen 
takarékosan kimért bérük 50 százalékát a központi szervek az önkormányzatok 
költségvetéséből szándékoztak finanszírozni. végül is az állami költségvetésből 
fizetik őket, és már köztisztviselői besorolásban dolgoznak. 

új birtokosok még holdban számoltak és 
féltek, nem veszik-e majd el újra a földjü-
ket. El kellett fogadtatnunk velük is, hogy 
hektárban számoljanak és széles körben 
kellett megismertetnünk a helyrajzi szám 
fogalmát. Más kérdés, a falugazdászi háló-
zat volt-e a legjobb módszer, vagy hogy ez 
a szisztéma milyen hatásfokkal működött. 
Tény viszont, hogy volt egy „révész”, aki 
felkínálta, a nála jelentkezőket átviszi a 
túlsó partra, egy megcélzott kikötőbe. Nem 
a megcélzott irány volt ugyanis kérdéses, 
abban széles körű volt az egyetértés, hogy 
magántulajdonosi mezőgazdaságra van 
szükség, illetve igény, ám azt, hogy miként 
fog működni az új alapokon kialakított 
agrárszektor, arra alig akadt, aki tudta 
volna az ökonómiai, a szakmai, a piaci, 
a financiális válaszokat. Ez a mindenkori 
kormányzat és törvényhozás kompetenciá-
ja, és nálunk késett a nemzeti agrárprogram 
elfogadása. Az újonnan földhöz jutottak és 
az illúziókergetők voltak a nagyobb bajban. 
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Tulajdonképpen akárhol is helyezkedett 
el a mezőgazdasági vertikumban valaki, 
szüksége volt új ismeretekre, informá-
ciókra és módszerekre a megnövekedett 
adminisztráció értő alkalmazásához, és 
mindezekért általános volt az igény a fel-
sorolt szükségletek kielégítésére kiképzett 
szakemberek iránt.
–	Hol	szorít	még	ma	is	a	falugazdászok	

cipője?
– A falugazdászok köztisztviselői stá-

tuszba vétettek, fizetésüket az államtól 
kapják, de irodájukat, technikájukat – mint 
jómagam is – általában a táskájukban 
hordozzák. Tekintve, hogy egy-egy falu-
gazdászhoz egy halom település tartozik, 
ahová előre bejelentett időben és helyre 
érkezik meg és dolgozik, a körülmények 
is sokfélék. Van ahol – talán mert jelentő-
ségének megfelelően értékelik a munkáját 
–, méltányos feltételeket biztosítanak, s 
van, ahol ezt inkább méltatlannak mond-
hatnám.
–	Említene	egy-egy	példát?
– A rossz példával nemigen szeretek 

előjönni, de ha már ragaszkodik hozzá, 
cím és név nélkül megemlítem, volt már 
olyan eset is, hogy parányi kávéfőző-he-
lyiségben fogadtam bizalmas tárgyaláson 
az ügyfeleket, akikkel adott esetben több 
millió forintos tételekről tanácskoztunk. A 
jó példa meg az, hogy amikor megérkezem 
valamelyik „falumba”, a polgármester 
fogad és érdeklődik, mire van szükségem 
a munkám minél hatékonyabb végzéséhez. 
Szóval a feltételek igen különbözőek, 
általánosságban mondom, hogy van még 
min javítanunk.
–	Hová	került	mostanra	a	falugazdászi	

munka	súlypontja?
– Ezt az igények szabják meg. A mi mun-

kánkra inkább a szórtság, másként mondva, 
a sokszínűség, a mozaikszerűség a jellemző. 
Nézze, mutatok egy munkaköri felsorolást! 

Ha minden előírt feladatomat egy időben 
egyforma igénnyel kellene végeznem, soha 
nem jutnék egyről a kettőre. Ugyanakkor 
minden feladattal foglalkozni kell. 
–	Akkor	úgy	kérdezem,	hogy	változott-e	

munkájában	valami,	amit	megemlíteni	érde-
mes	az	elmúlt	közel	másfél	évtizedből?

– Szakmai tekintetben feltétlenül. 
Tizenhárom éve vagyok a falugazdász 
pályán, megbízatásaimat a legdemokra-
tikusabb módon, négyszer is pályázattal 
nyertem el. A magam tapasztalata és 
megfigyelésem szerint mind több időt kell 
fordítanunk a piaci, közgazdasági, főként 
pedig a pályázati, finanszírozási kérdések 
tanulmányozására, hogy kielégítő módon 
tudjuk segíteni a hozzánk fordulókat. A 
segítség, a tanácsadás kezdetektől minden-
napos feladatom, ma már ellenőriznem is 
kell. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy 
nekem mintegy 3500 ügyfelem van, ennyi-
vel tartom a szakmai kapcsolatot. 
–	S	ennyi	ember	valamennyi	kérdésére	

tud	válaszolni?
– Folyton tanulni kell, tanulmányozni 

a mezőgazdálkodással bármely módon 
is összefüggő területeket, legyenek azok 
professzionális problémák, jogi vagy akár 
agrárpolitikai kérdések. A falugazdászok 
rendszeresen részt vesznek továbbképzé-
seken, szakmai szimpóziumokon, vitákon, 
szóval mind az egyéni, mind a szervezett 
továbbképzés számos formáját igénybe kell 
vennünk, hogy a legjobb tudásunk szerint 
segítsük a gazdákat. 
–	Tapasztalatai	 szerint	milyen	a	 jó	 fa-

lugazdász?
– Mindenekelőtt szakmailag felkészült, 

tapasztalt, megfontolt, körültekintő, lelki-
ismeretes, széles látókörű embert keresnek 
a hozzá fordulók. Nem azt állítom, hogy 
valamennyi falugazdász ilyen, hanem azt, 
hogy ez a követelmény, s én azt látom, ennek 
igyekszik mindenki megfelelni. Emberi te-
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kintetben pedig a legelső helyre a bizalmat 
tenném. E nélkül nincs, nem lehet eredmé-
nyes semmilyen konzultáció, pláne döntés. 
Aztán jön a megbízhatóság, mint a bizalom 
alapja. S mindezekkel együtt kell járnia az 
emberekkel való szóértés tudományának. 
Senki sem irtózik jobban „a hivataltól”, mint 
a parasztember. Én azt szoktam mondani, 
inkább mosolyogva fogadom a gazdát, 
semmint morcosan, mert így hamarabb rám 
bízza titkát, s ketten gyorsabban megtalál-
juk problémája megoldását. Ne azzal az 
érzéssel menjen el, hogy „na, ide is hiába 
jöttem”. Van, akit csak több év alatt tudtam 
rábírni arra, hogy vegye igénybe a gázolaj 
jövedékiadó-visszatérítés lehetőségét, azóta 
pedig nem győzi megköszönni a segítséget. 
A falugazdász így lesz, így lett mindenkinek 
fontos, kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Ki 
sem tudnak kerülni, amikor a területalapú 

támogatások elektronikus bevallására kerül 
a sor, mert én tudom, hogyan kell annak 
kinéznie.    
–	Kicsit	 közelebb	mennénk	 a	 gyakor-

lathoz.	Mit	 jelent	 a	 híres	Galga	mentén	
falugazdásznak	lenni?

– Fájó és nehéz kérdést tett fel. Én 
nem itt születtem, de itt élek már több 
mint 30 éve. Gödöllőn jártam egyetemre, 
feleségem a csoporttársam volt. Itt, ezen 
a tájon jártam be az agrármérnöki karrier 
grádicsait, az egyetemi tangazdaságban, 
melynek a kartali kerületét vezethettem. 
Gyönyörködtem a Galga mente kerté-
szeti kultúrájában, a kisebb-nagyobb 
gazdaságok, piacra termelő „kosarasok” 
sikereiben, házaik, településeik, kertjeik 
gondozottságában, munkaszeretetükben. 
Erre alapozva, ahogyan az itteni emberek, 
úgy én is óriási illúziókat tápláltam a jövő 

Ruszkai János tíz településén dolgozik  A SZERZŐ FELVÉTELE
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iránt. Azt vártam, hogy tovább gazdagodik, 
erősödik az a tradíció, amiből az említett 
gazdasági, társadalmi, emberi sikerek 
megteremtek ezen a tájon. E helyett fáj a 
lelkem, mert nem ez valósult meg. Éppen 
az ellenkezője.
–	Vagyis?
– Elhanyagoltak a valamikor virágzó 

kertészetek, gyom veri fel a kerteket. Évről 
évre kevesebb őstermelő újítja meg igazol-
ványát. Akadnak még kosaras asszonyok, 
de már egyre kevesebben. Nem éri meg a 
kispiacra termelni. A piacgazdaság látható-
an nem áll meg a kertek mezsgyéin, az erők 
és eszközök koncentrációját követeli meg. 
Nem a „nyolcszáz négyszögöl”, hanem az 
5, de inkább 10-20 hektár a jövedelmező 
üzemméret a kertészetben – ha más al-
kalmasságok is segítik a gazdát. Másként 
csak veszíteni lehet a piacon, s szépen 
tönkremenni.
–	Miben	látja	a	megoldást?
– A dolog nem csak termelési, technikai 

és piaci természetű. Ennél bonyolultabb. 
Meg kellene találni a szövetkezés megfe-
lelő formáit, itt alkalmazható változatait, 
előítélet-mentesen kell ezt a kérdést is 
megítélni. Bizonyára sok oka lehet annak, 
hogy még gépkörök sem jöttek létre a 
térségben.
–	Mire	gondol?
– Nagy költőink is sokat emlegették, 

ostorozták a magyarok egymás iránt nem 
mindenkor segítőkész tulajdonságait. Amíg 
az emberek között inkább a széthúzás, 

semmint az összefogás érvényesül, addig 
nehéz lesz nemes célokért együtt munkál-
kodni. Falugazdászként a magam eszköze-
ivel igyekszem előmozdítani, hogy minél 
közelebb kerüljünk ehhez a kívánatos 
állapothoz. Ehhez, az emberi tényezőhöz 
tenném még hozzá azt a megfigyeléseim 
szomorúbb fajtái közé sorolt jelenséget is, 
amellyel naponta találkozom. A gazdák 
egy része, mondjam így, panaszkodik, 
mert jól felszerelt családi gazdasága van, 
de gyermekei egyáltalán nem érdeklődnek 
munkája, gazdasága iránt. A vidék kiment 
a divatból. És ez nagyon szomorú.
–	Tapasztalatait,	megfigyeléseit	 szám-

ba	 véve,	miként	 látja	 a	 falugazdászság	
jövőjét?

– Én, éppen azért, mert napi kapcsolat-
ban vagyok a vidékkel, fontosnak tartom 
a falugazdász-hálózat folyamatos tökéle-
tesítését, a változó követelmények szerinti 
fejlődését, fejlesztését, mozgáspályáinak 
tisztázását, utánpótlásának tervszerűbbé 
tételét, megbecsülésének meggyőzőbb ki-
fejezését. Úgy hiszem, nem, már régen nem 
az a kérdés, hogy legyen, vagy ne legyen, 
hanem az, hogy minél jobb, minél hatéko-
nyabb szervezet legyen a falugazdászoké, 
mert nélkülük nemhogy a kisüzem, de a 
nagygazdaságok sem tudnának boldogul-
ni. Másként szólva, nagy érvágás lenne a 
falugazdász-hálózatot felszámolni, mert 
akkor valami más kellene helyette – lehet, 
hogy éppen újra ugyanez.

Balázs Gusztáv
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bábolnára igyekeztünk. Tényleg 
igyekeztünk, mert szerettük vol-
na már látni a mezőgazdasági 

gépkiállítást, a felhozatalt, az eső pedig 
nyújtogatta a lábát. Alacsony volt az ég, 
sűrű, sötét felhők torlódtak egymásra, 
sehol egy reménykeltő fénysáv nem nyí-
lott rajtuk. A levegő párás és nehéz volt, 
nem messze már esőfüggöny mutatta a 
mi jövőnket is. Egyszer csak egy négyes 
fogat száguldott el mellettünk. A csikók 
előbb nagyobb, aztán kisebb, egyre kisebb 
kanyarokat véve tanulták a fordulást. Szép 
volt látványnak is. Vigyáznunk kellett, 
nehogy mi forduljunk rosszkor és rosszul 
a felázott, szivacsszerűen megduzzadt 
terepen, a nagy cégek piros, sárga, narancs-
színű zászlótengere felé. Merthogy lovakat 
tovább már csak motorokban láttunk, igaz, 
számol(hat)atlanul sokat.

Közelebb érve a traktorok is elárulták, 
már színezetükkel, melyik világcég szere-
lőszalagjáról kerültek le. Megdöbbentő volt 
a látvány, ami szinte minden átmenet nélkül 
a szemünk elé tárult. Rögtön ugyanis egy 
hegynagyságú óriástraktor-sorba ütköz-
tünk. Velük párhuzamosan, a másik sorban 
nem kevésbé félelmetes monstrumok kö-
nyököltek dacosan, erőik tudatában. Azu-
tán jöttek a kisebb-nagyobb, ilyen-olyan 
szempontból érdekes erőgépek és a zavarba 
ejtő kinézetű munkagépek, a billenő ekétől 
az óriás szöcskére emlékeztető permetező-
gépekig, de volt közöttük nem egy olyan 
is, amiről senki földi halandó meg nem 
mondta volna, micsoda.

Sokáig nem tűnődhettünk, mert sze-
rettük volna látni az összes gépcsodát. 

Ésszerűen a lóerőkkel!
A	Jó	TRAKTOR	KEVESET	ÁLL

Egyik-másik erőgép motorháztetőjét is 
felnyitották, így válaszoltak a vevőszándé-
kot mutató komolyabb gazdákkérdéseire, 
megmutatták, mi micsoda, persze, ha látni 
lehetett. Sok és sokféle konstrukciót volt 
szerencsénk szemügyre venni. Nem kell 
mondani, a piacot a nagy nemzetközi gyár-
tók vezetik. Persze, mivel ez bemutató és 
vásár volt, a forgalomra esett a hangsúly, 
az üzletkötésre. E téren gondos szerve-
zésről számolhattunk be. Mindig kéznél 
voltak a szakértő eladók, akik készséggel 
tájékoztatták az érdeklődőket árujuk pa-
ramétereiről, megszerzésük, megvételük 
mikéntjéről, feltételeiről. 

miT És mennyiÉrT?
Több eladó önzetlen együttműködésére 
volt szükségünk, amíg eljutottunk a mi 
emberünkhöz. Vozár	László gépészmérnök, 
békéscsabai vállalkozóhoz, az Agro-Békés 
Kft. ügyvezetőjéhez, aki Case traktorok 
forgalmazásával foglalkozik. Elfoglaltsága 
közepette is türelmesen válaszolt kérdése-
inkre. Szóval a mérnök úrtól megtudtuk, 
komolyan kell meggondolni ki, mit vesz és 
mennyiért. Ennek a kihívásnak az a vevő 
tud megfelelni, aki felkészült a vásárlásra, 
aki tudja, milyen munkaműveletekre fogja 
használni. A szükséges teljesítményt gaz-
dálkodásának színvonala határozza meg. A 
Case-farm újszülöttje, a Puma elnevezésű 
középnehéz univerzális traktor – válto-
zatai lóerőben 165-212-ig teljesítenek 
–, biztosan nem 50 hektárra való, hiszen 
akkora területen nem lehet kigazdálkodni 
a felszereltségétől függően 19-23 millió fo-
rintos árát. Igazából 300 hektár komolyabb 
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talajmunkáinak elvégzésére találták ki. 
Ötszáz és ezer hektár közötti szántóterület 
már 200 lóerő feletti erőgépet kíván, ha 
korszerűen, minél több munkafeladatot egy 
műveletben elvégezve kíván gazdálkodni a 
tulajdonosa. Vozár úr úgy látja, a nagyobb 
traktorok iránti kereslet nő, mint ahogyan 
a gazdaságok is koncentrálódnak, nagyobb 
méret elérésére törekednek. 

maGyar TáJ mTz-Vel
A kínálat viszont egyre sokrétűbb a trak-
torpiacon, ez a hátránya is, mert sokféle 
olcsóbb, leszegényített termelőeszköz is 
gazdát keres. Ezek is kellenek, de a békés-
csabai kereskedő úgy gondolja, a magyar 
mezőgazdaságnak nem ez a fő útja. A 
kisebb teljesítményű traktorok mindinkább 
kiegészítő szerepet kapnak a gazdálkodás-
ban. A magyar táj ekével, pótkocsival jó 
ideig még elképzelhetetlen lesz MTZ-k 
nélkül, de egyre többen cserélik le a keletit 
másfélszer drágább, egyben korszerűbb, 
kényelmesebb márkára. Arra a kérdésre 

tehát, hogy milyen megfontolások alapján 
vásároljon a gazda traktort magának, lénye-
gében igen gyakorlati válaszokat kaptunk. 
Megegyezően Birkás Márta professzor 
asszony, gödöllői földműveléstani tanszék-
vezető véleményével, aki szellemesen úgy 
fogalmazott, az a jó és egyetlen szempont, 
ha a traktor minél kevesebbet áll. Mivel te-
temes befektetésről van szó, a beszerzéskor 
gazdasági, termelési, technikai és persze 
személyi alkalmasságot, meg ambíciókat 
is figyelembe kell venni. Vagyis ésszerű-
en érdemes dönteni. Biztató, hogy Vozár 
László egyre kevesebb partnere várja meg 
a nagyjavítást, a főjavítást, inkább a traktort 
cserélik ki 15-18 ezer munkaóra teljesítése 
előtt. A sikeresebb gazdálkodók nyugat-
európai módra 5-10 éven belül megújítják 
erőgépparkjukat. 

  A vevő az eladóval egyezik meg a vásár 
feltételeiben, s a vevő a banki hitelezés 
kritériumainak megfelelően köthet üzletet. 
A magyar gazdák kicsit bátrak, amikor 
terveznek. Nem mindenki gondolja végig a 

Már itt van a világ legkorszerűbb mezőgazdasági technikája
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dolgot. Nagy veszélyekkel járhat, ha nincs 
miből fizetni a hitelre vett gépet. A piacot 
persze nagyban befolyásolja, milyen tá-
mogatásokra pályázhatnak a gazdálkodók. 
Az előrejelzések azzal számolnak, hogy 
a közel két évtizedes technikai (s inkább 
a minőségben megmutatkozó) lemaradás 
csökkentése érdekében 2013-ig évente akár 
100 milliárd forint is juthat a magyarorszá-
gi gépberuházások támogatására európai 
uniós forrásból. 

Érdekességként említjük meg, amit 
azonban jobb komolyan venni, már most, 
hogy felfigyeltünk rá: kínai kistraktorok is 
kiálltak a placcra, kedvező árfekvéssel.

A Jinma az egész világra szállít Új-
Zélandtól Kanadáig, tudtuk meg Horváth 
Ferenctől, a gödöllői központú, Balassa-
gyarmaton és Gyöngyösön is telephelyet 
működtető Agramir Kft. műszaki vezető-
jétől, mondani sem kell, Gödöllőn végzett 
gépésztől. Higgye el uram, győzködött, a 
kínaiak naponta fejlesztenek valamit. Az 
első traktor egészen másképp nézett ki. A 
motor, a hidak, meglehetősen jó anyagból 
készülnek. Az itt látható típusok az összes 
európai szabványnak megfelelnek, sokféle 
munkaeszköz akasztható rájuk, elsősorban 
persze magyar ekét javasolunk. Erdei és 
szőlőbeli munkákra is alkalmasak, s ha 
valaki arra vállalkozik, hogy sűrű fillérért 
felszántja a falu kertjeit, ezzel megteheti, 
mert kis helyen elfér és fordulékony.  

A 25 lóerős gépek akciósan már másfél 
millió forintért hazavihetők voltak Bá-
bolnáról, s hétköznapokon sem kerülnek 
sokkal többe. 

  Horváth úr – akinek cége középkate-
góriás MTZ-k, Massey Ferguson trakto-
rok kereskedelmével is foglalkozik – az 
erőgéppiac helyzetéről általánosságban 
elmondta, hogy a termelők kicsit várakozó 
állásponton vannak. Egyesek elkötelezik 

magukat nyugati, igen nagy teljesítményű 
gépek mellett. A több mint 200 „lovas” 
traktorok ára 20-25 millió forint plusz 
áfánál kezdődik, és felszereltségtől füg-
gően (beleértve a vezetőfülkéknek az 
átlagos gépkocsik kényelmét felülmúló 
kivitelét) 50 millió forintig terjed. Nem 
biztos, hogy meg szabad venni egy ilyen 
traktort arra, hogy a tulajdonosa elvégezze 
vele a talajmunkákat 30 nap alatt és az év 
többi részében ne tudja kihasználni. Mert 
kaszálásra, rendsodrásra, terményszállí-
tásra beindítani luxus. A kistraktoroknak 
– természetesen kisgazdaságokban – éves 
munkájuk van, fordult vissza a kínai im-
porthoz. Ezekkel télen is lehet dolgozni, 
eltolni a havat az udvarból, a majorság-
ból vagy éppen egy bevásárlóközpont 
udvarából. A fülkés kivitelből eddig több 
mint tíz önkormányzat vásárolt mindenes 
gépnek. 

iGÉnyes csodák
Nyugodtak lehetünk afelől, hogy a bábol-
nai gazdanapokon a gyártók egyre többen, 
egyre igényesebb csodákkal állnak elő a 
jövőben is. És amiért a verseny nem fel-
tétlenül lefelé mozgatja az árakat, annak 
oka az, hogy közben egyre fejlettebb és 
drágább a technika, amivel ezek az erő-
gépek rendelkeznek, mind valós, mind 
potenciális értelemben. Elég, ha csupán 
a GPS-t említjük meg. Amiért pedig nem 
lógó orral, hanem bizakodva jöttünk el a 
nem akármilyen élményt adó kiállításról, 
annak az a magyarázata, hogy a kínálatot 
mustrálgató gazdák között akadt, aki az 
erőgépekből már a negyediket fogyasztja. 
E szerint van miből, és a bankok is van, 
akikben bízhatnak, mert 4-5, legkésőbb 
10 évente bátran ügyfelüknek tekinthetik 
mai partnereiket.

Balázs Gusztáv
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a z 1950-es évek elején kezdődött 
el Magyarországon a rózsa-
nemesítés, az akkor létesített 

Kertészeti Kutató Intézetben – emlékezik 
vissza Márk Gergely. A kilenchektáros 
rózsakertben – idegen szóval rozáriumban 
– 3200 rózsafajtát gyűjtöttek össze szerte a 
nagyvilágból. Később ott forgatták a híres 
magyar filmet, a Hatholdas rózsakertet. 
Aztán rózsakiállításokat rendeztek évről 
évre. A legszebb időszakban negyvenezer 
ember látogatta meg a legnagyobb magyar 
rózsakertet. Budapest gyöngyszeme volt 
ez a rozárium. Ma már csak két hektárból 
áll, és alig 1200 fajtával rendelkezik. Ma 
már csak könnyes szemmel emlékezhe-
tünk rá – fűzi hozzá a 84 éves mester, 
akinek kezei között több mint 600 új 
rózsafajta született.

A rozárium olyan növénygyűjtemény, 
mint az arborétum, de kizárólag rózsafaj-
tákból áll – veszi át a szót Ilona asszony, 
aki szintén kertészmérnök. Sorolja a híres 
rózsakerteket, mint Németországban a 
Sangerhausenben lévőt. Az osztrákok 
üdvöskéje a Bécs melletti Baden. A 
franciáké Párizsban a Bagatelle, illetve a 
Roseraie de l’Hay, amely a főváros mellett 
fekszik az egykori Malmaisonban, és még 
Napóleon császár első felesége, Josephine 
császárnő alapította 1804-ben. Tíz év 
múlva már az akkori időszak valamennyi 
rózsáját meg lehetett találni ebben a 
rózsakertben, hiszen Napóleon katonái a 
meghódított országokból összegyűjtötték 
a rózsafajtákat. Ennek még az angolok 

A rózsák birodalma
felejthetetlen élmény, ha az ember több ezer virágzó rózsatő között járhat. rá-
adásul, ha a magyar rózsanemesítés nagy öregje, márk Gergely és felesége, ilona 
kalauzolja, akik több mint fél évszázadot töltöttek el a rózsák birodalmában.

is a csodájára jártak. Amikor 1815-ben 
bevonultak Párizsba, akkor a brit katonák 
parancsot kaptak a malmaisoni rózsakert 
megvédésére. Európa legszebb rozáriuma 
azonban Josephine császárnő halála után 
teljesen tönkrement a porosz–francia 
háború idején. Később a francia kormány 
segítségével született újjá ez a rózsakert. 
Mai neve: Roseraie de l’Hay. A régi rózsa-
fajták legnagyobb gyűjteményét itt találjuk, 
sőt, ez az egyetlen rózsamúzeum. Ami azért 
is érdekes, mert a tearózsák fajtacsoportja 
innen kapta a nevét a „La France” nevű régi 
rózsáról, amelynek virága tea illatú.

Márk Gergely sok szép történetet ismer 
a rózsa történelméből. Szappho a rózsát 
a virágok királynőjének nevezte. Ez a 
nimbusz mind a mai napig megmaradt, 
hiszen a kunyhótól a palotáig egyformán 
szeretik ezt a pompás virágot az emberek. 
Az ókori görög monda szerint, amikor 
Aphrodité a tenger mélyéből megszületett, 
akkor a testét borító hullámok habjai fehér 
rózsákká változtak.

A rózsa mára már meghódította az egész 
világot. Nevének eredetéről számtalan 
legenda kering, de ha a genetikai tényeket 
vesszük alapul, akkor azt látjuk, hogy a 
botanikai rózsafajták nyolcvan százaléka 
rózsaszínű. Valószínű tehát, hogy a rózsa 
neve az uralkodó színből ered, de az is 
lehet, hogy a rózsaszínt nevezték el a 
rózsákról.

Babilonban már Krisztus előtt négyezer 
évvel említik az ékírásos táblákon a rózsá-
kat, mint a szépség példaképét.
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Két különböző vallás szent könyve: a 
Biblia és a Korán is sok helyen beszél a 
rózsáról.

A rózsakultusz legelső európai emlé-
ke Minósz egyik falfestménye a krétai 
Knósszoszban. Ez az alkotás egy tizenhat 
szirmú rózsát ábrázol.

Az ókori Egyiptomban Kleopátra ide-
jében még a templomi szertartásoknál is 
használták a rózsákat. A Római Birodalom-
ban Plíniusz a „Naturalis Historiae” című 
munkájában tizenkét rózsáról ír. Seneca 
említi az első ró-
zsa hajtatást. Néró 
idejében a nagy 
ü n n e p s é g e k e n 
több mint kétszáz-
ezer rózsaszálat 
is felhasználtak 
díszítésre.

A Római Biro-
dalom bukása után 
a rózsakultusz év-
századokon át a 
háttérbe szorult. A 
kolostorkertekben 
azonban megma-
radtak a szép rózsák, ahol azonban elsősor-
ban gyógyászati célra használták, valamint 
a rózsafüzér készítésére. A kereszténység 
egy ideig tiltotta a rózsát, mint vallásos 
jelképet, hiszen az korábban szoros ösz-
szefüggésben állt a rómaiak erkölcstelen 
életével. Később azonban ez a nézet 
megváltozott, és a rózsa is a kereszténység 
egyik emblémája lett.

Az arab birodalomban a rózsa szent 
növény volt, hiszen az iszlám vallás annak 
tekinti. Mohamed próféta nagyon kedvelte 
a rózsát. Az oszmán birodalom katonái 
hozták a maguk szent rózsáit magyar 
földre. Hazánkban ennek az emlékét őrzi 
Budapesten a Rózsadomb elnevezés.

Lippay János híres könyvében, az 1664-
ben megjelent Posoni Kertben, sokféle 
rózsát felsorol: nemes rózsa, közönséges 
rózsa, százlevelű, hollandiai, tarkabarka, 
narancsszínű, apró fehér, sőt még az ecetbe 
való rózsákat is.

A budai királyi palota kertjét Mária Te-
rézia építtette újjá, Grassalkovich közremű-
ködésével, és akkor háromszáz rózsafajtát 
telepítettek oda.

A magyar rózsanemesítés egyik úttörője 
az 1800-as évek végén Geschwind Rudolf 

erdőmester volt, 
aki több száz faj-
tát állított elő. Az 
1930-as években 
pedig  Magyar 
Gyula, a Kerté-
szeti Akadémia 
tanára ért el szép 
e r edményeke t 
ezen a területen.

Márk Gergely 
úgy értékel, hogy 
a magyar rózsa-
kultusz fénykora 
száz évvel ezelőtt 

volt, amikor például rendszeresen megjelent 
a Rózsa Újság című folyóirat.

A rendszerváltozás kapcsán a Kertészeti 
Kutató Intézet jogutódjának helyzete, és 
tulajdonosi jogköre többször is megváltozott. 
Ez vezetett a legnagyobb magyar rózsakert 
„romlásához”, hiszen ma már csak árnyéka 
önmagának. Ugyanakkor Márk Gergely még 
ma is küzd a magyar rózsákért. Legszebb 
nemzetközi sikerét 2000-ben, Rómában érte 
el, azon a rózsaversenyen, amelyen a világ 
valamennyi rózsanemesítője részt vett.

Márk Gergely akkor a parkrózsa és 
futórózsa kategóriában az „Árpád-házi 
Szent Erzsébet emlékére” nevű rózsájával 
aranyérmet szerzett.
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TÁNCOLó	LIPICAI	A	HÚSzCENTESEN

Favory és Pluto 
szilvásváradi utódai

„Favory	XXVIII-5.	2003-ban	született.	Si-
keresen	debütált	a	júliusi	díjlovas	versenyen	
rendkívül	 jó	munkaképességével	 és	 impo-
záns	megjelenésével,	biztató	képet	mutatva	
a	szilvásváradi	tenyésztésről.	Apja,	Favory	
Allegra	 szlovén	mén.	 Szilvásváradon	 két	
évig	fedezett,	jelenleg	Lipicán	áll.	Allegra	
kellemes	karakterű,	ideális	felépítésű	lipicai	
mén,	nyereg	alatt	képezték	Lipicán	az	S	kate-
góriáig.	Könnyen	lovagolható,	remélhetőleg	
több	utódját	is	láthatjuk	a	jövőben	díjlovag-
láson	és	fogathajtó	versenyeken.”

E szakszerű, büszkén hangzó ismerte-
tés a szilvásváradi ménes egyik ígéretes 
képviselőjéről az Állami Ménesgazdaság 
honlapján olvasható. A bükki hegyek kö-
zött a gazdaság három részre osztott lipicai 
ménesében 75 kancának 40-50 csikója szü-
letik évente. A legfontosabb cél: megőrizni 
e csaknem fél évezrede kialakult nemes 
fajta jellegét, nemzeti kincsünket. 

FolyTon menTeTTÉk
Gondolták volna, hogy e nemes ló neve az 
ezüst hársból eredeztethető? A dús lombko-
ronájú hársfa egy karsztvidéki kis szlovén 
falu főterén állt, ahol a helybéliek vallási 
szertartásokat  rendeztek  és iddogálni is 
itt gyűltek össze. E hársfáról kapta a nevét 
a település, majd később az itt tenyésztett 
lovak is e néven lettek világhírűek. Az 
osztrák császári udvar számára ugyanis itt 
alakítottak ki törzstenyészetet szikár, jó tar-
tású, elegáns megjelenésű lovakból már az 
1580-as évektől. A település neve szlovén 
nyelven hársfa: Lipizza, vagyis Lipica.

A napóleoni háborúk idején 1800-ban 
Mezőhegyesre menekítették a ménest és 
hat év után, amikor visszaköltöztették, 
jónéhány itt maradt a megszaporodott 
törzsből. Mezőhegyesen azonban a puha 
termőtalaj, a kellemesebb éghajlat évek 
alatt lassan változtatni kezdett a fajta 
jellegén, ezért az eredeti értékeket megőr-
zendő, hegyvidéki környezetbe, az erdélyi 
Fogarasra telepítették az állományt. Negy-
ven év után innen is menekülniük kellett, 
éppenséggel az I. világháború harcai elől. 
Bábolnán, a királyi ménesben kaptak 
helyet ugyancsak négy évtizednyi időre. 
Az újabb háború után, 1947-ben született 
az elhatározás, hogy az immár végképpen 
magyarnak számító lipicai fajtát az ősi, 
eredetihez hasonló környezetbe, a karsz-
tos Bükk-fennsíkra telepítik. Itt találtak 
végleges otthonra az 1953-ban megalakult 
Szilvásváradi Állami Ménesgazdaságban.

A néhány percnyi időben, miközben 
Dallos	Andorra, a szilvásváradi gazdaság 
igazgatójára várakozom, alkalom adódik 
böngészni a tárgyaló falán a festett csa-
ládfákat. Neapolitano 1790-ből, Maestoso 
1773-ból, Favory, Pluto 1965-ből, Siglavy 
Toscana 1830-ból. Ősök, e magyar ló tör-
zseként, sokféle náció keveredésével. 

– Egyetemistaként gyakorlaton jártam itt 
1981-ben, aztán három év múlva, néhány 
hónap gödöllői tanszéki munka után lettem 
gyakornok Szilvásváradon – mutatkozik 
be az igazgató. – A munkahelyem  máig 
ugyanaz. Vezetőként 1990-től dolgozom.

Éppen a rendszerváltás idejétől, ahogy 



GAZDÁLKODÁS

	 Kincses	Kalendárium		 ���		 a	2008-as	esztendőre

Dallos Andor elmondja, többszörösére nőtt 
a lipicai lovak állománya az országban. 
Népszerűsége a fogathajtó versenyeknek 
köszönhető: ez a kitartó, jól tanítható, 
elegáns küllemű fajta kiváló eredményeket 
produkált. Lipicai lovakat alkalmaznak a bé-
csi lovasiskolában, nyereg alatt képezik őket 
eredeti hazájukban, a szlovéniai Lipicán is, 
Magyarországon viszont a fogatos munká-
ban való hasznosításuk az elterjedtebb. 

BÁBolnÁBól Bükk
A direktor maga is versenyzett évekig, álta-
lában a magyar mezőny elején tanyázva. A 
génmegőrzésben nyújtott teljesítményéért 
az igazgató az idén elnyerte a Heves me-
gyéért kitüntető címet is. 

– Utoljára 2002-ben vettem részt fo-
gathajtó versenyen Sóskúton. Győztesként 
búcsúztam. A vezetői munkával már nem 
fér össze a versenyzés, leköt az itteni bürok-
rácia, ráadásul a versenykövetelmények is 
sokat nőttek. A mi dolgunk a törzsállomány 

értékeinek megőrzése, nem is annyira a 
versenyek szorgalmazása. Az ma már in-
kább a privát szféra jellemzője lett. Több 
mint nyolcszáz lipicai ló van az országban, 
a szilvásváradi állomány létszáma ugyan-
akkor évtizedek óta változatlan, 240-260 
körüli. Velük igyekszünk megőrizni a lipicai 
gének legértékesebb tulajdonságait. A ma-
gántulajdonban tartott lovakat fogják inkább 
versenyre, ez a tulajdonos érdeke.

Mutatja az okmányokon a cég emb-
lémáját: szarvasagancsok koszorújában 
kalligrafikus B betű. Értetlenkedem, mi 
utal itt a lóra, magyarázatképpen kibomlik 
a történet. Bábolnát jelenti eredetileg a „B”, 
az agancsok pedig a mostani helyszínt, a 
hegyvidéket. Bábolna helyett ma már a 
Bükköt jelképezi a logó.

kinyÍlT a ViláG
Firtatom, miért is alakult itt fontossági sor-
rend a génállomány őrzése és a versenyzés 
között. Hiszen a versenyek mégiscsak job-

FoTó: BERECZ TIBoR
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ban gyarapítják a hírnevet, adnak nagyobb 
rangot az intézménynek.

– Mivel költségvetésből gazdálkodunk, 
az alapfeladat mellett a versenyek mene-
dzselésére egyre kevesebb pénz jut – ma-
gyarázza az igazgató. – Igazából persze, 
ez csak az egyik ok. A versenyszabályok 
rendre módosulnak, s a nemzetközi ver-
senybizottságokban  ülő külföldi tagok ál-
talában saját hazájuk lovainak képességeire 
figyelnek, amikor a szabályokat elfogadják. 
Nekünk, sajnos, ezekben a bizottságokban 
pillanatnyilag nincs képviseletünk. Ami 
pedig a  génállomány megőrzését illeti, 
nemrég Szlovákiában találkoztak a lipicai 
ménesgazdaságok vezetői és megállapod-
tunk abban, hogy egy úgynevezett „gén 
reserv” programhoz közösen nyújtunk be 
uniós pályázatokat. Jelenleg Magyarorszá-
gon kívül Kistopolcsányban, az ausztriai 
Piberben, Lipicán van többek között lipicai 
ménes. 

– Ami pedig a szilvásváradi intézményt 
illeti, nem hagyhatom szó nélkül a másik 
magyar fajtát, a Gidránt. Ennek nincs 
olyan múltja, mint a Lipicainak, az 1800-
as években Mezőhegyesen tenyésztették ki 
arab és angol telivérek keresztezésével hu-
szárlónak. Elegáns, kemény a mai sportban 
kiválóan megfelel a military versenyeken. 
Döntés született arról, hogy a Dunántúlon 
tartott Gidrán ménest áttelepítik ide, Szil-
vásváradra. 

incitAtA és tuliPÁn
Talán nem véletlenül, a Magyar Lipicai Ló-
tenyésztők Országos Egyesületének elnöke 
is Szilvásváradi illetőségű. Egri Zoltán 
neve nemcsak a lótenyésztők körében 
ismert, három cikluson át polgármestere 
is volt a településnek. Ma az otthona az 
irodája, az egyesület 336 tenyésztő tagja 

folyamatosan ellátja munkával. A szüle-
tendő csikók törzskönyvezése, a szemlék 
előkészítése, az állományok ellenőrzése 
egyaránt az irányításával történik, emel-
lett versenyez, lovat tart, vetélkedőkön 
bíráskodik.

– Azt hiszem, természetes, hogy nyug-
díjasként lovakat is tartok, hiszen ez volt 
az életem. Hároméves voltam, amikor 
a katonatiszt apám megengedte, hogy 
a zenekar nagydobját húzó fekete pónit 
én vezessem itatni. Tízévesen pedig már 
lóháton vezettem egy május elsejei felvo-
nulást. Legutóbb, augusztusban Orosházán 
nyertem egy galoppversenyen. 

Megnéznék az istállójában egy igazi li-
picait, de mielőtt csalódnék, felvilágosít:

– Nekem nincs lipicai lovam. Egyesü-
leti elnökként úgy illenék, hogy az enyém 
legyen a legszebb, az pedig lehetetlen. A 
tenyésztők között sem szeretném, ha olyan 
hír járná, hogy valamilyen előnyt élvezek 
a lovammal. 

Beszélni viszont nagy lelkesedéssel 
beszél a lipicairól. Mára igazi magyar ló lett 
ebből is, hiszen, mint mondja, a 8 törzsala-
pító mén közül kettő magyar tenyésztésű: 
Incitata és Tulipán. Leggyorsabban ez az 
állomány szaporodik, igen kedvelt ezért 
is kell szigorúan vigyázni az eredetiségre. 
Aki nem tagja a szövetségnek, annak a 
lovát nem is tekintik igazi lipicainak, még 
ha olyat vásárolt is.

Igazi magyar fajta tehát, bár az igaz-
sághoz hozzátartozik, ugyanilyen büszkén 
nemzeti kincsnek tartják eredeti hazájában, 
Szlovéniában is. Ott már euro a fizetőesz-
köz és a húszcentesükön táncoló lipicai 
ló az embléma. Mit mondjunk: szívesen 
látnánk ugyanezt a magyar eurocentesek 
valamelyikén is…

Hekeli sándor 
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a Széchenyi Kártya bevezetése óta 
eltelt öt év alatt bebizonyosodott, 
hogy a kis- és középvállalkozások 

számára kidolgozott Széchenyi Kártya bevál-
totta a létrehozók elképzeléseit – véli Krisán 
László. A KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója 
szerint a konstrukció mára a kkv-szektor 
támogatásának legfontosabb és legnagyobb 
elérést biztosító eszközévé vált. Sikeressé-
gének kulcsa a területi kereskedelmi és ipar-
kamarák és a VOSZ irodahálózatban, mint 
újszerű értékesítési csatornában rejlik, hiszen 
ezen irodák vállalkozói nyelven, egyszerűen 
és érthetően tájékoztatják az ügyfeleket. A 
résztvevők között kialakított teljesen elekt-
ronizált kapcsolatrendszer következtében a 
vállalkozók gyorsan, bürokráciamentesen 
juthatnak folyószámlahitelhez. A Széchenyi 
Kártya hitelkonstrukció az idén Európai 
Vállalkozás Díj nemzeti fordulójában éppen 
ebben – a bürokrácia visszaszorítása kategó-
riában – szerzett elismerést.

– Büszkék vagyunk az elért eredmé-
nyekre, s nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
nemzetközi szinten is meg- és elismerjék a 
konstrukciót – mondta Krisán László, miután 
a Széchenyi Kártya másodszor is kategória 
győztes lett. Az EU-ban nagyon komolyan 
veszik a kis- és középvállalkozások tá-
mogatását – fogalmazott –, minden soros 
elnök ország kiemelt eseményeket szentel a 
témának. Az idén – tekintettel az EU portugál 
elnökségére – Portóban szerveznek SME 
Finance (kkv-k finanszírozása) konferenciát, 
és ennek alkalmával, december 6-án lesz az 
Európai Vállalkozás Díj eredményhirdetése. 
Krisán László nagyon fontosnak tartja, hogy 
Magyarországon egyre többen ismerik és 

használják a konstrukciót. Az eddig kihe-
lyezett közel 430 milliárd forint (1,7 milliárd 
euró) hitel azokhoz a vállalkozásokhoz jutott 
el, amelyeknek más reális lehetőségük nem 
volt a fejlődésre. 

Ebben az évben a bürokrácia visszaszo-
rítása kategóriában – amely a vállalkozások 
adminisztratív eljárásait egyszerűsítő intéz-
kedéseket ismeri el – nyert a program, az öt 
kategóriában részt vevő pályázatok közül a 
második legmagasabb pontszámmal és ez-
zel ismét bejutott nemzetközi fordulóba. 

A Széchenyi Kártya az ez évi elismerést 
azzal vívta ki, hogy egyre inkább felhasználó-
baráttá vált. Folyamatosan a vállalkozói nyelv 
használatára és arra törekedtek, hogy minél 
kevesebb papírmunkát igényeljen a termék 
igénylőitől és használóitól. A KA-VOSZ Zrt. 
a konstrukció bevezetését követően nyomon 
követte a fogyasztói igények változását, és a 
gyakorlatban nehézséget okozó adminisztra-
tív szabályokat a valós élethez igazította. A 
feltételeket, az eljárási rendet rendszeresen 
felülvizsgálták és szükség esetén a többi részt 
vevő szervezettel közösen módosították. 

Az elmúlt öt évben hét alkalommal 
történt kisebb-nagyobb egyszerűsítés. 
Krisán László emlékeztetett arra, hogy a 
Széchenyi Kártya értékesítését kezdettől 
tömegszerű méretekben képzelték. Ennek 
érdekében a hitelkérelem tartalmát és a 
csatolandó mellékletek körét is a lehető 
legszűkebbre korlátozták. Példaként em-
lítette, hogy 2004-ben az addigi igény-
lőlap adattartalmát kevesebb mint felére 
rövidítették, így terjedelme húsz oldalról 
hétre csökkent. A kérelmeket befogadó 
VOSZ, illetve a területi kereskedelmi és 

A kisvállalkozások  
beruházási hitelre is várnak
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iparkamarák irodahálózata az ügyfelek 
helyett beszerzi a szükséges cégkivonatot, 
a bankban már csak a szerződés aláírásakor 
kell személyesen megjelenniük. Ekkorra 
pedig az adminisztrációmentes kártya-
rendelésnek köszönhetően már a legtöbb 
esetben a bankkártya is rendelkezésre áll. 
A KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója példa 
nélkülinek nevezte a hitel tömegszerű 
értékesítése miatt kialakított informatikai 
háttértámogatást. Teljesen elektronizált 
az eljárásrend az igénylés benyújtásától 
a hitelbírálaton át a szerződéskötésen 
keresztül a Hitelgarancia (HG) Zrt. kész-
fizető kezességvállalásának igényléséig, 
de még az állami támogatások lehívása, 
nyilvántartása is ezen zárt informatikai 
rendszerben történik az aktatologatás teljes 
körű mellőzésével. Ezek a megoldások 
tették lehetővé az ötnapos hitelbírálatot, 
valamint azt a lehetőséget, hogy a HG Zrt. 
egy napon belüli visszajelzését követően 
azonnal megnyitják a hitelkeretet. A Szé-
chenyi Kártya esetében a vállalkozásoknak 
a fedezeti háttér miatt sem kell a korábban 
szokásos bürokratikus köröket – egyebek 
között tulajdoni lap, értékbecslés beszer-
zése, hitel- és biztosítéki szerződések 
közokiratba foglalása (közjegyzői vára-
kozás) – megfutniuk. A HG készfizető ke-
zességvállalásával kapcsolatos ügyintézést 
– máig csak a Széchenyi Kártyánál – a 11 
oldalas papíralapú kezesi kérelem kiállí-
tása és annak igen terjedelmes mellékletei 
(szerződések, hitelkérelem, éves beszá-
moló előterjesztése) postai úton történő 
küldözgetése helyett teljesen elektronikus 
alapokra helyezték. Ez lehetővé tette a 
HG azonnali döntését a készfizető kezes-
ségvállalásról. A hitelhez nyújtott állami 
kamat- és garanciadíj-támogatás eljuttatása 
az ügyfelekhez szintén mentes minden bü-
rokráciától. Az ügyfeleknek nettó kamatot 
kell fizetniük, így a kamattámogatás össze-

gét nem kell előre kifizetniük és az igazolás 
birtokában utólag visszaigényelniük, mert 
azt a hitelintézetek megelőlegezik. Az ad-
minisztrációt csökkenti, hogy a kártyához 
kapcsolódó támogatásokat nem szükséges 
külön nyomtatványon igényelni, mivel 
az egyébként használatos és szükséges 
nyilatkozatok jogi szempontból egyúttal 
támogatási szerződésnek is minősülnek.

A továbbra is piacvezető Széchenyi 
Kártya a vállalkozások számára a rövid 
lejáratú forgóeszköz-finanszírozást kivá-
lóan megoldja – mondja a vezérigazgató. 
A vállalkozók részéről azonban folyamatos 
és állandó az igény a meglévő konstrukciót 
kiegészítő, hosszabb távú, beruházásokra 
is felhasználható hitel létrehozására, amely 
egyesíti magában a Széchenyi Kártya elő-
nyeit, de más funkciót tölt be.

Krisán László szerint a beruházási for-
rások támogatására a jelenleg kidolgozás 
alatt álló JEREMIE-program két eszköze, 
illetve azok kombinációja is alkalmas lehet. 
A JEREMIE a kis- és középvállalkozások 
gyorsabb és könnyebb hitelezését célozza, 
segítheti majd a Széchenyi Kártyához ha-
sonló, olcsón és gyorsan elérhető hitelek 
elterjedését. A program egyik eszköze 
az induló mikrovállalkozások számára 
nyújt legfeljebb hatmillió forintos hitelt. A 
korábban már hitelezett vállalkozások szá-
mára pedig másik eszköz, a kereskedelmi 
bankoknak nyújtott garancia teszi a tervek 
szerint elérhetőbbé a további hiteleket.

Az optimális kkv-hitel 30 millió forint 
nagyságrendű, 5-10 év futamidejű – véli a 
KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója. Szerinte 
optimális esetben jelzálog-fedezetű, de 
megfelelő üzleti terv mellett klasszikus 
beruházási hitel formájában is nyújtható 
lenne. Az elképzelések szerint a hitel a te-
rületi kamarák és a VOSZ irodáin keresztül 
kerülhetne a vállalkozásokhoz a KA-VOSZ 
Zrt. koordinációja mellett. 
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a mezőgazdaságból élők érdekeit 
Brüsszelben két nagy lobbiszervezet 
képviseli: a COPA (Comité des 

Organisations Professionnelles Agricoles 
de l’Union Européenne, vagyis a Mező-
gazdasági Szakmai Szervezetek Bizott-
sága) és a COGECA (Comité Général 
de la Coopération Agricole de l’Union 
Européenne, vagyis a Mezőgazdasági 
Szövetkezés Általános Bizottsága). A két 
szervezetnek 1962 óta közös a titkársága, 
közös a főtitkára, ám az elnök személye 
különböző. A Copa az egyéni, a Cogeca a 
szövetkezeti termelők európai szintű érde-
keit képviseli. Mindkét szerveződés az EU 
intézményeinek elsődleges konzultatív part-
nere. Tagjai közé a huszonhét EU-tagállam 
közel nyolcvan szervezete tartozik. 

A Copa és a Cogeca több munkacso-
portot közösen működtet, de mind a Copa, 
mind a Cogeca rendelkezik önálló munka-
csoportokkal is. A munkacsoportok tevé-
kenysége szorosan kapcsolódik az Európai 
Bizottság tanácsadó bizottságaihoz. Az 
Európai Tanács döntései előtt rendszeres, 
hogy a tagszervezetek az egyes tagállamok 
szaktárcáival, sőt időnként a Tanács elnöké-
vel vagy a Tanáccsal is konzultálnak.

A Copa/Cogeca-nak 2004 óta négy tel-
jes jogú tagja van. A Copa tagja a Magyar 
Agrárkamara, a Mezőgazdasági Szövet-
kezők és Termelők Országos Szövetsége 
(MOSZ). A Copa és a Cogeca együttes 
tagja a Magyar Gazdakörök és Gazdaszö-
vetkezetek Szövetsége (Magosz). Csak a 
Cogeca tagja  a Magyar Termelői Értéke-
sítő és Szolgáltató Szervezetek Szövetke-

Agrár-érdekképviselet  
az Európai Unióban

zetek Együttműködése (Hangya). Szabó 
Zoltán, a Hangya ügyvezetője egyben a 
Cogeca alelnöki posztját is betölti.

A tagsággal a legfontosabb előny az, 
hogy a magyar érdekképviseleti szervek 
olyan külkapcsolati lehetőségekhez jutnak, 
melyet más úton nem tudnának biztosítani. 
Így első kézből szereznek információt az 
uniós szabályozás várható irányairól. A 
jogalkotásban való részvétel ugyanakkor le-
hetővé teheti, hogy a résztvevő szervezetek 
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztériummal közösen, két oldalról tudják 
képviselni a magyar termesztők érdekeit. A 
lobbiszervezet erejét jelzi, hogy az Európai 
Bizottság a Copa/Cogeca jóváhagyása nél-
kül nem vihet tovább agrárkérdést.

A négy magyar partnerszervezet együtt-
működési megállapodást kötött, melyben 
lefektették a legfontosabb alapelveket. A 
Copa/Cogeca testületeiben és a 27 szakbi-
zottságban közösen megbízott személyekkel 
képviseltetik magukat. A szervezetek Ope-
ratív Egyeztető Bizottságot (OEB) hoztak 
létre. A bizottság működtetésének feladatát a 
Magyar Agrárkamara látja el, amely feladatra 
egy kapcsolattartást koordináló személyt al-
kalmaz, aki jelenleg Hamar Balázs. Az OEB 
a közös álláspont kialakításával, egyéb opera-
tív döntések meghozatalával foglalkozik. 

A magyar tagszervezetek eredményként 
könyvelik el, hogy a kukoricaintervenció 
kérdésében sikerült a fokozatos megszünte-
tést elérni, ugyancsak eredménynek tekin-
tik a génmódosított gabonafélék tilalmát 
vagy a 2,8 százalék zsírtartalmú tej további 
gyártásának lehetőségét.
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az Mátyás király szép termetű férfiú vala, sem igen kicsin, sem igen nagy. A közép 
termettséget valamennyére meghaladta vala; szép és nemes tekéntetű, mutatván 
akaratos bátor szűvet. Veres orcájú vala, szép sárga hajú. Szépen ékesítik vala 

orcáját mind szöméldeki, melyek szélesek valának, és gyors feketére hajlandó szömei, 
és az ő mindenképpen illő orra; szabad és egyenes tekintetű vala, és oroszláni módra az 
eltekintésbe semmit nem pillant vala a szömével. Az eltekintésben kegyességet mutat 
vala, akire. kedig fél szömmel néz vala, az nyilván. nagy haragnak jele lőn. Majd hosszú 
vala a nyaka és az álla, és majd széles vala a szája. Szép illendő feje vala, sem felette 
igen nagy, sem igen kicsin. Az homloka majd széles vala. Szépen illenek vala egybe 
minden tagjai. Szép gömbelég karjai valának, és hosszú kezei. Széles vala mind háta, 
mind mellye. Szép lábai valának, az lovon való járásra alkalmatosok. És mindenképpen 
szép teste vala, fejér veres színű, mint a Nagy Sándor felől írnak. Gyermekségétől fogva 
igen gyors vala, és erős mellyű, nagy és bátor szűvű, nagy dicsíret és tisztességkívánú.

Igen munkatehetű vala, és nem hamar fárad vala meg. Igen szenvedhet vala az ő teste 
mind hideget, mind hevet, mind ehséget, és mindenféle munkát. Az hadakozás könnyű 
dolog. vala nála. Semmi nehezebb dolga nem lőn, mint otthon hivolkodni. Gyönyö-
rűséges lakásokat igen szereti vala. Kedveli vala a szép asszonyi állati szömélyeket, 
de más embernek feleségét soha nem bántott. Gyakorta mulatott barátival, és ivott az 
lakásban vélek. Kész vala mindjárt az ígéretekre. És hertelen haragú vala. Szabad elméje 
vala; mindenkor nagy dolgokra ügyeközik vala. Nem vala kegyetlen, sem embertelen, 
mint a fene pogánok, hanem a rómaiaknak természetek után minden cselekedetiben 
vágyódik vala. Hogy egynyíhányat baráti közül megnyomorított, nagy okokért kellett 
azt megművelni, noha nem dicsíretes vala ez őbenne. Első vétekre senkit nem büntötett 
az ő baráti közül, de ha másodúttal vétközett, keményen megbüntötte annak utána. 
Nemigen jeles szerencséje is vala barátihoz, mert sokat alávaló rendből felemelt, kik 
annak utána ellene ügyeköztenek praktikálni. De némelyeket is pórságból vötte ki, és 
a porból vette fel, kik igen jeles emberek löttenek annak utána. Egyébképpen minden 
dolgaiban igen jó szerencsés vala.

[…]
Igen okossággal vigyázó ember is vala Mátyás király. És mikoron valakit vádolnak vala 
előtte, avagy hogy a kémek valami hírt hoznak vala néki, nem mindenkor hiszi vala 
beszédeket. Hanem paraszt slejt ruhába öltezvén, őmaga másodmagával kiorozkodik 
vala udvarából, és mindeneket őmaga akara szömével meglátni. Budán a kapások közé 
állott, és úgy akarta meghallani, mit szól a község felőle, és minémű itéletet teszen az ő 
királyi birodalma felől.

HELTAI GÁSPÁR

Az	Mátyás	királynak	nagy	dicsíreti
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Erdélbe bemenvén, Hunyadon elorozkodék a seregtől, és Kolozsvárra bemenvén, mind 
alá-fel kerengett az várasban. Azután a mészárszékbe ment, és ott ülvén, úgy lógotta a 
mészárszéken lábait. Egy bíró lakott ott ellenébe a mészárszéknek, ki a jobbágyokkal 
nagy sok tűzre való fát hozatott volt, és a kolosvári szegény néppel azt felvágatta volt. 
Annak utána a poroszlókkal mind a fa mellé kergette a szegény népeket a piacról, hogy 
a fát behordanák a bírónak az udvarba, és asztogba raknák. Úgy talála az egyik poroszló 
Mátyás királyra is, és. monda néki:

– Jere, te sima orró, hordj fát.
Monda Mátyás király:
– Hány pénzt adsz?
És monda a poroszló:
– Ebet adok – és jót rándíta egyet a válla közett a bottal, és úgy hajtá őtet a ház elejbe 

az vágott fa mellé. Hogy oda juta a király, tehát a bíró fekszik a könyeklén.
Monda Mátyás király:
– Mit adsz, hogy besegítsem a fát vinni?
Monda a bíró:
– Co el kurvafi! Hordjad, mert ezennel úgy kékül meg. a hátod.
És szegény Mátyásnak váltig kelle hordani. A behordásba kedig, három hasábfára 

megírta volt Mátyás király az ő nevét veres krétával. Azonban elorozkodék onnét, és 
Gyaluba ment fel a sereg közübe. Harmadnapra alá jő Kolosvárra. Mikoron egynyíhány 
nap mulatott vala, szömbe hívatá e kolosvári bírót és a tanácsat. Hogy szömbe volnának, 
megkérdé a bírót, mint volna az váras? Épülne-é avagy nem? Volna-é a szegénységnek 
valaki nyomorítására, avagy nem? Felele a bíró:

– Felséges urunk, a te felséged oltalma alatt jó békességben vagyunk: nincsen a 
szegénységnek semmi nyomorúsága.

Mond a király szolgáinak:
– Menjenek a drabantok el, és hányják meg a bíró udvarában az új asztag fát, a fa közett 

ott megtaláltok három hasáb fát, melyeken az én nevem vagyon megírván veres krétával, 
hozzátok azokat ide. És fogjátok meg a bíró poroszláit, és hozzátok azokat is ide.

És a drabantok mind odafutának, és megkezdék hányni az új asztog fát, és nem sok 
üdő múlva kettőt megtalálának az fákban. És a király monda a bírónak:

– Hol vetted ezt a fát? Mondd meg.
És a bíró megrémülvén, döderegve mondta:
– Az jobbágyakkal hozattam.
Monda a király:
– Kicsoda vágta fel?
Mikoron a bíró hallgatna, megreasztá a király:
– Mondd meg.
És monda a bíró:
– Az várasbeli szegény nép vágta fel.
Monda a király:
– Kicsoda vitte az udvarodban?
És fordulván az egyik poroszlóra, és monda néki:
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HELTAI GÁSPÁR: XVI. századi protestáns prédikátor, nyomdász, író. A kolozsvári 
szász közösség lelkésze volt, ugyanott nyomdát működtetett, amelynek termékeit 
a magyar olvasóközönség számára készítette. Vallási tárgyú kiadványain (Biblia,	
Isteni	dicséretek	és	könyörgések), népszerű, szórakoztató formában megírt erkölcsi 
példázatain (Az	részegségnek	és	tobzódásnak	veszedelmes	voltáról	való	dialógus), a 
híres Száz	fabula meséin kívül Antonio Bonfini nyomán megírta az első összefüggő 
magyar történelmet (Krónika	az	magyaroknak	dolgairól), amelybe a nép ajkán élő 
mondákat, anekdotákat is beledolgozott. Elbeszélő tehetségével, mesélő kedvével, 
stílusművészetével, képekben gazdag, hangulati hatást is kereső nyelvével kora egyik 
legjelentékenyebb prózaírójává vált, a nyomdájában követett egységes helyesírás 
pedig a magyar helyesírás szabályozásában játszott fontos szerepet.

– Lator! Nézzed az orromat, ha sima? Lator! Most is tüzel a hátam a te ütésed 
miatt.

És monda az uraknak:
– Lássatok nagy kegyetlenséget.
És megbeszélé nékik az egész históriát. Annak utána monda a bírónak:
– Te hamis bíró: agebnek és kurvafiának mondál, és meg akaréd kéküteni hátamat, 

hagy füzetést kívánok vala a fahordásért. Ezeket a fákat hátamon kellett behordanom. 
Ihol kezem írása rajta vagyon: meg nem tagadhatod. Mi nem jobbágyul adtanak a szent 
királyok a szegény népet, és a falukat az várasokhoz, hogy a bírák és tanácsok rabul 
bírják azokat: nem tü jobbágyitok, hanem mindnyájan én jobbágyim vattok, mint szinte 
amazok szegények. De miérthogy ők együgyűek szegények, az ő gondjaviseléseknek 
terhejét raktuk türeátok, és hogy az várasaknak épütésére segítségül legyenek. Még a 
nemeseknek is nem adtuk a szegény népet jobbágyul avagy rabul, hanem csak a földet 
adtuk nékik az ő vitézségekért, hogy majorkodjanak rajta, és a szegénység is majorkodjék 
rajta. És miérthogy a szegények élik az ő földeket, hogy azért adót adjanak nékik a király 
adója mellett,. és bizonyos napokon is szolgáljanak nékik: és ezért viszontag tartoznak 
a nemesek véle, hogy gondjokat viseljék, és megoltalmazzák őket. – Annak utána úgy 
fordítá Mátyás király a beszédet a kolosvári bíróra, és monda néki:

– Te hamis és kegyetlen bíró, miérthogy ezt a törvéntelenséget művelted, és ekképpen 
szömemnek láttára hamisan megraboltattad, ezért akasztófa volna helyed: de hazámon 
nem művelem ezt a szömérmet, hanem harmadnapra fejedet elüssék. Te kedig, lator 
poroszló, törvéntelenségnek hóhére, miérthogy a szegénységet így kínzottad, és ennékem 
megütötted minden ok nélkül a hátamat, és ebbel kínáltál engemet, harmadnapra elvágják 
a te jobb kezedet, mellyel megütöttél engemet és a szegényeket, és annak utána egy nagy. 
gyevedert kössenek nyakadra, és avval egyetembe az akasztófára felakasszanak.

És a másik poroszlónak monda:
– Te szegénykergető lator, tégedet harmadnapra a prengér alá vigyenek, és három 

pálcával jól megcsépöljék a hátodat, annak utána a várasból kiverjenek, és országomból 
kimenj, mert ha megtaláltatol országomba, akasztofa lészen helyed.

És ezek mind így lőnek.
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Mikor a rekegő béka béköszönte
A hűs estvén belém illy képzetet önte.
Ah, egek! a világ baját csak nevetem,
Mikor a hűlt fűre testem letehetem,
Amelly az ugráló vért meghivesíti,
Melly a gondolkodó elmét megfrissíti.
Ti, az égből jövő kedves lehelletek,
Zefirkék! Mellyemre, kérlek repűljetek.
Itt a szent árnyékban, ah! szép képzeletek,
Múlandó társaim, hadd legyek veletek.
Ah! ti életadó kedves párázatok,
Melly eleven lelket mellyembe adtatok.
Itt a bujálkodó pazér természetnek
A legjobb ízek is, tudom, engedhetnek.
Nézd e hízelkedő fűvet s szép virágot,
Mellyet még semmi szél foga meg nem rágott.
Melly gyenge szárakon állanak mellettem,
Hogy reszketnek, pedig lassan lehellettem.
Nézd e sok színekkel játszi szép sereget,
Melly cifraságával meggyőzi az eget.
Hogyha vetekedni akar Salamonnal,
Királyi pompával meggyőzi azonnal.
Ó, ti életadó híves lehelletek,
Tőllem egy kevéssé még el ne menjetek.

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLy

A	híves	estve
Egy szóval csak éppen ezt bízom reátok.
Hozzám minden virág nektárját hozzátok,
Azzal újítsátok heregő mellemet,
Míg a sűlt virágok sírja el nem temet.
Ó, ti életadó híves lehelletek,
Tőllem egy kevéssé még el ne menjetek.

Itt, az árnyékoknak szent sátora mellett,
Mellyre hív szátok már gyakorta lehellett,
Ti kedves Zefirkék! ti estve magatok
Egy nyugtató sátort keringve fonjatok.
Ó, ti életadó híves lehelletek!
Tőllem egy kevéssé még el ne menjetek. 
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A befagyott Balaton megragadó látvány, kivált az első napokban.
Az óriási tó nem úgy szokott befagyni, mint a folyamok, mikor töredékes jégtorlaszok 
csoportosulnak össze; ez egy csendes pillanatában a víztükörnek egyszerre áll meg, mint 
a kristály, s reggelre ott van az egész vízen a sima, tündöklő tükör. Ezüst tükör, mikor 
a hold fénye bevilágítja. Nincs rajta semmi törés: egy darabból van öntve. Csak a sze-
kérutak látszanak meg rajta, amint a két part sűrűn fekvő falvaiból átvonulnak, egymást 
keresztezik, mintha mértani vonalak volnának egy üvegtáblán.

a	tihanyi hegyfok	kettős tornyú templomával oly tisztán látszik most meg a tükörben, 
tornyaival lefelé fordítva, mint maga a valóság.

Ha virradni kezd, a Hold elsápad s az egész hosszában rózsaszínű kezd lenni, akkor az 
óriási jégtükör is csodálatos színt változtat, mintha élesen kétfelé lenne osztva, az egyik 
rész violaszín és rézvörös fényt vesz föl, míg a napkelet felé eső, tehát a rózsaszín éggel 
érintkező fele azúrkék marad.

A tünemény pompája növekedik,  amíg az ég egyre világosul: a bíbor, az arany az égen 
megkétszereződik a tiszta tükörben, s mikor a nap fénytelen izzó gömbje feljön a láthatár 
violabarna ködei közül, tűzszínű páráktól körülragyogva, s letekint a ragyogó jéglapra: 
ilyen varázsképet semmi tenger nem mutat, semmi mozgó hullámtükör; mert az olyan, 
mintha két igazi nap kelne fel egyszerre két igazi égen.

Egyszerre szétlövelli a nap sugarait, amint a barna ködök közül kiemelkedett…
Mikor a beállott Balaton jegére legelőször rásüt a nap, először valami csodálatos zengés 

támad a jégben: mintha ezer meg ezernyi érchúrok pattognának el egy tündéri hárfáról; 
emlékeztet az egyiptomi zengő Memnon-szobrokra, csakhogy ez nem hagyja abba. A titkos 
zing-zöngés egyre hangosabb lesz, a tündérek ott a víz alatt már tele marokkal ragadnak 
hárfáik húrjaiba, éles pattanások kezdenek hangzani, melyek folyton emelkedő erővel 
a lövések hangjáig fokozódnak; és minden pattanásnál, minden durranásnál egy-egy 
csillámló repedés támad az eddig üvegmódra átlátszó jég tömegében: minden irányban 
össze-vissza pattog az egész óriási jégtábla, míg utóbb olyanná válik, mintha apró kockák, 
ötszögek és minden alakú idomok milliárdjaival volna egy óriási mozaikká összetömörítve, 
melynek felszíne tükör.

Ez okozza ama hangokat.
Aki azokat először hallja, a szíve hevesebben kezd dobogni.
Az egész jéglap szól, beszél, zeng lábai alatt. Mennydörgést és citerapengést hall ösz-

szekeverve. Egy-egy pattanás az ágyúdörejhez hasonlít és mérföldekre elhangzik.
S a halászok nyugodtan látnak hálóik szétbontásához a mennydörgő jég hátán; s a 

távolban szénás szekereket látni, amint a jégen csendesen végighaladnak négy ökörrel. Itt 

JÓKAI MÓR

A	befagyott	Balaton
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már ember és állat megbarátkozott a jég haragos perlekedésével, mely azután folytonosan 
tart, míg a nap ismét le nem áldozik.

Most egyszerre egy olyan rettentő dördülés hangzik, mintha száz ágyút sütöttek volna 
el. Az egész jégtábla megrendül és összerázkódik. S a dördülés munkája iszonyú, a füredi 
parttól rézsút egész Tihanyig, háromezer lépésnyi hosszúságban végigrepedt a jégtábla, 
és a kétfelé nyílt tömeg között egy ölnyi széles tátongó nyílás maradt.

– A rianás! A rianás! – kiáltanak a halászok, s otthagyva hálóikat, szaladnak arrafelé.
Ennek a támadt résnek a neve a nép ajkán rianás, mely szót sehol másutt nem ismer-

nek: ez nagy veszedelem a keresztülutazókra nézve, és ez be nem fagy soha, mert a víz 
szüntelen hullámzik közte: azért ilyenkor a legelső dolguk halászoknak azokra a helyekre, 
ahol útnyomok szelték át a rianást, a két veszélyes partra póznákat tűzni ki a jégbe, azokra 
szalmacsutakot téve keresztbe, hagy a jövő-menők jókor meglássák a veszélyt.
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Millió ízzel csiklandtok ti engem,
élet bolondos kis színházai,
csicsergő boltok. Ha járok az utcán,
dézsmállak titeket, mert csak játszva élek.
Habot eszem, szamócát, kaviárt,
üveg mögül labdázok, csengetyűzök,
irodalmat falok címszalagokról,
megmérgezem magam a patikáknál,
s egy reklámágyon sírva támadok föl.
Hő nyári délben gyakran meg is fürdöm,
kirakat-kádban, gömb-szappanokkal,
csorgatva a zuhanyt, locsolva lankadt
testem egy óriás lila szivaccsal.

KOSZTOLÁNyI DEZSŐ

Kirakatok
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A RoVAToT ILLuSZTRáLTA: BudAI TIBoR

a villamos-állat, vagy röviden: villamos, miként a poloska és a svábbogár, városi 
állat. A legnagyobb szárazföldi állat, nagyobb, mint az elefánt, akkora, mint 
a cethal. Az emlősök közé tartozik, kisfiait minden este a remízben árammal 

szoptatja. Ő maga is árammal táplálkozik, mégpedig olyanformán, mint a szúnyog 
vagy a bolha vérrel, nevezetesen, szívókáját beledöfi a Körútba vagy a Rákóczi útba, és 
áramot szív ki a földből.

A villamos teste csupasz, sem bőr, sem toll nem fedi, ezért nyáron nincs melege, de 
télen fáznak benne az utasok. Alakja meglehetősen otromba, hasonlít a tapíréhoz. Magá-
nyosan vagy párosan él a főbb utakon, néha azonban csapatokba verődik össze, amikor 
is a villamosok szép sorjában egymás mögé állnak, és pihennek. A villamos, habár igen 
erős állat, a futásban hamar kimerül, s ezért gyakori pihenésre van szüksége.

A villamosnak sajátságos, zúgó-bőgő hangja van, mintha egy óriási dongó repülne, de 
gyakran hallat vékony csengetésszerű hangot is, mely hasonlatos az egér cincogásához.

A villamos, habár a városokban él, mégsem háziállat, hanem vadállat, kedvenc szóra-
kozása, hogy elüti a konflist, és elgázolja az embert. Ha embert lát maga előtt, rettenetes 
bu-bu bőgéssel meggyorsítja futását, nekirohan, és rávetve magát, összeroppantja. Ezért 
félnek is tőle az emberek, és közeledtére csöngetéssel figyelmeztetik egymást.

A villamos szükségletét úgy végzi, mint a kutyafélék, kisétál a sínekből, odamegy a 
sarokházhoz, és hátsó jobb kerekét felemeli. A villamosnak egy szeme van, mely elöl csillog 
a homloka közepén. A konflisra úgy haragszik, mint a macska a kutyára; ha az úton konflist 
lát, állandóan ki akar ugrani a sínekből, hogy rávesse magát. A konflis viszont, miként a 
konflisutasok tapasztalhatták, úgy ingerkedik a villamossal, mint a macska a kutyával.

NAGy LAJOS

A	villamos-állat
Részlet a Képtelen természetrajzból
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a nagyok közül mindenki a legna-
gyobb akar lenni, a hajótársasá-
gok egymással harcolnak a dicső 

címért, no nem utolsósorban az általuk 
elérhető minél tetemesebb nyereségért. 
A személyszállítók közül a Liberty of the 
Seas, a tankereknél a Knock Nevis és a 
repülőgép-hordozók köréből a Nimitz-
hajóosztály tagjai hordják pillanatnyilag 
a pálmát.

A Royal Caribbean International cég 
mondhatja magáénak a földkerekség leg-
nagyobb kereskedelmi hajóit. A Freedom-
típusú hajókat a finnországi Turkuban, az 
Aker yards hajógyárban építik. Az első 
példány, a Freedom of Seas 2006 júniusától 
teljesít szolgálatot a Karib-tengeren, de őt 
már 2007 májusában lekörözte Liberty of 
the Seas. Az ő dicsősége is tűnékeny, 2008 
tavaszára várják harmadik testvérüket, az 
Independence of the Seas-t.

BokszrinG és szörfPÁlyA
A Freedom-típusú hajók a tulajdonos azon 
filozófiáját testesítik meg, mely szerint 
aktívan is el lehet tölteni az egyébként 
unalmasnak vélt hajókázást. Mert akit nem 
elégít ki az, hogy a horizontot bámulja föld 
után fürkészve, akinek unalmas a végtelen 
kékség, a végtelen mélység, a semmiben 
való lágy ringatózás, akinek nem elég 
kaland egy tengeri vihar, azoknak az uta-
soknak egy szárazföldi sportkomplexumot 
varázsoltak a fedélzetre. A hagyományos 
bevásárlóutcák, mozi- és színháztermek, 
könyvtárak, éttermek, kaszinók már a luxus-
hajók alapfölszereltségéhez tartoznak. Az 

ÚSzó	SzÁLLODÁK	éS	REPÜLŐTEREK

Hajók harca, harcok hajói
újdonság, a vonzerő az úszó fitneszszalon, a 
szabványos méretű bokszring, a mászófal és 
egy vízi város medencékkel, csúszdaparkkal 
és szörfpályával. 

a Freedom	of	 the	 Seas – amely mé-
reteivel jócskán lekörözte a hajdani vízi 
csodákat, a Queen-hajókat – 160 000 tonna 
súlyú, 339 méter hosszú, 72 méter magas, 
legnagyobb szélessége 56 méter. 3634 
utast szállít, 733 belső, 242 külső és 842 
balkonos kabinja van, a személyzet tagjai 
1360-an vannak. A tágasság, a kényelem a 
másik uralkodó jelszó. Minden eddiginél 
tágasabbak a fedélzetek, a kabinokban 
még azzal is nyertek néhány centit, hogy 
plazmatévéket helyeztek a falra. 

Ahhoz hogy szépek, egészségesek, fittek 
és kipihentek legyenek az utasok, mire újra 
a szárazföldre lépnek, hat nap, hét éjszaka 
áll rendelkezésükre. A hajóóriás Miamiból 
indul, s hét éjszakás útvonalán a követke-
ző kikötőket érinti: Cozumel (Mexikó), 
George Town (Grand Cayman), Montego 
Bay (Jamaica) és Labadee (Haiti).  Ha nem 
sikerült teljes mértékben az alakváltozás, 
lehet folytatni a kúrát a hajóosztály legfi-
atalabb tagján, a Liberty of the Seas-on, 
amely azért egy kicsit még nagyobb, még 
tágasabb, s még több szolgáltatást nyújt.

kÁPolnA A fedélzeten
a Liberty 2007. május 3-án debütált. A 
160 ezer bruttótonnás tengerjáró nyugati 
körútján Labadee-ben (Haiti), Montego 
Bayben (Jamaica), George Townban 
(Grand Cayman) és Cozumelben (Me-
xikó), kelet-karibi körútján pedig egy 
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egész, tengeren töltött nap mellett San Juan 
(Puerto Rico), Philipsburg (St. Maarten) és 
Labadee (Haiti) állomásokon köt ki. Ezen 
a hajón annyi az újdonság az elődjéhez 
képest, hogy családokra és házasulandókra 
is gondoltak. Többek között a 15. szinten 
van egy romantikus kis kápolna, a kapitány 
meg, mint tudjuk, a nyílt vízen eskető 
pappá avanzsálhat. 

A Royal Caribbean új Freedom-ka-
tegóriás hajóját 2008-ban követi majd a 
széria harmadik hajója, az Independence 
of the Seas. 

nAPi 113 ezer liter szennyvÍz
A vetélytárs Carnival hajótársaság az 1996-
ban épített Carnival	Destinyvel, a flotta 
egyik legnépszerűbb hajójával szeli a habo-
kat. Az úszó szállodában több étterem, bár, 
kaszinó, zenés klub, kártyaszoba, könyvtár, 
színházterem, úszómedence található. 1300 
kabinos, 3300 utast képes elszállásolni, 

akiket az út során 1000 főnyi személyzet 
szolgál ki. Ez a hajó volt az, amelyik átvette 
a dicső címet a Queen	Elizabeth-től, ame-
lyet 1938.  szeptember 27-én  Skóciában 
bocsátottak vízre. A 314 méter hosszú, 
36 méter széles és 83673 tonnás  Queen 
Elizabeth akkor a világ legnagyobb hajója 
volt, s egészen  1996-ig birtokolta a címet. 
15 fedélzetén 2285 utas és a 1296 fős sze-
mélyzet fért el. Legalábbis így tervezték, 
de a háború miatt másképp alakult a sorsa: 
luxusutasok helyett katonákat szállított 
Amerikából az európai hadszínterekre, 
(ugyanúgy, mint testvére, a Queen Mary) 
egy-egy fordulóval 15 ezer, 1942–1945 
között összesen 800 ezer katonát szállított 
az európai hadszínterekre. 

1946 októberében futott ki először mint 
utasszállító, híres emberekkel a fedélzetén, 
s New york és Southhampton között köz-
lekedett testvérhajójával fölváltva, immár 
eredeti küldetését teljesítve. Hasonló 

A világ második legnagyobb utasszállító hajója, a Freedom of the Seas
FoTó:MTI/EPA
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méretekkel bír utódjuk, a Quenn Mary II, 
amely 345 méter hosszú és 2620 utast visz 
a fedélzetén, de ma már nem a Carnival-
hajók legnagyobbika.  

A méretek, amelyekkel a hajók elkáp-
ráztatják az embereket, nagyon szép bevételt 
hoznak a konyhára. Nem csak arról van szó, 
hogy ki viselheti a legnagyobb tengerjáró 
címet, hanem – ezzel persze szoros ösz-
szefüggésben – arról, hogy ugyanannyi idő 
alatt a minél nagyobb területen még több 
fizető utast lehet nyaraltatni.   A konkurens 
hajótársaságok – mint a Royal Caribbean 
a Freedom-hajókkal és a Queen-hajókat 
üzemeltető Carnival társaság – tisztán üzleti 
megfontolásokból építteti a hajóit egyre 
nagyobbra, hiszen minél nagyobb egy hajó 
befogadóképessége, annál gazdaságosab-
ban lehet kiszolgálni az utasokat. S minél 
gazdaságosabb egy hajó üzemeltetése, 
annál olcsóbban tudja kínálni útjait. S ha 
olcsóbbak az utak, több a jelentkező. Megy 
is az üzlet gőzerővel, 2005-ben világszerte 
14,4 millió utas szórakozott a luxushajókon, 
s az évtized végére egyharmados növekedést 
várnak a hajótársaságok. 

Már-már város, s alig hajó a luxus ten-
gerjárók többsége.  Az egy helyre összete-
relt nyaralók számának tempós növekedése 
óriási teher a tengernek. A Greenpeace 
aktivistáinak fölmérése szerint  egy három-
ezer személyes hajó naponta 113 ezer liter 
szennyvizet is termelhet, nem beszélve a 
konyhai hulladékról. A szennyező anyagok 
vízbe bocsátása miatt súlyos dollármil-
liókra rúgó büntetést szabtak ki az úszó 
városokra, s kötelezték a társaságokat, 
hogy a hajókra építsenek szemétégetőt, 
szennyvíztisztítót. Hogy valóban egy csöpp 
szennyvíz nem kerül többet a tengerekbe, 
azt nehezen ellenőrzi akár a hatóság, akár 
a Greenpeace. A versenynek, a haszonszer-
zésnek azonban semmi nem szab gátat: 
2008–2009-re ígéri a Royal Caribbean 

a hatezer utast befogadó Genesis típusú 
hajójának bemutatását. 

Hasonlóan jó üzlet a teherszállítás, már 
olyan tájakon, ahol ismerik a szállításnak 
ezt a módját. S ebben a műfajban is igaz, 
minél tágasabb, annál kifizetődőbb. A 
teherszállítók közül a Knock	Nevis olaj-
szállító nyűgözi le a személyszállítókon 
már edződött szemlélőt: 458 méter hosszú 
(77 méterrel hosszabb, mint amilyen ma-
gas a New york-i Empire State Building), 
69 méter széles, vízkiszorítása 260 851 
regisztertonna. 1979 és 1981 között görög 
megrendelésre egy japán hajógyárban 
kezdték építeni, s építették akkorára, hogy 
650 ezer köbméter olajjal lehet teljesen 
megpakolni. Ilyenkor a merülése 24,6 
méter. Egy ilyen hajónak ahhoz, hogy 
teljes sebességről vészfékezve hirtelen 
megálljon, 15-20 tengeri mérföld (27-30 
km) távra van szüksége. A kikötőkben is 
4-6 vontatóhajó segíti mozgásukat, és ez 
a mozgáskorlátozottság, tehetetlenség az 
oka annak, hogy a La Manche csatornán, 
a Szuezi- és Panama-csatornán soha nem 
tűnhet föl. 

oBsiTos Tanker
Kezdetben a Közel-Kelet és az USA között 
teljesített szolgálatot a tanker, de az ő kar-
rierjébe is beleszólt a háború. 1986 körül az 
iráni–iraki háborúban Irán partjainál úszó 
tartályhajóként használták, míg 1988-ban 
súlyosan megsérült egy iraki bombától.  
1989-ben egy norvég cég vette meg a 
roncsot, melyből újra hajót varázsoltak egy 
szingapúri dokkban, s átkeresztelték Happy 
Giantre, még újabb tulajdonosváltás után 
Jahre Viking néven tűnt föl újra.  Legújabb 
tulajdonosától 2004 márciusában kapta 
jelenlegi, különleges nevét és vele együtt 
új szerepét: úszó tartály, átrakodó-állomás, 
raktárhajó. Napjainkban Katarban állomá-
sozik, a Perzsa-öböl olajmezőinél.
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S végül azok a csodahajók, amelyeket 
már egyenesen a háborúk szolgálatára 
szántak: az USA haditengerészetének 
Nimitz-osztályú repülőgép-hordozói kate-
góriájukban a világ legnagyobbikai. Ezt a 
hajóosztályt az 1960-as években tervezték, 
s tagjait folyamatosan álltak szolgálatba. Az 
elsőt, a Nimitz-et 1968-ban rendelték meg, 
s 1975-ben bocsátották vízre, majd sorban 
a többieket: a Dwight D. Eisenhower-t és 
a Carl Vinsont egyszerre rendelte meg az 
amerikai haditengerészet. Később újabb 
hat darabot: a Theodore Roosevelt-et, az 
Abraham Lincolnt, a George Washingtont, 
a John C. Tennist, a Harry S. Trumant és a 
Ronald Reagant.  Ez utóbbi 2003-ban állt 
szolgálatba. S már épül az utóda, a George 
H. W. Bush, várhatóan 2008-ban áll be a 
flottába.

A hajóknak a hagyományos hajtómű-
vek helyett két nyomottvizes atomreak-
toruk van, ami jelentősen megnöveli az 
árukat. Közel 100 repülőgépet hordoznak 
a fedélzetükön, amely 333 méter hosszú, a 
hajótörzs szélessége 41 méter, a repülési 
fedélzeté 77 méter, merülése 11 méter, 
vízkiszorítása 94 ezer tonna. 6500 fős 
legénység fér el rajta, kicsit szorosabban, 
mint a luxus tengerjárókon. Ha a centik és 
kilók versenyében – kategóriájától elte-
kintve – nem is az anyahajók győznének, 
profittermelésben vitathatatlanul az első 
helyen állnak. Jó üzlet a hajógyártás, jól 
profitál a hajótársaságok üzemeltetése, 
szép nyereséget hoz az olajkereskedelem, 
de a legnagyobb üzlet mindezek közül a 
háború. 

Jakubovits anna

A uSS Ronald Reagan amerikai anyahajó  FoTó: MTI/AP
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A leGGyorsABB rePülŐ
Az X–43A hiperszónikus röpülőgép  órán-
ként 11 263 kilométeres sebességet (10 
Mach) ért el egy dél-kaliforniai kísérlet 
során még 2004-ben. A NASA, az amerikai 
űrkutatási hivatal alig négyméteres, pilóta 
nélküli gépét egy B–52-es bombázó kapta 
a szárnyai alá az Edward légitámaszponton, 
s emelte 13 ezer méterre, ahonnan egy 
Pegazus rakéta módosított első fokozata 
vitte tovább 36 ezer méteres magasságba. 
Ott rövid, tíz másodperces, önálló röpülése 
során saját motorjával produkálta a hang-
sebességnél tízszer gyorsabb sebességet. A 
gép ezután, a tervek szerint, szabadeséssel 
érkezett a Csendes-óceánba, ahol sorsára 
hagyták. A sikeres kísérletet egy forra-

Sebességrekordok  
földön, vízen, levegőben

dalmi újításnak, a tolósugár-hajtóműnek 
köszönhetik a szakemberek, ez angol 
nevén a scramjet (supersonic combustion 
ramjet), a hiperszónikus repülőgép speci-
ális motorja. Más rakétáktól eltérően az 
X–43A-nak nem kell a hajtóanyag elégeté-
séhez szükséges oxigént nehéz palackokban 
magával vinnie, azt a beléje áramló levegő 
biztosítja. A hajtómű összesűríti a rajta 
keresztülhaladó levegőt, ami még mindig 
nélkülözhetetlen a motor működéséhez. A 
scramjet másik előnye, hogy míg a rakéták 
működésük során végig tolóerőt fejtenek 
ki, a tolósugár-hajtóművet le lehet fojtani, 
így a röpülőgép inkább röpül, mint rakéta. 
A scramjet a számítások szerint, később a 
15 Mach sebességet is elérheti.

Az X-43A még a B–52-es hordozógép szárnyai alatt  FOTÓ: MTI/AP/nASA
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a leGGyorsaBB VonaT
Kis híján egyforma gyors a TGV és a 
maglev. A japán találmány, a maglev, azaz 
a mágneses lebegtetésű vasút (az angol rö-
vidítésből jön a neve) birtokolja az abszolút 
világrekordot 581,2 kilométeres óránkénti 
sebességgel. Ezt 2007 tavaszán majdnem 
behozta a francia TGV, annak V150-re 
keresztelt változata 574,8 kilométeres 
sebességgel repesztett. A különbséget élő 
ember észre sem veszi, ráadásul más kategó-
riákról van szó. Igaz ugyan, hogy mindkettő 
vonat, s mint ilyen küzd a gyorsaságért, az 
utasokért, akiket vissza akarnak csábítani a 
röpülőktől, de mégis egészen más a két jár-
mű. Mondhatnánk, ég és föld, hiszen a TGV 
hagyományos, kerekeken suhanó vonat, a 
maglev viszont lebeg a levegőben. 

A maglevnek nincsenek kerekei, és sín 
sem fut alatta. A szerelvények aljában és a 
pályát alkotó hat méter magas betonlábakon 
is mágnesek vannak, amelyek ellentétes töl-
tése lebegteti a szerelvényt a tíz milliméterrel 

a pálya fölött. Nincs súrlódás, nincs kopás, 
nincs ellenállás – hasonlóan a röpülőgép 
működéséhez. A Maglev nem használhatja 
a már meglévő síneket, külön neki kell 
megépíteni a különleges pályát. Ráadásul 
nem szakíthatja meg kereszteződés, így cél-
szerű a magasban haladnia. Az ilyen pálya 
kialakítása megdrágítja a telepítést, viszont az 
üzemeltetés már olcsóbb a hagyományosnál: 
a súrlódás- és kopásmentes haladás kevesebb 
energiát és karbantartást igényel, haszna a 
nagyobb sebesség.

Ennek kipróbálására ma még csak 
egyetlen lehetőség van. Ez a Kínában, 
Sanghaj üzleti negyede és Pudong nemzet-
közi röpülőtér közötti lebegő, német–kínai 
koprodukcióban épült mágnesvonat, amely 
2003 óta szállítja az utasokat a harminc ki-
lométeres távolságon hét és fél perc alatt. 

A sebességrekordok elsősorban arra 
valók, hogy a lehetőségét bizonyítsák a 
földi, hosszú távú, gyors utazásnak. A 
TGV sebességét az üzemeltetője 300-320 

A TgV V150 óránként 574,8 kilométeres sebességre képes
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km/h-ban szabta meg. A maglev, mivel saját 
szabad pályáján közlekedik, megengedheti 
a 400 km/h körüli sebességet. Azért csak 
ennyit, mert közben elfogyott alatta a har-
minc kilométer.   

A leGGyorsABB Autó
Guinness-rekord született 2007. szeptember 
19-én a négykerekűek körében. Az eddigi, 
igaz, nem hivatalos, csak közmegegyezésen 
alapuló csúcstartót, a Bugatti Veyront verte 
az amerikai Shelby Supercars Ultimate 
Aero. Egy Washington állambeli tesztelé-
sen, a Guinness embereinek jelenlétében az 
Ultimate Aero 411,73 kilométeres óránkénti 
átlagsebességet ért el. Az átlagsebesség 
lett a világcsúcs, a pályát ugyanis kétszer 
kellett bejárnia, egyszer oda, egyszer vissza, 
azért, hogy a lejtés, a huppanók és a szél 
erőssége ne befolyásolja az eredményt. 
Az új szupersportkocsi váltója a gyártó 
szerint egyébként a 437 km/h-ra is képes. A 
szériaautók sebességversenyében a Bugatti 
Veyron a 407 km/órájával most már csak a 
második helyen kullog. 

Az autók fölépítéséből, teljesítményéből 
fakad gyorsasági különbségük. A Bugatti 
1001 lóerős, 16 hengeres, 1250 Nm nyo-
matékú és 1887 kilogrammot nyom. Az 
amerikai Ultimate Aero két turbós, 1183 
lóerős, 1483 Nm a nyomatéka, súlya mind-
össze 1224 kilogramm.

Hogy nem lehet száguldozni ennyivel, 
tesztpályákat, elhagyott repülőtereket kivé-
ve, az ismert azok előtt is, akik hajtanak az 
ilyen kocsikra. A Forma-1-es versenyeken, 
például a 2007-es év 14. fordulójában, a 
Belga Nagydíjon a legnagyobb sebességet 
a finn Kimi Räikkönen produkálta, 313 
kilométeres sebességgel száguldott a pá-
lyán. Piros lámpától rajtolva az Ultimate 
Aeróval 2,8 másodperc alatt lehet százra 
fölgyorsulni, hogy aztán vészfékezve érjük 

el a következő pirosat. A kocsi ára 550 ezer 
dollár, a büntetés változó.

A leGGyorsABB rövidtÁvfutó
Megdöntötte a 100 méteres síkfutás világcsú-
csát 2007. szeptember 9-én a jamaicai Asafa 
Powell a Rietiben rendezett atlétikai Grand 
Prix-n, annak selejtezőjében. Az új világcsúcs 
9,74 másodperc, ami 0,03 másodperccel jobb 
az előző rekordnál. A korábbi, 2005. június 
14-én fölállított rekordot is a 24 éves Powell 
tartotta. Powell kicsit korábban, az oszakai 
világbajnokságon 9,96-ot futott, amivel a 
bronzérmet érdemelte csak ki.   

a leGGyorsaBB Gleccser
A Grönland keleti partjánál vonuló 
Kangerdlugssuaq gleccser a gleccserek 
leggyorsabbika a világon. Évente 14 kilo-
métert tesz meg, és egyre gyorsul. Ennek 
az a sajnálatos oka van, hogy közben 
nagyon gyorsan fogy, évente öt kilomé-
ternyivel rövidül meg, áramlási sebessége 
ennyi fogyás után háromszáz százalékkal 
nő. Olvadásával tíz köbkilométernyi friss, 
érintetlen vízzel növeli az Atlanti-óceánt, 
ezzel a világtengerek szintjét is emelve. 

A második leggyorsabb gleccser, a 
Columbia Alaszka partjainál úszkál. A 
coloradói egyetem munkatársai figyelik 
fogyását és sebességét, s azt tapasztalták, 
hogy a Columbia 1980 óta 14 kilométert 
húzódott vissza, éves sebessége csaknem 
eléri a grönlandi Kangerdlugssuaq-ét. 

A szakemberek az alaszkai gleccser 
megfigyelése közben azt találták, hogy a 
jégnyelvek olvadása nem írható egyértel-
műen a klímaváltozás számlájára, hiszen 
az árapályhoz hasonló fizikai folyamatok 
játszódnak le bennük. Híznak és fogynak, 
bár a terebélyesedés évezredekig tart, az 
olvadás már években mérhető. 

J. a.
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a XXI. század rohanó világában 
már egyre kevesebb időnk marad 
magunkra és hétköznapi teendőink 

elvégzésére. Az internetes szolgáltatók ezt 
igyekeznek kihasználni, és minél több terhet 
levenni a vállunkról, hogy a modern technika 
segítségével könnyebben és gyorsabban el 
tudjuk intézni mindennapos ügyeinket. Ma-
napság már a napi bevásárlás helyett rendel-
hetünk élelmiszert, ruhát, intézhetjük pénz-
ügyeinket, levelezésünket, kiválaszthatjuk 
programjainkat, szervezhetjük utazásainkat a 
világháló segítségével, hogy csak pár példát 
említsek a millió lehetőség közül. 

Ehhez a virtuális világhoz csatlakozik az 
orvostudomány is. Vannak keresőoldalak, 
ahova az ember beírja a panaszait, és a 
keresésre kattintva máris száznyolcvan-
háromezer találathoz jut. Ezt persze senki 
sem képes végigolvasni, mert ennyi idő 
alatt akár egyhetes orvosi kivizsgáláson is 
részt vehetne.

De például számtalan fórum található a 
neten, ahol betegségeik történetét vitatják 
meg az emberek, ezzel segítve egymást. 

Vannak olyan oldalak is, ahol betegek 
fordulnak a panaszaikkal a „webes” or-
voshoz. Részletesen leírják panaszaikat, 
és kapnak is választ. De csak tanácsokat, 
és szinte kivétel nélkül mindegyik azzal 
zárul, hogy forduljanak a háziorvosukhoz, 
vagy szakorvoshoz, mert látatlanban nem 
lehet gyógyítani. 

Nem is olyan régi találmány, hogy van-
nak patikafutárok, vagyis olyan cégek, akik 
házhoz szállítják a vény nélkül és vénnyel 
kapható gyógyszereket is. Ez nagy segítség 

Látatlanban nem lehet  
beteget gyógyítani

azok számára, akiknek nehezére esik elmenni 
egy patikáig, mert betegek, és esetleg nincs, 
aki elhozza helyettük. A futár házhoz jön, 
átveszi a vényt, majd később kézbesíti a 
gyógyszert, vagy lefényképezi, és beküldi a 
központba a receptet, ahol egyeztetik a már 
kipostázott csomag tartalmával. A házhoz 
szállítási díj ugyan nem kis összeg, de még 
így is van rá igény, hiszen ez sokak számára 
nagy segítség. Azonban ez a módszer sem 
veszélytelen, mert könnyen lehet, hogy 
inkább rendelünk egy vény nélkül kapható 
gyógyszert, megpróbálunk egyedül gyógyul-
ni, ahelyett, hogy orvoshoz fordulnánk csak 
az időnket és pénzünket pazaroljuk. 

Az a világ, amikor e-mailbe tömörítve 
kaphatjuk az egészséget, még várat magára. 
Kétségkívül csábító a gondolat, hogy csak 
helyet foglalunk a saját, kényelmes kis 
székünkben a számítógép előtt, és szinte 
pillanatok alatt megoldást találunk a prob-
lémánkra. Csak bepötyögjük a tüneteinket, 
az ügyeletes internetes doki megmondja, 
hogy mi bajunk és mi a gyógymód rá, majd 
felemeljük a telefont, és megrendeljük 
a szükséges gyógyszereket. És mindezt 
persze teljes biztonságban, mert a csalókat 
már sikerült kirekeszteni ebből a világból. 
Egyáltalán nem elképzelhetetlen, hiszen 
a technika félelmetes iramban fejlődik, 
és több mint valószínű, hogy a műszaki 
zsenik erre is fognak találni megoldást, de 
még nem ma vagy holnap. 

Addig pedig igenis kénytelenek vagyunk 
elmenni a rendelőbe, végigállni a kilométe-
res sorokat, és kifizetni a vizitdíjat.

J. zs. 
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a z ókori világ hét csodája az ephe-
szoszi Artemis-templom, Sze-
mirámisz babiloni függőkertje, 

Mauszólosz síremléke, a Mauszóleion 
Halikarnasszoszban, a rhodoszi Kolosszus, 
az alexandriai világítótorony, a Phárosz, az 
olimpiai Zeusz-szobor és a gízai Kheopsz-
piramis voltak. A görögnek persze könnyű 
dolga volt, még nem volt ilyen zsúfolt a vi-
lág, sőt, Amerika még nem volt fölfedezve. 
Nagyobb munka volt a mostani. A svájci 
producer fölhívására évekig tartó szavazás 
során körülbelül százmillióan választottak 
az előzetes 77, majd 21 tételes listáról. Bár 
az UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudo-
mányos és Kulturális szervezete nem adta 
a nevét sem a kezdeményezéshez, sem a 
végeredményhez, több olyan alkotás van az 
új csodák listáján, amelyeket az UNESCO 
talált méltónak a világörökségre. Túl nehéz 
dolga nem lehetett a világhírű építészekből 
álló zsűrinek, hiszen az építészet minden 
korban nagyszerűt alkotott, a versenybe ke-
rült pisai ferdetorony, a római Szent Péter-
bazilika, a kölni dóm, a pekingi tiltott város 
csak kiragadott példák. Amelyek végül is 
befutottak a közönségszavazatok alapján: a 
kínai nagy fal, a jordániai Petra romvárosa, 

elmúlt kétezerkétszáz év, amióta egy görög költő és utazó, Antipatrosz összeírta a 
világ hét csodáját. közülük mára hat az enyészetté lett, mi csak följegyzésekből, 
maradványaikból, rajzokról ismerjük. ne járjunk így a többi építészeti remek-
műveivel, gondolta egy svájci üzletember és filmproducer, Bernard weber, ezért 
kieszelte, hogy az internetet fölhasználva megszavaztatja kortársait, válasszanak 
ki hetet az újabb kor építészeti remekművei közül. Arra gondolt a svájci, hogy 
ha közmegegyezéssel kiválasztunk dicsőségünkre méltó alkotásokat, azokra 
mindannyian jobban vigyázunk, s kitüntetett figyelemmel foglalkoznak vele 
a műemlékvédők, a kormányok is. hogy a következő kétezer év barbársága, 
háborúi, árvizei, földrengései rajtuk már ne foghassanak.   

A világ hét új csodája

a brazíliai Megváltó Krisztus-szobor, a 
perui Machu Picchu, a mexikói Chichén 
Itzá, azaz a toltékok fővárosa, a római 
Colosseum és az indiai Tádzs Mahal.    

a kínai	nagy	falat, a Kínai Birodalom 
jelképét több mint 2000 éve kezdték épí-
teni, az UNESCO 1986-ban vette fel a 
világörökség listájára. 
Petra Jordánia fővárosától, Ammántól  

260 kilométerre délre található, a tömjénút 
végállomása volt. Vörös sziklafalakba vá-
gott monumentális templomáról, sírjairól 
ismert romváros, melynek nagy része még 
nincs feltárva.

A Rio de Janeiró-i Megváltó	 Krisz-
tus-szobor Brazília jelképe. A 710 méter 
magas Corcovado-hegyre épített 8 méteres 
talapzatáról tekint le a városra a 30 méter 
magas alak. Ölelésre tárt két karja között 
is 30 méter a távolság, súlya 1145 tonna. 
Öt évi munka után 1931-ben avatták föl. 
Rio leglátogatottabb műemléke: évente 1,8 
millió turista keresi fel. 

A perui Machu	Picchu az Andok és a 
múlt civilizációk egyik máig megfejtetlen 
rejtélye. Az inkák rommá lett városát, 
netán temetkezési helyét, menedékhelyét, 
csillagvizsgálóját vagy zarándokhelyét 
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naponta ezrek keresik föl. Az ötszáz éves 
várost Pacsakutek inka király 2430 méter 
magasságban alapította, 1911-ben fedezték 
föl. 1983 óta a világörökség része.

A mexikói Chichén	 Itzá tolték várost 
az időszámítás után 500 körül építették 
a yucatán-félszigeten. A maya kultúra 
remekművei közül itt a csillagvizsgálót, a 
Kukulkán-piramist, a Harcosok templomát 
és az emberáldozatok helyét, a Szent kutat 
csodálják a turisták.  

A római Colosseum Vespasianus császár 
ideje alatt épült, i. sz. 80-ban készült el. A 
megnyitón ötezer vadállatot vonultattak 
föl az arénában, amely egyébként alkalmas 
volt vízi viadalok megrendezésére is. A 
Colosseum az amfiteátrumok legnagyob-
bika közül való. Átmérője 500 méter, 
magassága 49 méter, és ötvenezer embert 
tud kényelmesen befogadni.

A szintén a világörökség listáján sze-

replő Tádzs	Mahalt az indiai Agrában, 
a yamuna folyó partján Sáhdzsahán 
trónörökös építtette. 1632-től két év alatt 
készült el a fehér márvány mauzóleum, az 
imádott feleség, Mumtaz Mahal emlékére, 
aki 14. gyermeke szülésébe halt bele. Az 
építményen, annak befejezéséig, húszezer 
munkás dolgozott még húsz évig. 

Az az öröm, amelynek 2007. VII. 
7-én (beszédes dátum!) a volt portugál 
külügyminiszter, a világ hét új csodája 
alapítvány egyik tagja, José Freitas do 
Amaral hangot adott a győztes lista kihir-
detésekor Lisszabonban, nem felhőtlen. 
Kicsit sértve érezhetik magukat azok, akik 
lemaradtak a listáról, például a budapesti 
Országház, a londoni Big Ben, a sydneyi 
operaház, a kínai agyaghadsereg, a párizsi 
Eiffel-torony, az athéni Akropolisz, a német 
Neuschwanstein-kastély, az isztambuli 
Hagia Szophia, a Húsvét-sziget szobrai, az 

A Rio de Janeiró-i Megváltó Krisztus-szobor Brazília jelképe                FoTó:MTI/EPA
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angol Stonehenge, a kambodzsai Angkor 
romtemplomai, Timbuktu vályogvárosa 
Malin, a moszkvai Vörös tér. A kiírás na-
gyon szigorú volt. A jelöltnek a legutóbbi 
ezredforduló előtt kellett készülnie, ma is 
állnia kell, s emberi kéznek kellett alkot-
nia. Bár a svájci üzletember kampányolt a 
többfordulós szavazás során, s a legtöbb 
helyen örömmel látták, magas rangú 
fogadtatásban részesítették, volt, ahol 
haragudtak rá. Weber szóvá tette, s ez a 
franciáknak nem tetszett, hogy az Eiffel-
torony liftje szemetet is szállít, a németek 
megsértődtek, hogy bolond királyuk, 
II. Lajos palotáját szerepeltetik a listán, 
Észak-Amerika viszont még mindig nincs 
rendesen fölfedezve, nem jutott a döntőbe 
egyetlen jelöltjével, a Szabadság-szoborral. 
Lehet, hogy Kolombusz elkapkodta egy 
kicsit azt a dolgot a kukorica őshazájával? 
Egyiptomban már-már diplomácia botrány 
tört ki, kis híján kitoloncolták Kairóból a 
csodaszervezőt a Kheopsz-piramis lajst-
romba vétele miatt. 

Ennek oka az volt, hogy a Kheopsz-
piramis is szerepelt a kezdeti listán, s a 
fáraók mai utódai fölháborítónak tartották, 
hogy bármit is hasonlítani mernek a Föld 
második legnagyobb építményéhez. A 
Kheopsz-piramis magassága körülbelül 
147 méter, két és fél millió, egyenként két 
és fél tonnás mészkőtömbből rakták ilyen 
magasra, súlya meghaladja a 6 millió ton-
nát. Az ókori csodák közül ez az egyetlen, 
amely épségben fönnmaradt, igen rendesen 
oda van rakva a sivatagba. Néhány métert 
ugyan összement az elmúlt négyezer évben, 
és állítólag Kheopsz fáraót nem is temették 
bele végül – az egyiptomiak köszönik, 
maradnának a jól bevált, régi hét csoda 
között, de jelentkezzen az új listára az, aki 
csak hasonlóan maradandót is alkot.

A kínaiak úgy gondolták, ők jelentkez-
hetnek a Föld legnagyobb építményével, 
a nagy fallal. A kínaiak nem vitatkoztak, 
nem sértődtek meg, hanem millószám ültek 
be az internetkávézókba, ahol egyébként 
nem szörfölhetnek nyakra-főre-kedvükre, 
de most nemzeti büszkeségtől vezérelve 
beszavazták a nagy falat a top 7-be. 

Talán ez lesz a nagy fal szerencséje. A 
nagy fal fiatalabb a piramistól, az időszá-
mítás előtti III.. századtól a XVII. századig 
építették, tehát még csak nyomai voltak, 
amikor i. e. 200-ban összeírhatta volna a 
görög. Formája és helyzete is állandóan 
változott, a politikai helyzettől függően, 
minthogy véderőmű volt az eredeti szerepe. 
A kezdeti agyagfal később, az 1300–1600-
as években váltott téglára, amikor már 
Peking környékén építették. A hosszát csak 
becsülni lehet, 6-10 ezer kilométer között 
ingadoznak a mérések. Azért is nehéz föl-
adat a fal nagyságának megítélése, mert a 
fal rohamosan pusztul. Ellentétben a gízai 
piramissal, a fal mára eredeti méretének 
harmadára csökkent. A kezdeti sárfalat 
koptatja az eső, néhol az őrtornyokból is 
alig-alig látszik valami, a fal környékén 
lakó szegény parasztok elhordják belőle 
az építkezéshez alkalmas téglákat, a tom-
boló homokviharok okozta erózió miatt 
egyes részek teljesen megsemmisülnek, a 
graffitisek, a neveletlen turisták is kiveszik 
a részüket a pusztításból. A kormánynak 
nincs pénze a hatalmas építmény helyre-
állítására, megóvására, csak azt a rövid 
szakaszt tartják karban, ahová a Pekinget 
fölkereső több milliónyi turista rendre ellá-
togat. S bár a világörökség része 1987 óta, 
most az új csodák közé is méltán került be 
– elég lesz-e ennyi dicsőség ahhoz, hogy 
pár ezer év múlva emlékezzen rá valaki?  

J. a.
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még száz év sem telt el azóta, 
hogy a magyar lakosság nagy 
része számára természetes volt 

megszületni egy faluban, eljutni a környék 
két-három környező településére, a közeli 
városba néha, és ha valaki Budapesten 
járt, évekig mesélt az ott látott csodála-
tos dolgokról. Ha valaki távoli országba 
vetődött, amolyan falu hősévé vált, újra 
és újra órákon át hallgatták a kocsmában 
vagy a fonóban. 

Az	öldöklés	világszerte	folytatódik

szerte a világban különféle háborúk, fegyveres konfliktusok tucatjait számlál-
hatjuk össze, a végeredmény akár száz fölé is emelkedhet, attól függően, mit 
tekintünk háborúnak, jelentős fegyveres konfliktusnak mindazok közül, amely 
eseményekben a fegyverek hangja nagyon is hallatszik. 

Napjaink háborúi

Ma, az iparrá nőtt tömegtájékoztatás 
korában egyetlen televíziós híradóban több 
dolog villan fel a világ dolgaiból, mint 
amennyi száz éve egy életen át valaki tu-
domására jutott. Az emberi természet nem 
változott olyan ütemben, mint a technika, 
amit nem tudunk megélni, átérezni, az iránt 
közömbösek maradunk, még ha tudunk 
is róla. Így vagyunk korunk háborúival. 
Tudunk róluk, mégis, ha szóba kerül a 
téma, gondolkodás nélkül rávágjuk, hogy 

grúz katonák és harckocsik őrködnek a Pankiszi-szorosban FoTó: MTI/AP
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ma béke van, békében élünk. Ehhez képest 
szerte a világban különféle háborúk, fegy-
veres konfliktusok tucatjait számlálhatjuk 
össze, a végeredmény akár száz fölé is 
emelkedhet, attól függően, mit tekintünk 
háborúnak, jelentős fegyveres konfliktus-
nak mindazok közül, amely eseményekben 
a fegyverek hangja nagyon is hallatszik. 

Modern világunkban, mint oly sok min-
dent, természetesen ezt is szabályozzák. Az 
Egyesült Nemzetek Szervezete „jelentős 
háborúként” tartja számon azokat a fegy-
veres összetűzéseket, amelyekben egy év 
alatt legalább ezer harcos életét veszti. Még 
pontosabban: „évi ezer csatatéri halált” 
számlálnak. Ez a különbségtétel korunk 
szomorú valóságát tükrözi. Míg ugyanis 
az első világháborúban az áldozatok öt 
százalékánál kevesebb volt a polgári halott, 
addig napjainkban a halottak és sebesültek 

75 százaléka, vagy még több, nem minősül 
a harcok közvetlen résztvevőjének, vagyis 
civil. Ez korunk fegyveres konfliktusainak 
talán legszomorúbb valósága.    

A világ jelenlegi polgár- vagy országok 
közötti háborúinak a hátterében faji, etnikai, 
vallási ellenségeskedést vagy valamilyen 
más ideológia szembenállást lelhetünk fel. 
Nem mondhatjuk, hogy a jelentős fegyveres 
konfliktusok száma csökkenést mutatna, va-
gyis világunk békésebbé, biztonságosabbá 
válna a fejlődéssel. Míg például 1965-ben 
tíz kiterjedt háború dúlt, 2003-ban 15 ilyet 
számoltak, 2005 végére nyolc maradt a 
listán, több mint kéttucatnyi kisebb fegy-
veres ellenségeskedés mellett. A háborúk, 
ellenségeskedések egy része időről időre 
„befagy”, egyfajta forró békeállapot áll be, 
és elég néhány eleresztett sorozat a gépfegy-
verekből, hogy újra fellángoljon. 

Indonéz katona járőrözik Maluku tartomány fővárosában, Ambonban  FoTó:MTI/EPA



HATÁRAINKON TÚL

	 Kincses	Kalendárium		 143		 a	2008-as	esztendőre

A II. világháború utáni történelem leg-
több háborúja az afrikai földrészt sújtotta. 
Ezek törzsi háborúk, határvillongások, 
függetlenségi harcok, de legfőképp pol-
gárháborúk voltak. 1960 óta több mint 20 
jelentős polgárháborút vívtak Afrikában, 
köztük olyan pusztítókat, a civil lakosság 
körében kegyetlen mészárlásokat hozókat, 
mint a ruandai, a szomáliai, az angolai, a 
szudáni, a libériai vagy a burundi. Köztük 
van a jelenleg is tartó, a nemzetközi kö-
zösség szempontjából legszégyenteljesebb 
darfúri konfliktus. Itt a szudáni kormány 
olykor nagyon is tevőleges támogatását 
élvező északi iszlám milíciák gyilkolják, 
éheztetik, terrorizálják az ország déli részé-
nek fekete bőrű, keresztény lakosságát.   

Szigorúan az érintettséget vizsgálva, a 
leginkább háborúzós ország az Egyesült 
Államok. Két jelentős, a határain kívüli 
konfliktusnak is részese. Az egyik az iraki 
háború, ami mára belső, vallási vagy pol-
gárháborús jellegű fegyveres összecsapássá 
vált, a másik a jelenleg is a tálib iszlamista 
erők ellen folytatott afganisztáni rendterem-
tés. Ezen kívül még két másik kisebb konf-
liktusban voltak érintettek amerikai katonák: 
a Fülöp-szigeteken, ahol a szélsőséges 
iszlám terrorista szervezet, az Abu Szajjaf 
milíciája az ellenfél, illetve Szomáliában, az 
ottani hadurak elleni harcokban. 

Izrael a palesztin felkelés, az úgyneve-
zett Al-Aksza intifáda és Dél-Libanon, a 
Hezbollah síita szervezet ottani erői elleni 
támadás részese, de a palesztinok egymás 
közötti polgárháborúja is jelentős harci 
cselekménynek számít az ENSZ besorolása 
szerint. India két belső tartományában, 
Asszámban és Kasmírban kényszerül 

időről időre hadviselésre. Oroszországban 
a csecsen lázadók ellen folyik a harc, de 
az ország határain, a Karabah-hegyvidé-
ken is Grúziában, továbbá a Moldovai 
Denysztermelléken is vannak alvó konf-
liktusok. 

Számunkra kevésbé ismertek a nepáli 
harcok, ahol maoista gerillák és a kormány-
erők között vannak súlyos összetűzések, 
vagy a Srí Lanka-i belső háború, ahol 
a tamin milíciák küzdenek a szingaléz 
többség ellen. Alig hallani az elefánt-
csontparti, kolumbiai, ugandai vagy zaire-i 
összecsapásokról, pedig ezek is jelentősnek 
számítanak. Indonézián belül pedig négy 
tartományban is vannak kisebbnek minő-
sülő harcok, a legrégebb óta megoldatlan az 
új-guineai pápuák lázongása, amely 1963-
ban kezdődött, de a malukui összetűzések 
is 1999 óta tartanak.  

Ezekről a mostani háborúkról ritkán 
értesülünk és keveset foglalkozunk velük. 
Bár a balkáni háborúk a közelmúltban meg-
mutatták, mennyire közel tudnak hozzánk 
kerülni, többségükben azonban mégiscsak 
távol esnek tőlünk földrajzilag is. Még tá-
volibbak azok az okok, amelyek kiváltják 
őket. De legyenek kulturális, civilizációs 
értelemben bármennyire is idegenek 
számunkra ezek a törzsi háborúk, etnikai 
vagy vallási konfliktusok, attól még nem 
feledhetjük: emberek halnak meg ezekben 
is, emberek nyomorodnak meg, emberek 
szenvednek tőlük. És ami számunkra csak 
néhány másodperces jelentés a híradóban 
vagy még annyi sem, az az ő – minden 
értelemben – valóságos háborújuk. Itt, ezen 
a bolygón, napjainkban. 

m. lengyel lászló
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mit agyaltok, nincsenek is már 
olyan „békebeli” diktátorok, 
mint amilyen Hitler, Sztálin, de 

akár csak a spanyol Franco vagy a portugál 
Salazar volt – mondta egy félig szakmai, 
félig filozofálgató, amolyan „hogyan is 
megy a világ sora mostanában” témájú 
beszélgetésben egyik kollégám. Ugyan 
hozzátenni meg vitatkoznivalója szinte 
mindenkinek volt, mégiscsak ürügyet 
adott a kissé sarkított vélemény arra, hogy 
elgondolkodjunk rajta, milyen diktatúrák is 
léteznek napjainkban, mennyire a diktatú-
rák kora, vagy mennyiben és miért nem az 
a XXI. század.  

Az utolsó még létező hagyományos 
kommunista diktatúra a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság, vagyis Észak-
Korea. Vezetője, Kim Dzsong Il apjától, 
Kim Ir Szentől örökölte a hatalmat, amely 
kívülről nézve korlátlan, bár odabent, a 
legfelső körökben bizonyára meg kell azt 
osztania a „szeretett vezetőnek” a kommu-
nista hatalmi elit legbefolyásosabb csoport-
jaival, személyiségeivel, a hadsereg vagy 
az atomipar és fegyvergyártás vezetőivel 
például. Igaz, ez messze nem a legfonto-
sabb szempont. A bolsevik vagy szovjet 
típusú diktatúrák lényege, hogy a tulajdon 
birtoklásának, a gazdaság működtetésének 
lehetőségétől fosztja meg az embereket, és 
ehhez képest másodlagos a politikai mű-
ködés. Ebbe a Sztálinra jellemző abszolút 
személyi hatalomtól a szűk körű kollektív 
irányításig sok minden belefér. 

Ide sorolhatnánk még Kubát, de ott 
egy másik sajátosságot is figyelembe kell 
vennünk, ezért arról külön, a latin-amerikai 
típusú diktatúráknál szólunk. 

Diktatúrák pedig vannak
Hozzánk legközelebb Fehérorosz-

országban működik igazi diktatúra. A 
Szovjetunió felbomlása után a rövid ideig 
demokratikus útra tért egykori tagköz-
társaságban egy korábbi kolhozelnök, 
Alekszandr Lukasenko ragadta magához 
választás útján a hatalmat, amelyről – bár 
az eredetileg megszabott elnöki periódusok 
régen lejártak – azóta sem mondott le, for-
málisan minduntalan „népszavazással” téve 
korlátlanná hatalmát. Ezekben a szavazási 
komédiákban ellenzéknek, független sajtó-
nak, valódi politikai erőknek az égvilágon 
semmilyen szerepük nem volt. 

Az orosz elnök hatalma ugyan alkot-
mányjogilag nagyobb, mint az amerikai 
és a francia elnöké együttvéve, Vlagyimir 
Putyint viszont mégsem tekinthetjük 
klasszikus diktátornak, az ő hatalma mér-
tékében, eszközeiben és ellenőrzöttségében 
elfogadható, még nemzetközi összehason-
lításban is. A szerep, amit rámértek vagy 
vállalt, vagyis a keménykezű rendteremtői 
feladat, az mutat a diktatúrák irányába. 

A Balkánon, legyen bármilyen a társa-
dalmi berendezkedés, mindig nagy szerepük 
volt családi szövetségeknek, klánoknak, 
amelyek a gazdasági és a politikai hatalom-
ban is érvényesíteni tudták befolyásukat. 
Hogy ez hova vezethet, azt megmutatta 
a közelmúlt, Milosevics Szerbiájával, a 
háborúkkal. Albániában, Koszovóban, de 
akár Macedóniában vagy Boszniában még 
számíthatunk hasonló jelenségekre, ha 
csökkenő valószínűséggel is. 

Közép-Ázsiában nemhogy nem sike-
rült az „egységes demokratikus térség” 
kialakítása, ami a Szovjetunió felbom-
lása idején az orosz demokratikus erők 
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célkitűzése volt, hanem kifejezetten a 
diktatórikus hatalomgyakorlás jellemzi az 
ottani országokat. A legjellemzőbb példa 
Nurszultan Nazarbajev Kazahsztánja. 
A dinasztikus terveit sem leplező elnök 
„helyi hagyományokkal” is magyarázott 
politikai hatalma látszólag korlátlan. Az 
ország hatalmas kőolaj- és földgázkin-
cse viszont nem csak hatalmas tőkét, 
de azt működtetni és ellenőrizni képes 
nemzetközi gazdasági köröket is von-
zott, amelyekkel a népe szempontjából 
nagyhatalmú elnöknek meg kell kötnie a 
maga alkuit. Nem csak országát, de ezeket 
a gazdasági érdekeket is képes kiválóan 
képviselni Nazarbajev, ami például a Jel-
cinnel a Kaszpi-tengeri lelőhelyek felosz-
tásáról folytatott tárgyalások során meg is 
mutatkozott. Más kérdés, hogy a mostani 
orosz elnökben, Putyinban emberére akadt 
a kazah vezető. Hasonló hatalma van az 
üzbég Iszlam Karimovnak vagy a tádzsik 
Emomali Rahmonnak, az ő esetükben 
viszont az orosz nagytőke a befolyásoló 
erő, nekik tehát nem a nemzetközi olajcé-
gekkel kell megállapodniuk. Az egyetlen 
demokratikusan megválasztott, nem a 
közvetlen szovjet nomenklatúrából érkező 
Aszkar Akajevet Kirgizisztában viszont 

elsöpörte (a politikai ellenfelei által 
felszított) népharag, igaz, ő nem tudott 
gazdasági biztonságot, szerény jólétet 
biztosítani a lakosságnak.  

A térség leghíresebb diktátora a 2006 de-
cemberében meghalt Saparmurat Niyazov 
volt. A magát türkmenbasinak (a türkmének 
atyjának) neveztető tragikomikus diktátor 
országa földgázbevételeiből megvásárolta 
a viszonylagos politikai stabilitást, miköz-
ben palotákat építtetett, az egyik tetejére 
odakerült aranyborítású hatalmas szobra, 
amely a nap mozgását követve forgott. A 
naptárban anyjáról és magáról is nevezett 
el hónapot, és országa egészében betiltotta 
a dohányzást. A legjellemzőbb talán mégis 
az az apróság, hogy míg a türkmén kom-
munista párt vezetőjeként még megőszült, 
hófehér hajú ember volt, türkmenbasiként 
hollófekete hajjal ismerte a világ. Utódját, 
Gurbanguly Berdikmukhammedovot vá-
lasztották, formálisan legalábbis, igaz, so-
katmondó 89,23 százalékos eredménnyel. 
Ő eddig felvilágosultabbnak mutatkozik, 
de a „hagyományok” őt is beszippanthat-
ják. A közeli Azerbajdzsánban a nagyhatal-
mú agg vezető, Heydar Aliyev fiára, Ilham 
Aliyevre tudta hagyományozni halála után 
az elnöki posztot. 

Alekszandr Lukasenko  Szaddám Huszein  Jean-Bedel Bokassa
FoTó: MTI
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Távolabb Ázsiában, a hatalmában Sztá-
linnal vetélkedő Mao Ce-tung Kínája mára 
egy sajátos, a kommunista párt apparátusa 
által közigazgatott piacgazdaságot alakí-
tott ki. A klasszikus diktatúra lényegében 
megszűnt, amikor a formálisan szinte sem-
milyen tisztséget nem viselő utolsó kínai 
diktátor, Teng Hsziao-ping azt mondta a 
600 millió kínai parasztnak: tőletek a párt 
azt várja el, hogy gazdagodjatok. 

Még sajátosabb a szintén kommunista 
Kambodzsa berendezkedése: a királyság-
ban nem Norodom Szihamoni király a dik-
tátor, hanem Hun Sen kormányfőnek van 
lényegében korlátlan személyi hatalma. 

Az arab világban, legyen bármilyen az 
államforma, szinte maradéktalanul érvé-
nyesül az a hagyomány, hogy a törzsfőnök 
hatalma örök, ő és Allah együtt egészen 
jól elrendezik a földi dolgokat. A színek, 
árnyalatok persze nagyon is különböző-
ek, gondoljunk csak Kadhafi Líbiájára, a 
jordán vagy a szaúdi királyságra, illetve 
az Öböl menti emírségekre, vagy akár 
Egyiptomra. A lényeg: a vezető hatalmát 
nem korlátozza demokratikus intézmény-
rendszer. A külső beavatkozással megdön-
tött Szaddám Huszein önkényuralma azért 
kilógott még ebből a sorból is, és kilóg a 
sajátos, teokrata iráni rendszer is, amelyben 
Khomeini ajatollah óta nincs mindenki 
fölébe helyezhető egyetlen vezető, de az 
egyházi, a katonai és a világi hatalom 
legfelsőbb köreinek összefonódása révén 
kialakult egy abszolút hatalmi centrum. 

Afrika húsz-harminc éve még a diktáto-
rok kontinense volt. Ma sem nevezhetjük 
a szabadság és a demokrácia földjének, a 
legtöbb országban törzsi vagy oligarchi-
kus vezetés van, nagyon is jellemzők a 
diktatórikus módszerek, máshol, például 
Szomáliában, Szudánban haduraknak 
nevezett banditák is kiveszik a részüket a 
hatalomból, még sincsenek olyan „klasszi-

kus” diktárorok, akiknek személyisége és 
viselt dolgai évtizedeken át foglalkoztatták 
a világsajtót. Ilyen volt az Uganda élére 
került egykori ökölvívó, Idi Amin Dada, a 
Zaire-t irányító Mobutu Sese Seko, vagy 
a leghírhedtebb, az emberevő Bokassa, 
Közép-Afrika császára. Ma a zimbabwei 
Robert Mugabe nevezhető a legtöbb jog-
gal valódi diktátornak, jóllehet pártja, az 
Afrikai Nemzeti Unió – Hazafias Front 
eredetileg haladó mozgalom volt, és hatal-
mas szerepet játszott az ország függetlenné 
válásában. Ráadásul már itt is megfigyelhe-
tők bizonyos változások. 2005-ben először 
parlamenti, majd szenátusi választásokat 
tartottak, és az alsóházban a 78 kormány-
párti képviselő mellett 41 ellenzéki is 
helyet foglal. 

Latin-Amerikát kifejezetten jellemezték 
a különféle diktátorok, katonai junták a 
XX. században. Ma elsőként a kubai Fidel 
Castro, majd a venezuelai Hugo Chávez 
neve jut a világpolitika iránt érdeklődők 
eszébe. Az idős kubai vezető akarata már 
nem érvényesül maradéktalanul, Hugo 
Chávez pedig legfőképp a Washingtonnal 
való markáns szembenállás demonstrálá-
sára használja fel hatalmát, amely paradox 
módon jórészt éppen ebből az Amerika-
ellenességből fakad. 

És még valamiből. A Latin-Amerikában 
történelmileg hagyományos vezérkul-
tuszból, amelynek külön elnevezése van. 
Caudillismónak hívják a caudillo, vagyis 
vezető, vezér értelmű spanyol szóból. 
Ennek a politikai jelenségnek az ismerete 
nélkül nem érthető meg például az Evita 
musicalből is ismert Juan Perón vagy a 
falklandi háborút elindító Gualtieri tá-
bornok nagyon is különböző, de egyaránt 
diktatórikus argentínai hatalma. 

Az emberiség tehát még nem szabadult 
meg a diktátoroktól. 

m. l. l.
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brüsszel szerint a magyar kormány jó 
úton halad afelé, hogy 2009 végére 
az uniós előírásokkal összhangba 

hozza az ország költségvetését. Brüsszel 
három év alatt viszi le másfél millió ton-
náról hétszázezer tonnán át nullára a ku-
koricaintervenciós alapot, válsághelyzetek 
kezelése céljával meghagyva magát a rend-
szert. Brüsszel azt szeretné, hogy az euró-
pai fapados légitársaságok ne hirdethesse-
nek megtévesztően alacsony jegyárakkal 
utakat, az ajánlatokban kötelező legyen 
feltüntetni az illetékeket és más járulé-
kos költségeket. Brüsszel eljárást folytat 
Magyarország ellen az újrafeldolgozandó 
és újrahasznosítható sörösüvegek árában 
foglalt különböző mértékű termékdíj miatt. 
Brüsszel döntése nyomán olcsóbbá váltak 
a tagállamokból kezdeményezett más 
tagállamokba irányuló mobilhívások, az 
úgynevezett barangolás díjai. 

kiBoGozHaTaTlan szerVezeT
Ezekben a mondatokban az a közös, hogy 
mindegyikben ott van Brüsszel. Mindegyik 
arról szól, hogy Brüsszel akar, tesz, gondol 
valamit, ám, mint látni fogjuk, nem is olyan 
egyértelmű, hogy melyik is az a Brüsszel, 
ki vagy mi az a valami vagy valaki, amit 
a sajtónyelv Brüsszelként emleget. Nem 
feltétlenül pongyolaság, leegyszerűsítés 
vagy igénytelenség okán. Egyszerűen 
ilyen az Európai Unió, működésében a sok 
állandóság mellett talán még több a válto-
zó, a szereplők és a funkciók folyamatos 
cserélődésben, mozgásban vannak, több-
nyire célszerűen, azonban néha nehezen 

Sajátos társasház az Unió
HOL	IS	VAN	Az	A	BRÜSSzEL?	

követhető módon. Ezt a működést mutatjuk 
be néhány példán keresztül, természetesen 
messze nem a teljesség igényével. 

Brüsszel, Brüsszel, de mégis, melyik 
Brüsszel? – hallottam nem egyszer magá-
ban Brüsszelben, tehát a belga és európai 
fővárosban, úgy, hogy mindjárt a lehetséges 
válaszokat illetően is kaptam útmutatást. A 
Bizottság, vagyis az unió – és nagyon felté-
telesen nevezhetjük csak így – kormánya? 
Vagy valamelyik biztos, tehát az adott uni-
ós „minisztériumot” irányító politikus, aki 
közösségi alkalmazott?  Vagy a miniszterek 
tanácsa, akik az adott szakkérdésben ille-
tékes nemzeti tárcák vezetőiből áll össze? 
Esetleg maga a Tanács, amelynek tagjai a 
tagországok miniszterelnökeit vagy a vég-
rehajtó hatalmat irányító elnökei? Vagy az 
Európai Parlament, amelybe országonként 
pártlistákról, de közvetlenül választanak 
képviselőket a tagállamok polgárai? Ezek a 
képviselők ráadásul nemzeti delegációkba 
és politikai színezetük alapján nemzetek 
feletti frakciókba tömörülnek. 

Lehet, hogy első látásra ijesztő a kép, 
de a célunk éppen az, hogy végül vala-
melyest tisztábban kivehetők legyenek a 
főbb kontúrok.  

ÜVeGes Harc
A sörösüvegekről szóló történet lényege, 
hogy német exportőrök, akik magukra néz-
ve kedvezőtlennek tartják azt a termékdíj 
mértékében is kifejeződő magyar rendel-
kezést, amely előnyben részesíti a vissza-
váltható göngyöleget az összegyűjtendő 
és beolvasztandó üvegekkel szemben, és 
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érveikhez találtak számukra kapcsolatos 
közösségi rendelkezést. Azt várják tehát 
Brüsszeltől, adott esetben az illetékes uniós 
szervektől, hogy érvényesítsék az uniós 
gyakorlatot Magyarországon. 

nem kukoricáznak
Az ilyen eljárások szinte mindennaposak 
az unióban. A leghíresebb talán a dijoni 
feketeribizli-likőr története. A saját szesz-
iparukat védeni óhajtó németek azzal 
próbálták megakadályozni ennek az italnak 
a forgalmazását, hogy közölték: náluk a 
tömény szeszes italnak el kell érnie leg-
alább a 28 alkoholfokot, a többi alkoholos 
ital meg nem lehet erős. „Ilyen állat tehát 
nincs”: a 18 fokos ital (amelyet a franciák 
leginkább nem is magában, hanem száraz 
borba vagy pezsgőbe töltve fogyaszta-
nak) nem illeszkedik a német skálába. A 

közösségi bíróság viszont kimondta: ami 
megfelel az egyik tagállam szabványainak, 
az az összes többiben forgalmazható.      

A mobiltelefonálás esetében új, közös 
rendszabály született. Miután az országok 
többsége elfogadhatatlannak tartotta, hogy 
valaki, akár csak néhány kilométert utazva 
többszörösét fizesse egy hívás kezdemé-
nyezéséért vagy akár fogadásáért, mint 
amennyibe ez neki otthon kerülne, és mint 
amit a technikai többletköltségek indokol-
nak, rendezte ezt a kérdést. A tagországok-
ban működő társaságok nem tehetnek mást, 
be kell tartaniuk a rendelkezést. 

A magyar költségvetés helyzetét érintő 
értékelés ellenben nem jelent többet, mint 
hogy az unió erre rendelt szerve, a Bizottság, 
a rendelkezésére álló nemzetközi szakap-
parátus segítségével rendre megvizsgálja 
az alapelvek és elvárások érvényesülését, 

Az Európai Bizottság székháza  FoTó: MTI/AP
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és a tapasztaltakról beszámol. Mindezek a 
konkrét esetek együttesen arról tanúskodnak, 
hogy mindazon kérdésekben, amelyekben 
van közösségi döntés, az unió ezeknek kö-
vetkezetesen érvényt is szerez. Ez „Brüsszel” 
legfontosabb tevékenysége. A kukoricás 
témában viszont módunk van megvizsgálni 
azt, hogyan születnek ezek a döntések. 

Arról van szó, hogy némely országok 
rájöttek: az egyik rendelkezés, amelynek 
értelmében közösségi pénzen garantált 
áron felvásárolják az unióban megtermelt 
kukoricát, csak nagyon kevés országnak 
hoz hasznot, ellenben nem kevés közösségi 
pénzt emészt fel. Javasolták tehát a vál-
toztatást. Ehhez szövetségeseket kerestek, 
megbízták a bizottságot a kezdeménye-
zéssel. 

Közben az érdekeltek sem tétlenkedtek. 
Ők is keresték a szövetségeseket, olyanok 
között is, akik ebben az esetben ugyan 
nem nyernének, de nem is buknak sokat, 
ellenben más kezdeményezésben nekik van 
szükségük támogatókra. Folytak a tárgya-
lások a parlamentben, a miniszterek taná-
csának ülésén és annak szüneteiben, végül 
kompromisszumos megoldás született.  

Justus liPsius
Ez törvényszerűség. A szabály úgy fogal-
mazható meg, hogy semmiből sem lesz 
döntés, ami mögé nem áll oda a bizottság, 
vagyis ami nem közösségi kezdeménye-
zésként indul útjára. Ez azonban nem 
elég, mindenképpen támogatnia kell a 
kezdeményezést a parlamentnek. A döntés 
a Tanács kezében van, a nagy horderejű 
kérdésekben a tagállamok első számú 
vezetői, a szakmaibb témákban pedig az 
illetékes miniszterek döntenek. Ha ellenben 
a Bizottság úgy látja, hogy a döntéshozatali 
folyamatban úgy módosították az eredeti 
javaslatot, hogy az már nem szolgálja az 
eredeti célt, akkor azt vissza is vonhatja. 

Brüsszel európai uniós negyedében áll 
egy nagy vörös téglákkal kirakott épület. Ez 
a Justus Lipsius épület. Az év nagy részében 
üres, ellenben amikor megtelik, itt ülésezik 
a Tanács. A napi munka a szimmetrikus, kis 
fantáziával ipszilon alaprajzú Berlaymont 
épületben és Charlemagne felhőkarcolóban, 
vagyis a Bizottság székhelyén folyik. Néha 
egészen egyszerű módon. Valaki behoz egy 
elképzelést. Elindít egy e-mailt az általa 
fontosnak tartott hivatalnokok, vezetők cím-
listájára, és akinek hozzászólnivalója van, 
az megteszi, majd továbbküldi. Így dagad 
hólabdaszerűen az anyag, sorakoznak az 
érvek és ellenérvek, végül a feladó megfo-
galmazza, vagy visszavonja a javaslatot. 

vArsó A néGyzetGyök AlAtt
Mostanában, és még néhány évig ezek a 
javaslatok két irányba mutatnak, amely két 
irány az unió lehetséges fejlődésének válasz-
útja. Vannak tagországok, politikusok, akik 
inkább a konföderatív, föderatív megoldás, 
tehát egyfajta „Európai Egyesült Államok” 
irányába terelnék a közösséget, mások a 
szuverén államok együttműködését tennék 
mind hatékonyabbá. De legyen bármi a 
végső cél, ennek a sajátos társasháznak mű-
ködnie kell, s ennek érdekében nap mint nap 
döntéseket kell hozniuk a lakóknak. Az uni-
ós alkotmány, illetve az azt kiváltó szerződés 
vitájában fő kérdés az volt, hogyan történjék 
ez. Legtöbben azt a javaslatot támogatták, 
hogy csak az a döntés legyen kötelező 
az unió egészére, amelyet a tagországok 
súlyozott szavazataik 55 százalékával tá-
mogatnak úgy, hogy ez a teljes közösségi 
lakosság legalább 65 százalékának nevében 
történjen. Ehhez azonban korrigálni kellett 
volna az országok szavazatainak számát. A 
nizzai tanácskozáson ugyanis Lengyelor-
szág és Spanyolország egy számítási hiba 
folytán a neki járónál több szavazatot kapott. 
Varsó, ahelyett, hogy elfogadta volna ennek 
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a hibának a kijavítását, mindenféle enged-
ményeket követelt. Ellenjavaslatot is tett, 
az úgynevezett négyzetgyök elvet. Ennek 
értelmében minden tagországot a népessége 
számának négyzetgyökével megegyező sza-
vazat illetne meg. Ez viszont a többieknek 
volt elfogadhatatlan. Kompromisszumos 
megoldás született, végül és nem kevés vita 
után Lengyelország elfogadta azt, hogy a 
nizzai tévedést korrigálják.A vitát kihasz-
nálva más országok sem maradtak tétlenek. 
A britek az alapjogokat illetően csikartak 
ki maguknak mentességet, a franciák az 
állami támogatás tilalma alól biztosítottak 
maguknak kibúvókat, a hollandok pedig 

azt érték el, hogy a nemzeti parlamentek 
akadályozhassák a Bizottság törvénykezési 
kezdeményezéseit. 

Mindezek alapján megerősíthetjük azt a 
szabályt, hogy bármennyire is védje az unió, 
annak intézményrendszere a már meghozott 
döntéseket, bármennyire is éberen őrködjék 
azon érvényesülésén, az új döntések megho-
zatalakor a javaslatok közül általában a gyen-
gébbik jut érvényre. A másik oldalról nézve: 
a kellően sokak által támogatott legerősebb 
győz. És ezekben fejeződik ki „Brüsszel” 
akarata, amelynek semmi köze sincs ahhoz, 
hogy „ehetünk-e mákos gubát”.  

m. 

Spanyol parasztgazdák tüntetnek Zaragozában az Eu agrárpolitikája ellen
FoTó: MTI/EPA
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soros György a pénzember, akinek 
nem kis része van számos diktatúra 
békés megdöntésében, a demokrá-

cia eszméjének terjesztésében. Nicolas 
Sarkozy, Franciaország köztársasági 
elnöke Európa egyik legtekintélyesebb 
politikusa. George Pataki hosszú ideig volt 
New york állam kormányzója, s akár még 
az Egyesült Államok elnöke is lehet. A 
bemutatottak között akad egy kakukktojás 
is. Charles Simonyi komputerfenomén és 
űrhajós. Aki felfedezéseivel és tekintélyes 
vagyonával szintén alakította a világ sorsát, 
hírnévre itthon mégis azzal tett szert, hogy 
kirándulást tett a világűrben. 

Persze ennél sokkal többen vannak 
befolyásos magyar származású emberek 
a nagyvilágban. Olyanok is, akik nem 
tartanak szoros kapcsolatot az óhazával. 
Olyanok, akik politikai karrierjük érdeké-
ben szívesen felejtik, hogy származásuk 
szerint magyarok. De olyanok is, akik 
szívvel-lélekkel segítik az óhazát.

GeorGe PAtAki
Pataki azt vallja magáról, hogy magyar 
származására büszke amerikai. Nagyszülei 
Szabolcsból vándoroltak ki az 1900-as 
évek elején. Peekskillben telepedtek le, 
ahol rengeteg magyar bevándorló élt. Zárt 
közösség volt, Kossuth utcával és magyar 
templommal. Pataki apja az általános 
iskolában tanult meg angolul. Anyai ágról 

Világhírű magyarok
szerte a Földön élnek magyar, de legalábbis magyar származású emberek, 
akiket a történelem szétszórt a nagyvilágban Túlnyomó részük tehetségével, 
kitartó munkájával egzisztenciát teremtett, s megbecsült polgára új hazájának. 
de akadnak olyanok is, akik világszerte ismertek, sőt közülük néhány maga lett 
ma íródó történelem formálója. közülük ismerkedünk meg néhánnyal. 

ír és olasz vér keveredik benne. 1967-ben 
a nagyhírű yale Egyetemen szerzett dip-
lomát, majd 1970-ben a Columbia Jogi 
Egyetemet is sikeresen befejezte. Ezután 
önálló jogi praxist indított. Csupán pár szót 
tud magyarul, de bizonyos hagyományokat 
őriz a család. Időnként például összegyűl-
nek szalonnasütésre. Mindig figyelemmel 
kísérte a magyarországi változásokat. 
Mélyen megrázta az elbukott 1956-os for-

george Pataki  FOTÓ: MTI/AP
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radalom. Többször járt Magyarországon, s 
támogatja az óhaza érdekeit az USA-ban.

Politikai karrierje 1981-ben indult el, 
amikor Peekskill polgármesterének válasz-
tották, majd 1984-ben tagja lett New york 
állam közgyűlésének, 1994-ben ringbe 
szállt a kormányzói székért és nyert. Nem 
csupán 1994-ben, de utána még kétszer, 
1998-ban és 2002-ben is. 

A mérsékelt konzervatívnak tartott 
Pataki 12 évig volt kormányzója egy 
többségében liberális, Magyarországnál 
másfélszer nagyobb, közel 19 millió lakosú 
államnak. Sikerét azzal magyarázza, hogy 
a választási kampány végétől igyekszik ke-
rülni a pártoskodást.  Amikor kormányzóvá 
választották, az első két évben meg kellett 
kurtítani az állami alkalmazottak számát 
és a jóléti programokat, hogy adót lehes-
sen csökkenteni. Kapott hideget-meleget, 
de a harmadik év már eredményt hozott, 
csakúgy, mint a bűnözés elleni kőkemény 
fellépése. „Nem akarom azt mondani, hogy 
mindenki szeret, de mindig igyekeztem a 
gyakorlati eredményekkel meggyőzni az 
embereket.” 

A közel két méter magas, választékosan 
beszélő Pataki, aki leköszönt kormányzói 
posztjáról a 2008-as republikánus elnökje-
löltek között tűnik efel mostanában. 

Ha ringbe száll, mi magyarok druk-
kolhatunk majd azért, hogy az Egyesült 
Államoknak magyar származású elnöke 
legyen.

cHarles simonyi
Charles Simonyi (Simonyi Károly) 1948. 
szeptember 10-én született Budapesten. 
Szoftverfejlesztő, programozó, kutató. Ő 
a második magyar, aki az űrben járt. A 
számítástechnikával először középiskolás 
korában került kapcsolatba, amikor éjje-
liőrként egy szovjet Ural II. típusú elekt-
roncsöves nagyszámítógép vezérlőtermére 

Charles Simonyi a Puskás Tivadar Távköz-
lési Technikum rádióamatőr klubjában.                                            

FOTÓ: MTI/KoLLányI PÉTER

vigyázott. Az egyik mérnök megtanította 
a gép programozására, és az ifjú Károly 
18 éves korában már fordítóprogramokat 
készített, sőt egyik programját egy állami 
vállalat meg is vásárolta. 1966-ban ment 
külföldre, ahol az első dán számítástech-
nikai cégnél dolgozott.

1968-ban az Egyesült Államokba 
költözött, ahol beiratkozott a Kaliforniai 
Egyetemre. 1972-ben főiskolai diplomát 
szerzett mérnöki matematikából. Ezután 
a Stanford Egyetemen tanult tovább. 
Dolgozott a Xeroxnál, részt vett az első 
szövegszerkesztő kifejlesztésében. 1977-
ben doktorált.

1981-ben Bill Gates munkatársa lett a 
Microsoftnál. A cég egyik vezető munka-
társaként a Word és az Exel fejlesztését 
irányította. Karrierje során jelentős magán-
vagyont (kb. 1 milliárd USD) halmozott 
fel, a Forbes magazin szerint ő a 374. 
leggazdagabb amerikai.
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Milliárdos amerikaiként Simonyi Ká-
roly jelentős mecénási tevékenységet 
folytat és nagy összegű adományokkal 
támogat különböző művészeti, tudományos 
és közművelődési programokat. 

2007. április 7-én, közép-európai idő 
szerint 19 óra 31 perckor indult a Szojuz 
TMA–10 űrhajóval 11 napos űrutazására 
a nemzetközi űrállomásra. A „második 
magyar kozmonauta”, aki egyben az ötö-
dik űrturista és a 12. „látogató expedíció” 
egyetlen részvevője kutatómunkát is vég-
zett az űrben.

soros GyörGy
Soros György, vagy ahogy a világban isme-
rik, George Soros, 1930. augusztus 12-én 
született Budapesten. Családja 1946-ban 
hagyta el Magyarországot. Soros 1946 és 
1956 között Angliában élt és közgazdaság-
tudományokat tanult. 

Iskolai tanulmányai befejeztével 1956-
ban Amerikába utazott, ahol hamarosan 
egy kis amerikai pénzügyi cégnél, majd a 
Wall Streeten kapott munkát.  Az 1960-as 
évektől egyre jobban vonzódott a pénzügyi 
területhez. Leghíresebb üzleti tranzakcióját 
1992-ben hajtotta végre. Rövid idő alatt 
egymilliárd dollárt keresett azzal, hogy az 
angol font gyengülésére spekulált. Azok a 
befektetők, akik 1969-től 1997-ig Soros 
alapjában gyarapították pénzüket, minden, 
kezdetben befektetett 100 000 dollárral 353 
millió dollárt kerestek. Az elemzők szerint 
Soros ekkor percenként 4000 dollárrral 
lett gazdagabb. Soros jelmondata: „Nem 
az a lényeges, hogy igazad van-e vagy 
sem, hanem az, hogy amikor igazad van, 
mennyit nyersz vele, s amikor nincsen, 
mennyit veszítesz.” 

A Soros György által létrehozott és 
támogatott különböző független alapít-
ványok és programok egy közös céllal 
működnek: hogy világszerte elősegítsék a 

nyitott társadalmak kialakulását, különösen 
Közép-Kelet-Európa és a Szovjetunió volt 
kommunista országaiban. Ezek a szerve-
zetek a nyitott társadalmakhoz szükséges 
infrastruktúrát és intézményeket segítenek 
kiépíteni, széles körben támogatva az okta-
tási, gyermek- és ifjúsági programokat, mé-
dia- és kommunikációs, civil társadalom, 
emberi jogi programokat, humanitáriánus 
segélyprogramokat, tudományos, orvosi, 
művészeti, kulturális, valamint gazdasági 
szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó prog-
ramokat.

Soros györgy FoTó: MTI/EPA

nicolas sarkozy
Nicolas Sarkozy, teljes nevén Nicolas Paul 
Stéphane Sarkozy de Nagy-Bocsa Párizs-
ban született, 1955. január 28-án. A Francia 
Köztársaság elnöke. Édesapja, nagybócsai 
Sárközy Pál 1928-ban született Budapesten 
egy magyar kisnemesi családban, mely 
földeket és egy kúriát birtokolt a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei Alattyánban. 
Édesapja a szovjet hadsereg 1944-es ma-
gyarországi betörésekor az emigrációt vá-
lasztotta. Belépett a Francia Idegenlégióba. 
Leszerelése után ismerkedett meg Andrée 
Mallah-al, egy Szalonikiből emigrált pá-
rizsi zsidó orvos leányával, aki ebben az 
időben egyetemistaként jogi tanulmányo-
kat folytatott. 1949-ben összeházasodtak. 
Ebből a házasságból született 1955-ben 
Nicolas Sarkozy. Apja nem tanította meg 
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gyermekeit magyarul, és nem próbálta 
átadni nekik a magyar hagyományokat. 

Nicolas Sarkozy 1977-ben, 22 éves 
korában az újgaullista Rassemblement 
pour la République (RPR, Egyesülés a 
Köztársaságért) színeiben Neuilly-sur-
Seine, a gazdag párizsi külváros képvise-
lőtestületének tagja lett, majd 1983-ban 
a város polgármesterévé választották, s 
2002-ig megőrizte posztját. 1988-ban a 
Nemzetgyűlés képviselőjévé választot-
ták. 1993–95 között költségvetésügyi 
miniszter volt. 

Karrierjének kezdeti szakaszában 
Jacques Chirac protezsáltjának tekintették, 
1 995-ben azonban nem Chiracot, hanem 
Balladurt, a kormányfőt támogatta az elnök-
választáson. Miután Chirac nyert, Sarkozy 
elvesztette miniszteri posztját. 

Az 1997-es francia parlamenti válasz-
tások után, amelyen a jobboldal vereséget 
szenvedett, az RPR második embereként 
tért vissza, és Chirac annak ellenére ki-
nevezte belügyminiszternek a Jean-Pierre 
Raffarin vezette kormányba, hogy kettejük 
viszonya megromlott. 1999-ben képviselő-
je lett az Európai Parlamentnek.

A 2004. március 31-i kormányátalakí-
táskor a pénzügyi, gazdasági, ipari tárca 
vezetését kapta meg, 2005-ben újra bel-
ügyminiszter lett.

2004 novemberében az UMP, az új 
jobboldali párt pártelnöknek választotta. 
Chirackal kötött megegyezése értelmében 
ekkor lemondott miniszteri posztjáról. 
2007. május 6-án a Francia Köztársaság 
23. elnökének választották, miután a 
szocialista Ségolène Royalt a választások 
második fordulójában nagy többséggel, 53 
százalékos eredménnyel legyőzte

Ebben a minőségében 2007 szeptem-

berében a közép és kelet-európai orszá-
gok közül elnöki minőségében elsőként 
Magyarországra látogatott. S bár magyar 
származásával sohasem dicsekedett, 
feltételezhetjük, hogy döntésében ez is 
közrejátszott.

Politikusi és szónoki képességeit a 
jobb- és baloldalon egyaránt elismerik. 
Politikai találékonyságát és újító képes-
ségeit hangsúlyozzák: gyakran volt képes 
drámai fordulatokat előidézve követ dobni 
a politikai állóvízbe. Sokak szerint ameri-
kai típusú gazdasági reformokat szeretne, 
szakítva a hagyományos francia társadalmi 
és gazdasági felfogásokkal. 

k. s.

nicolas Sárkozy (jobbra) george W. 
Busch-al, az uSA elnökével

FoTó: MTI/AP
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Ezt történt a világban
2006. októBer

Egyetlen jelöltjét, Robert Fico minisz-
terelnököt választotta ismét a Smer 
– Szociáldemokrácia nevű vezető szlovák 
kormánypárt elnökévé a párt Trencsénben 
ülésező közgyűlése. • Tüntetők felgyúj-
tották a palesztin kormány ramallahi 
székhelyét. • Befejeződött az izraeli had-
sereg kivonása Libanonból, a Hezbollah 
libanoni síita szervezet fegyvereseivel 
vívott háborút lezáró ENSZ-határozatnak 
megfelelően. • Átadták Torontóban azt a 
teret, amelyet Faludy Györgyről nevez-
tek el annak emlékére, hogy a hosszú 
évtizedekig külföldi emigrációban élő 
és szeptember 1-jén Budapesten elhunyt 
költő hosszú időn át a város lakója volt. 
• Holtan találták saját lakásában Anna 
Politkovszkaját, Oroszország egyik leg-
ismertebb és legellentmondásosabb új-
ságírónőjét, aki leginkább csecsenföldi 
feltáró és leleplező cikkei kapcsán vált 
híressé. • Az 1956-os hősi népfelkelést és 
szabadságharcot méltatta a pápa a buda-
pesti ünnepségekre küldött legátusához írt 
kinevező levelében XVI. Benedek pápa. • 
Az izraeli rendőrség lezárta a nyomozást 
a szexuális zaklatással gyanúsított Mosé 
Kacav izraeli elnök ellen, és vádemelést ja-
vasolt ellene. • Kétszázezer ember tüntetett 
Németországban a kormány megszorító 
politikája ellen. • Hongkongban bukkantak 
rá Pinochet volt chilei diktátor többmilliós 
aranybetétjére. 

noVemBer
Nelson Mandela, az apartheid ellenes harc 
hőse kapta az Amnesty International em-
berjogi szervezet „A lelkiismeret nagykö-

vete” díját, amiért erkölcsi irányt mutatott 
az emberi jogok megsértésétől szenvedő 
világban. • Halálra ítélték, majd kivégez-
ték Szaddam Huszein volt iraki elnököt. 
• Franciaország sikeresen kipróbált egy 
új, tengeralattjáróról indítható ballisztikus 
rakétát, amely nukleáris töltet hordozására 
alkalmas. • Hamis tanúzásért feljelentették 
Malina Hedvig szlovákiai magyar diák-
lányt, aki korábban azt állította, hogy két 
bőrfejű brutálisan megverte és kirabolta, 
majd blúzára gyalázkodó szöveget írt. • 
Területi autonómia nem lesz Székelyföl-
dön, az a régió lakosságát koldussorba 
taszítaná – jelentette ki Traian Basescu 
román államfő egy sajtóbeszélgetésen. • 
Néhány héttel feltételezett megmérgezése 
után csütörtök este a londoni egyetemi kór-
házban meghalt Alekszandr Litvinyenko, 
az orosz titkosszolgálat volt ügynöke, aki 
kórházban diktált közleményében Putyin 
elnököt vádolta meggyilkoltatásával.

decemBer
Végeztek az iraki biztonsági erők Abu 

Tahával, az iraki al-Kaida vezérének egyik 
helyettesével. • Kitiltották Ausztriából David 
Irving brit publicistát és történészt, akit ko-
rábban Bécsben hároméves börtönbüntetés-
re ítéltek a holokauszt tagadásának vádjával. 
• Meghalt Türkmenisztán élethossziglanra 
megválasztott elnöke, az erős személyi kul-
tuszáról ismertté vált Szapamurat Nyihazov, 
a Nagy Türkmenbasi. 

2007. Január
Románia és Bulgária teljes jogú tagjává 
vált az immár 27 országot magában foglaló 
Európai Uniónak. • Szlovéniában január el-
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sejétől az euró lett a hivatalos fizetőeszköz, 
az átállás zökkenőmentesen zajlott. • a 
Vatikán lemondatta az új varsói érseket, né-
hány órával az ünnepélyes beiktatási miséje 
előtt, mert ügynök volt a kommunizmus 
alatt. • Magyar tannyelvű iskolát avatott fel 
közösen Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 
és Viktor Juscsenko ukrán elnök vasárnap 
a kárpátaljai Csongoron. 

FeBruár
Egy ismeretlen férfi – valószínűleg holo-
kauszttagadó – megtámadta Elie Wiesel 
Nobel-békedíjas írót San Franciscóban, egy 
vallásközi konferencián. • Véres harcokat 
követően a Fatah és a Hamász aláírta a 
palesztin nemzeti egységkormány felállítá-
sáról szóló megállapodást. • Megállapodás 
született Pekingben a Phenjan előidézte 
atomválság megoldását célzó hatoldalú 
tárgyalások keretében – ennek értelmé-
ben az észak-koreai kormány felszámolja 
atomfegyverprogramját. • Két magyar 
hegymászó halálos balesetet szenvedett 
Észak-Olaszországban. • A szerb parlament-
be bejutott Vajdasági Magyar Szövetség 
képviselői a dél-szerbiai muzulmánokkal 
alkottak közös törvényhozási frakciót. 

március
A vietnami kormány magas állami kitün-
tetést ítélt oda négy költőnek, akiknek 
ötven éve betiltották a műveit, s akiket be 
is börtönöztek a kommunizmus bírálata 
miatt. • Az eddigi 65 helyett 67 évre emelte 
a német parlament a nyugdíjkorhatárt. • 
Több tízezren gyűltek össze Róma egyik 
terén, hogy elérjék a melegek élettársi vi-
szonyának törvényben való elismerését. • 
Sólyom László magánlátogatás keretében 
Erdélyben ünnepelte március 15-ét. • Vitá-
kat váltott ki Gyurcsány Ferenc Vlagyimir 
Putyinnál tett moszkvai látogatása kapcsán 
kifejtett támogató álláspontja a tervezett 

orosz Kék Áramlat gázvezetékkel kapcso-
latban – a külföldi sajtó egy része ezt az 
európai energiastratégia, a Nabucco pro-
jekt elutasításaként értelmezte. • Váratlan 
elnökváltás történt a szlovákiai magyarok 
pártjában; Bugár Béla helyett Csáky Pált 
választották a Magyar Koalíció Pártjának 
(MKP) új elnökévé a révkomáromi tiszt-
újító közgyűlésen • 

ÁPrilis
Szentté avatják II. János Pál pápát, de nem 
azonnal – jelentette ki a lengyel egyházfő 
halálának második évfordulóján José 
Saraiva Martins bíboros, a szentté avatási 
ügyek vatikáni prefektusa. • Csaknem 
kétheti fogság után hazaérkezett Nagy-Bri-
tanniába az a tizenöt brit tengerészgyalogos 
és haditengerész, akiket az iráni forradalmi 
gárda haditengerészete ejtett foglyul a Per-
zsa-öbölben még márciusban. • Több vezető 
szlovák politikus azonnal elutasította Duray 
Miklós felvetését, miszerint kárpótolni 
kellene a második világháború utáni Beneš-
dekrétumok sújtotta szlovákiai magyarokat. 
• Garri Kaszparov volt sakkvilágbajnokot, 
orosz ellenzéki vezetőt is őrizetbe vette 
a rendőrség egy Vlagyimir Putyin elnök 
elleni, a hatóságok által betiltott moszkvai 
tüntetésen. • Az UEFA döntése szerint nem 
Magyarország és Horvátország, hanem 
Lengyelország és Ukrajna rendezheti meg 
a 2012-es Eb-t. • Szívrohamban elhunyt 
Borisz Jelcin, aki 1991 és 1999 között 
Oroszország első elnöke volt. 

máJus
A magyar gyökerekkel is rendelkező 
Nicolas Sarkozyt választották köztársasági 
elnökké Franciaországban a rekordrészvé-
tel mellett lezajló voksolás második for-
dulójában. • Felmentette a bíróság Silvio 
Berlusconi egykori olasz kormányfőt egy 
nagyszabású megvesztegetési ügyben. • 
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Vojislav Kostunica maradt a szerb kor-
mányfő a januári parlamenti választásokat 
követő, bizonytalansággal teli, majdnem 
négy hónapig tartó kormányalakítási idő-
szakot követően. • Kilencvennégy éves 
korában elhunyt a világ legidősebb állam-
fője, a Szamoai Független Állam legutolsó 
királya, II. Malietoa Tanumafili. 

Június
Kényelmes többséget szerzett a francia par-
lamenti választásokon Sarkozy konzervatív 
pártja és a jobboldal. • Újraválasztották 
a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom 
pártelnökévé Vladimir Meciart. • A román 
államelnök felfüggesztette a bukaresti kor-
mány négy magyar tagjának egyikét, Nagy 
Zsolt informatikai és távközlési minisztert, 
mert ügyészségi vizsgálat folyik ellene 
nemzetközi bűnszövetkezet támogatása 
gyanújával. • A 83 éves Simon Peresz lett 
Izrael új államfője. • Távozott posztjáról 
Tony Blair brit miniszterelnök – utódja 
korábbi pénzügyminisztere, Gordon Brown 
lett • Feltehetően az al-Kaidához tartozó 

terroristák kíséreltek meg újabb véres me-
rényleteket Nagy-Britanniában egy nappal 
a miniszterelnök-váltás és közel két évvel 
a 2005-ös nyári merényletek után.  

Július
Markó Béla lemondott Románia minisz-
terelnök-helyettesi tisztségéről, mivel az 
RMDSZ elnökeként figyelmét elsősorban 
a romániai magyarság problémáira kívánja 
összpontosítani. • Görögországban halálos 
áldozatokat is követelő erdőtüzeket okozott 
a meleg és a szárazság – Európa déli részein 
is sorozatos erdőtüzek pusztítottak. • ma-
gyarországot kérte fel a WHO arra, hogy 
a szállítson madárinfluenza elleni oltó-
anyagot az újonnan létrehozandó stratégiai 
raktárakba. • Megduplázta az al-Kaida 
nemzetközi terrorhálózat vezetőjére kitű-
zött vérdíjat az amerikai szenátus – Oszama 
bin Laden mostantól 50 millió dollárt ér, 
akár élve kerítik kézre, akár holtan. • Négy 
orosz diplomatát utasított ki a brit kormány, 
válaszul arra, hogy Moszkva megtagadta a 
Litvinyenko-gyilkosság gyanúsítottjának, 

görögországban halálos áldozatokat is követelő hatalmas erdőtüzek pusztítottak a 
nyáron, amelyeket a kánikula és a szárazság okozott
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Andrej Lugovoj volt titkos ügynöknek a 
kiadatását. • A magyar jelöltek közötti 
verseny megakadályozása okán befutó 
helyet ajánlott Tőkés Lászlónak európai 
parlamenti jelölőlistáján az RMDSZ – Tő-
kés ezt visszautasította. • Halálos ítélet után 
kegyelmet kapott és hazamehetett Líbiából 
az az öt bolgár ápolónő, akiket több száz 
gyerek HIV-vírussal való szándékos meg-
fertőzésével vádoltak.

auGuszTus
Álarcos fegyveresek raboltak el négy 
értékes képet a nizzai szépművészeti mú-
zeumból. • Egy német bíróság négyhavi 
börtönbüntetéssel sújtotta a szélsőjobb-
oldali Német Nemzeti Demokrata Párt 
Hessen tartományi szervezetének elnökét 
a holokauszt tagadásáért. • Kilenc magyar 
turista sérült meg egy romániai buszbal-
esetben a Hargita megyei Csíkszereda és 
a szomszédos Csíkcsicsó közötti útszaka-
szon. • Kuba hevesen támadta, és az „Egye-
sült Államok lakájának” nevezte Magyar-

országot, amiért politikai menedékjogot 
ad a guantánamói amerikai támaszponton 
őrzött 29 kubai menekültnek. 

szePtemBer
Sokkolta a bolgár közvéleményt, hogy 
állítólag a kommunista titkosszolgálat be-
súgója volt az államfő, egy parlamenti párt 
vezetője és sok jelenlegi parlamenti képvi-
selő is. • Önzőnek nevezte XVI. Benedek 
pápa az ausztriai Mariazellben mondott 
misén a európaiakat, amiért nem vállalnak 
gyereket. • A hülyeséggel határos naivitás-
nak nevezte vasárnap a magyar–szlovák 
megbékélés eszményét Ján Slota politikus 
egy szlovák televíziós vitaműsorban. • 
Ismét az internetre került egy olyan újabb 
videofelvétel, amelyen Oszama bin Laden, 
az al-Kaida terrorhálózat vezetője látható. • 
Viktor Zubkov személyében új miniszterel-
nök kezdte meg munkáját Oroszországban. 
• A szlovák parlament határozatban erősítet-
te meg a magyarság kollektív felelősségét 
kimondó Beneš-dekrétumokat.

Szeptemberben polgári személyek és buddhista szerzetesek tüntettek Mianmar volt 
fővárosában, Rangunban a katonai kormányzat intézkedései ellen       FoTó: MTI/AP



SORSOK, EMBEREK

	 Kincses	Kalendárium		 159		 a	2008-as	esztendőre

„A	 kör	 közepén	 ál-
lok,	körbevesznek	jó	
barátok….” Ezt az 
eddás Pataki Attila 
helyett Balázs	József	
is énekelhette volna 
a hatvanas évek vé-
gén és a hetvenes 
évek elején, amikor 
Pécsett, a Szigeti-ta-
nyán lovasoktatóként 
futószáron tanított 
lovagolni. Ilyenkor 
a kör közepén állt, a 
futószárat tartva ta-
nította a lovaglás alapjaira a gyerekeket és 
felnőtteket, miközben egy-egy új, vagy régi 
tanítvány, vagy barát beléphetett a körbe, 
nézhette a tanítást, és közben megbeszélték 
az éppen aktuális irodalmi, képzőművésze-
ti, vagy zenei híreket. Mint egy szabadtéri 
sziget, úgy működött a lovarda. Az „átfutó” 
emberek nem, csak az évek óta odajárók 
tudták, hogy oktatójuk rajztehetséggel van 
„megverve”, linómetszetein lovak élik az 
életüket, és olajfestmények is őrzik keze 
nyomát.  

1977-ben a lovarda megszűnt, az eluta-
sítást így indokolták: „Ilyen	úri	passzióra	
nem	adunk	egy	fillért	sem!”	

Szerencsére időközben Nagy László 
költőnk, aki az Élet és Irodalom szerkesz-
tőségében volt képszerkesztő és híresen 
lóimádó, felfedezte és közölte éveken 
keresztül Balázs József metszeteit, ezzel 
egyben elismertséget is nyert Balázs te-
hetsége. 

Egy legendás lovasedző
A	FESTMéNyEKEN	IS	éLNEK	A	PARIPÁK

Huszonöt évig 
tanított lovaglást, 
és amikor a napok-
ban az interneten 
kutattam utána, úgy 
láttam, hogy jól em-
lékeztem. Balázs Jó-
zsef harminc évvel 
ezelőtt oktatóként is 
kiváló munkát vég-
zett Pécsett. És nem 
csak én emlékszem 
erre így, hanem jó 
barátai, a most Ka-
posvár közeli Cse-

rénfán dolgozó Kövy András, neves 
lovasedző, vagy Futár Ernő, aki most is 
lovasversenyeken tölti szabadidejét, hogy 
magas színvonalon örökítse meg fényké-
pezőgépével a lovakat.

A lovasok honlapját böngészve Balázs 
Józsefet már díjlovasbíróként minősítették 
egy-egy lovasverseny résztvevői. Azt írták 
róla: „Bazsi	nagyon	jó	fej	és	tud	is	valamit	
….	 Igazi	 lovas	 ember	Bazsi,	 igazságos,	
segítőkész,	és	mindig	van	egy-két	jó	szava	
az	 emberekhez…	Bazsi	 a	 futószárazás	
mestere…	Korrekt,	becsületes,	 segítőkész,	
türelmes	a	gyereklovasokkal.”

Bazsi. Így nevezik már évtizedek óta 
őt, és mióta nem követtem pályáját, nem 
csak díjlovasbírók, de a grafikusok között 
is jól csengő neve van, számos elismeréssel 
dicsekedhetne, ha olyan volna. De szerény, 
a művészetekkel joggal kacérkodó ember, 
aki grafikusként dolgozik, és napi munkáját 
váltja fel a versírással, fotózással, rajzolás-
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sal, régebben pirogránit mozaikok készí-
tésével és most a díjlovasbíráskodással. 
Augusztus végén ünnepelték meg az őt 
szeretők születésének 60. évfordulóját. 

Ma a lovaglás egyre nagyobb teret 
hódít, gomba módra nyílnak a lovardák. A 
kisebbek póni edzőtáborokba, a nagyobbak 
„rendes” lovardába járnak, ahol hangsúlyt 
fektetnek arra, hogy a kezdő lovas megkap-
ja azt a segítséget, amit egy lelkiismeretes 
lovasedző adhat. Bazsi nem csak bírásko-
dik, a Póniklub edzőtáboraiban gyerekek-
kel is foglalkozik. Több hangulatos lovas 
rajztábort is vezetett. A Lovas Nemzet című 
szakmai lapban főmunkatársként dolgozik, 
és ott így ír a bíráskodásról: „A gyerekek 
a jövő ígéretét hordozzák. A lovassportban 
is. Az ő képzésük, sportolásuk megítélése 
nem hétköznapi feladat. Félvállról semmi-
képp sem vehető. Ezért a szakmai szem-
pontok részletezése előtt mindenekelőtt a 
bíráskodás etikai oldalát tartom a leginkább 
fontosnak és megvitatandónak.

Eltorzult értékrendű világban élünk. A 
gyerekeket rengeteg hatás éri. Egész sor 
olyan elvárásnak kell megfelelniük, amelyek 
a mi gyermekkorunkban még nem is léteztek. 
Nagy szerencse, ha a lovat szerető és a ló 
közelében felnövő gyerek, egy jó pedagógiai 
érzékkel és nagy lovas szakmai tudással 
rendelkező oktató felügyelete és irányítása 
alatt nevelődik. A természetes közeg, a ló 
szeretete, a munka rendszeressége, a felelős-
ségérzet ezekben a gyerekekben korán helyes 
értékrendet alakít ki. Megtanul egy viselke-
dési formát, egy olyan kommunikációt, ami 
egy ősi nyelv, a reflexek nyelve. 

Rengeteg szempontja van a bírálatnak, 
de a legfontosabb mindenképp, hogy a 
bíráló ne váljék hibakeresővé, bár ez a 
könnyebb és megszokottabb, hanem pró-
báljon a probléma mélyére hatolni és az 
igazi komoly hiányosságokra világítson rá 

és mutasson utat a megoldás felé. Azt hi-
szem minden szempont, amit felsoroltam, 
arra világít rá, hogy a bíráskodásnak segítő 
kezet kell nyújtania minden alkalommal az 
együtteseknek. A pontozólapokon mindig 
nyomon követhető legyen, hogy a bíráló 
mit tartott pozitívnak a látottakból, és mi 
volt az, amit javítani kell a jövőben.

Észre kell venni, hogy mi az a hiba, 
ami miatt a bemutatás most nem olyan jól 
sikerül, de a lovas jól ül, jó a befolyása 
a lóra, csak például az nagyon ijedezik. 
Ez lehet a versenyzési rutin hiánya, ami 
sohasem olyan súlyosan megítélendő, 
mint egy rossz, hibás ülés, vagy segítség-
adás – tehát nem itt keletkezett probléma. 
Természetesen a bíráskodásban szükséges 
a gyakorlat, a szakmai biztonság. Én azt 
tartom, hogy kell egy kis lámpaláz és 
izgalom a bírónak is, hogy ne rutinból, 
hanem teljes felelősséggel lássa el felada-
tát. A pontozásos sportágaknál a bíró egy 
„szükséges rossz”, de egyelőre nincs más 
megoldás. Ezért nagy a döntés felelőssége. 
A szubjektivitást az szoríthatja háttérbe, 
ha a szakmaiságot engedjük előre. Ebben 
rejtőzik az objektív megítélés esélye. Nincs 
kis és nagy verseny, csak élvezetesen jó és 
unalmasan rossz lovaglások vannak.”

Ezt a véleményt bármely sportág bírója 
magáénak vallhatná. 

Bazsi eddigi tevékenységét a lovas-
sportban elérhető legnagyobb kitüntetéssel 
ismerték el:
„Balázs	 Józsefet	 a	 Magyar	 Lovas	

Szövetség	 a	 lovassport,	 lótenyésztés	 és	
a	 lovas	 kultúra	 fejlesztése	 terén	 kifejtett	
kiemelkedő	tevékenységéért	gróf	Széchenyi	
István-emlékéremmel	tüntette	ki.”

Munkahelyén, a pécsi városházán a 
köztisztviselői napon pedig a	„A	Közösség		
Odaadó	Szolgálatáért”	díjat kapta. 

Bódi ági
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a képek hosszan követik egymást. 
Van köztük még sok más metszet, 
régi térkép, képek a környező tájról, 

mezőkről, hegyekről és légi-, sőt, űrfelvé-
telek. Ezeken bizonyos területek kontúrjait 
fehérrel húzták körül. Ami az eredetin csak 
gyengén látszott, szinte képzelni kellett, az 
így határozott körvonalat kap. Az igazán 
meglepő a magyarázat: kolostor, templom, 
ősi település, monolitkori település, vár, 
kőtömb mögé rejtett sír és hasonlók. 

Nagyobb társasággal jöttünk össze, egé-
szen más céllal. A téma csak úgy mellékesen 
került elő. Házigazdánk lelkesen magyarázott 
egy ideig, aztán nem bírta tovább, a dolgo-
zószobájába invitált bennünket és elővette a 
számítógépet. Kiderült, tízezrekre rúg azok-
nak a kéziratoldalaknak a száma, amelyeket 
összegyűjtött, megírt. Évek óta kutatja a 
környéket. Gyakran akadnak lelkes segítői, 
geológusok, régészek is. És mégis... 

Magam amolyan örök kétkedő volnék. 
Nem hiszek földsugárzásban, mágneses 
mezőkben, energianyalábokban, csodatévő 
dombban, de még csak rapontban meg ilye-
nekben sem. A rögtönzött előadás mégis 
felkeltette érdeklődésemet, vagy inkább 
csak a kíváncsiságomat. Örömmel vettem, 
hogy az agrármérnök, környezetvédelmi 

A Pilis megszállott  
szerelmese

A	HEGyNEK	VANNAK	TITKAI...

„nézzétek, itt vannak a hegyek – mutat egy metszetet laptopja képernyőjén 
lánszki imre. – előttük a vár, az 1600-as években még állt. tessék, itt a duna, 
ott hátul a Gellért-hegy, azután, a János-hegy, a Hármashatár-hegy. minden 
a helyén van. ez nem a mai budai vár. ez itt volt, Békásmegyertől északra, 
Budakalászon.”   

Pilsi táj  FoTó: MTI/RáFAEL CSABA
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szakértő Lánszki	Imre meghívott egy sétá-
ra. Néhány nap múlva újra találkoztunk.  

Fennsíkon szállunk ki a kocsiból, gyalog 
folytatjuk utunkat a Nagy-Kevély, Kis-Ke-
vély, Ezüst-Kevély vonulata előtti kisebb he-
gyen. Amikor először letérünk az ösvényről, 
köves mélyedésben kaptatunk felfelé. 

– Kiszáradt patakmeder – mondja Imre. A 
Barát-patak folyt erre. Felvesz egy követ. 

Betonkockának nézném, szabályos 
lyukkal a közepén. Ha sok ilyet teszünk 
egymás mellé, csövet képeznének. Ő állít-
ja, ez sokmillió éves kavicsüledékes kőzet, 
a Pannon-tenger fenekéről. Kétségtelenül 
ember vájta belé a szabályos lyukat. Szerin-
te forrásvíz kivezetésére használták. 

– Anonymus azt írja, a vár alatt folyó 
patak harmadik forrásfője fölött temették 
el Árpádot, Attila sírjának közelében. Itt 
vagyunk. A mögött a függőleges, nagy 
lapos kő mögött van valami. A kő fölött 

ember rakta le azokat a vízszintes köveket, 
lezárandó a nyílás tetejét. Ezek a kövek 
innen 28 kilométerről, Pilisborosjenőről 
származnak – magyarázza. 

Mondja még azt is, hogy a kőben látható 
pajzs alakú mélyedés helyén valaha címer 
lehetett, ősi címer. És ami a legfontosabb: 
szerinte a kő mögött van Árpád sírja. Eset-
leg Attiláé is. Mondja, a kő színe, körülötte 
a növényzet, a mérhető hőmérséklet-külön-
bözet mind azt bizonyítja, hogy a kő mögött 
üreg van. És mutat egy pontot, ahol jól el 
lehetett zárni a sziklaöblöt gáttal, felduz-
zadt a patak vize, eltakarta a hatalmas kővel 
lezárt bejáratot.   

Ez nekem sok, különösen a címer miatt. 
Úgy gondolom, ha valaki el akar rejteni 
valamit, nem jelöli meg jól láthatóan, 
egyértelműen a helyet. De mindegy, nem 
kételkedni jöttem, hanem körülnézni. 

Következik maga a „vár”. A Nagy-Ke-

Itt kutak voltak valaha – mondja Lánszki Imre



SORSOK, EMBEREK

	 Kincses	Kalendárium		 ���		 a	2008-as	esztendőre

vély előtti hegyen kétségtelenül találunk 
ember faragta köveket. Olyat is látunk, 
amelybe mély, kör keresztmetszetű mé-
lyedést fúrtak. Mellette simára kopott 
lapos kövek fekszenek. Lánszki Imre 
szerint Ősbudavár kapuján lépünk itt be, 
a mélyedésben fordult el a kapu. Máshol 
azt mondja a lelkes kutató, hogy itt volt a 
konyha. Egy helyen, ahol a legnagyobb 
nyári forróságban is áll a víz, a vár víznye-
rő helyét véli feltalálni, és azt is mondja, 
hogy kövekkel bélelt csatornán a felettünk 
magasodó hegy forrásainak vizét vezették 
ide, magasságméréssel bizonyítani lehet, 
hogy a közlekedőedény elvén éppen idáig 
kellett feljönnie a víznek. 

Körbejárjuk azokat a vonalakat, ahol kísé-
rőm szerint a várfal futott, mutatja, hol jött fel 
az út, hol közlekedhettek lovasok, szekerek. 
A légi felvételről tudom, hogy ha volt itt 
vár, olyan volt a külső falak rajza, mint egy 
vasaló talpa. És egy valami biztosan van itt: 
mélyedés, félig kibontva, dohos szag érződik 
az alján, pince lehet ott az egyik irányban, 
a másikban akár járat is, alagút, rejtekút. A 
keskeny réseken át keveset látni, ki kellene 
bontani, nagyon sok munkával. 

Lánszki Imre azt mondja, ez itt Ősbuda-
vár, már a hunok idejében állt, aztán az 
Árpád-törzs legfontosabb erődítése volt, 
ez Alba Regále vagy Alba Régia, az igazi 
Fehérvár, tehát a „Fehérvárra menő hadiút” 
is ide vezetett a Duna felől, és ment tovább 
innen Visegrád, Esztergom irányába. Ő be-
járta minden méterét. Mondja azt is, hogy 
idegen a burkolókő, máshonnan hozták, 
némelyikben látni a szekerek kereke vájta 
mélyedéseket (mutatott is ilyet). 

Lejjebb, a fennsíkon megint megállunk. 
Két helyen másfél-két méter átmérőjű 
nádcsomó nő, jóllehet víznek semmi nyo-
ma. Lánszki Imre szerint itt kutak voltak 
valaha, és nem akármilyenek, az itteni ko-

lostor, Alba Ecclesia, Fehéregyháza kútjai. 
Azok helyét őrizte meg a nád. Máshol a 
sziklás talajra jellemző szúrósabb, a legelő 
gyepjétől eltérő növények, meg néhány, a 
földből kiálló kő is kijelöl néhány vonalat. 
Ha akarom, kereszthajós templom alapraj-
za is lehet. Kísérőm viszont mutatja, itt a 
bejárat, ott az oltár, a szentély. Olyan nagy 
meggyőzőerővel magyaráz, hogy magam 
elé tudok képzelni egy templomot. 

Hőforrások voltak itt valamikor, szíve-
sen telepedtek meg az emberek. Minden 
együtt van: kolostor, templom, település 
– legalábbis Lánszki Imre elmondásában. 
Szerinte ez volt az ősi Sicambria, nem má-
sok, mint Trója egykori lakói alapították és 
használták évszázadokon keresztül, amíg 
Észak-Itálián keresztül nem vándoroltak a 
Szajna partjára, a mai Franciaországba. 

Fent a hegyoldalban, a szabályos tégla-
lap alakú, a mükénei és a máltai kultúrával 
rokon jeleket őrző ősi települést nem néztük 
meg – azt csak távolról mutatja kísérőm. 

Értem én: Schliemann sem valamit akart 
találni az Iliásszal a kezében, hanem Tróját 
akarta kiásni. Mindenféle forrás, főleg 
Anonymus gesztája meg metszetek, leírások 
nyomán Lánszki Imre a magyar őstörténet 
minden rejtélyére, az ősi legendárium min-
den részletére itt keresi a megoldást. 

A legtöbben, akik végigjárják vele a 
Budakalász feletti hegyoldalakat, gondo-
lom én, azt mondanák: kétségtelenül van 
itt, volt itt valami, de hogy mi is valójában, 
azt csak az alapos és teljes feltárások után 
lehet megmondani, és akkor sem teljes 
biztonsággal. Ő viszont azt mondja: az van 
itt, amit gondolok, állítok, pontosan az, és 
ez így van mindaddig, amíg az ellenkezője 
megcáfolhatatlanul be nem bizonyosodik. 

Azt hiszem, az ilyen embert nevezik 
megszállottnak.

m. l. l. 
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a budai társasház kapucsengőjére 
csak az ott lakók vezetékneve 
van kiírva, így ennek alapján a 

véletlenül idevetődő nem tudja, hogy a 
lakók egyike prof.	 dr.	Wojnarovich	Elek, 
a magyar és nemzetközi ichthyológia 
nagy öregje, pályatársai, tisztelői és volt 
tanítványai szerint a sors kegyeltje. Mert 
megélt két világégést, Európa térképének 
többszöri átrajzolását, korszakok, rendsze-
rek tündöklését és bukását, a tudomány és 
technika rohamos fejlődését, amiben neki 
is szerepe van, tudósként, elévülhetetlen 
érdemeket szerzett.

Lexi bácsin nem látszik meg a kor, 
egyenes tartású és fürge. Az ilyen embe-
rekről mondják: szívós, nyűhetetlen, mint 
a feketetölgyből faragott járomfa. Akkor 
született, amikor a monarchia ármádiája 
a galíciai nagy előrenyomulások után 
megtorpant, s a kezdeti háborús mámort 
a kijózanodás váltotta fel. Más szóval 
Wojnarovich professzor 92 éves.

– Mi ott lent Borsodban a háborúból 
semmit sem éreztünk. Gyönyörű gyerek-
korom volt, az apám mezőcsáti birtokán 
cseperedtem fel, a tanyaházunk udvara 
lenyúlt a Tiszáig. Az árterület volt a gye-
rekszobám meg a Csencse patak környéke. 
A testvéreimmel meg a béresgyerekekkel 
tapogatóval fogtuk a halat, rácsával a rákot. 
Egy fakádban pontyivadékokat neveltem, 
s arra kerestem a választ, meleg időben 
miért jönnek fel a halak a felszínre, miért 
„pipálnak”.  Ez a korszak meghatározója 

EGy	éLŐ	LEGENDA

A haltenyésztés  
legnagyobb hazai ismerője

volt az életemnek, nem tudatosan, de 
akkor jegyeztem el magamat a flórával, 
faunával.

Lexi bácsi Miskolcon maturált, majd 
feljött Pestre, beiratkozott a Pázmány Péter 
Tudományegyetem természetrajz–kémia 
szakára.

– Kutatópályára készültem. Akkoriban 
már az első év végén disszertáció témát 
választottak a hallgatók, én a Feneketlen-
tó hidrobiológiai adottságainak tisztázását 
tűztem ki célul, ebben a témakörben dok-
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díszdoktorrá avatás debrecenben

toráltam 1937-ben. Nem véletlenül esett a 
választásom a budai Feneketlen-tóra. Felfi-
gyeltem egy hírre, miszerint évente egyszer 
ősszel, ha hirtelen, drasztikusan áll be a 
lehűlés, tömeges halpusztulást észlelnek. 
A hároméves megfigyelés során, illetve 
annak eredményeként kidolgoztam a kon-
vencionális vízáramlás elméletét. Ennek 
az a lényege, hogy az áramlást a hideg és 
meleg víz fajsúly differenciálódása váltja 
ki, s ha a talaj és a felszín közti vízréteg túl 
gyorsan cserélődik, a felgyorsult cirkulálás 
halpusztulást idéz elő. Később, a trópuso-
kon ezeket a tapasztalatokat kamatoztatni 
lehetett az ottani halgazdaságokban, hisz ott 
ez a jelenség naponta végbemegy a nappali 
és éjszakai nagy hőingadozás miatt. Kellő 
ellensúlyozással ez a folyamat kezelhető, 
nem áll be számottevő halpusztulás.

Úgyszintén még hallgató koromban a 
Tihanyi Biológiai Intézetben a balatoni 
planktonok vándorlásának okát kutattam, 
mivel a planktonok jelenléte és meny-
nyisége jelentősen befolyásolja a térség 
halállományát.

Kutatóként dolgoztam az első munkahe-
lyemen, az Országos Halélettani Szenny-

vízvizsgáló Intézetben is. Akkoriban 
fölöttébb nagyvonalúan kezelték a fővárosi 
gyárak a szennyvíztisztítást, mérhetetlenül 
elszennyeződött a Duna vize, de hasonló 
volt a helyzet vidéken is. Több-kevesebb 
sikerrel próbáltuk a gyárakat megrendsza-
bályozni. 1943 őszén felhagytam ezzel a 
munkával, mert felajánlották a Humbold 
Ösztöndíjat. Berlinbe mentem halbiológiát 
tanulni. A gyakorlati oktatás a Mazuri-ta-
vaknál folyt, majd a tanfolyam elvégzését 
igazoló diplomát Köningsbergben vettük 
át, mert időközben a bombázások miatt az 
iskola oda telepedett át. Mars Isten a tudó-
sokat sem kímélte, Wojnarovich doktort is 
behívták katonai szolgálatra.

– Dániába vezényeltek különleges 
kiképzésre, de erre már nem került sor, 
mire észbekaptam, egy angol fogolytá-
borban kötöttem ki, s ezzel nagyjából be 
is fejeződött az én katonai pályafutásom. 
A táborban velem együtt 800 leventét is 
fogva tartottak, velük gyalog jöttem haza 
Magyarországra. 1947-ben a Földműve-
lésügyi Minisztérium alkalmazott, mint 
haltenyésztési kutatót, de hamar kiderült, 
a kutatásnál fontosabb a gyakorlat. A 
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„Műtőasztalon” egy tambuki Bolíviában

háború végóráiban a haltenyésztő szak-
emberek többsége elhagyta az országot, 
a halgazdaságok vezetésével megbízott 
„bizalmi kádereknek” fogalma sem volt a 
szakmáról. Azt a feladatot kaptam, hogy 
írjak egy bárki által könnyen megérthető 
kézikönyvet, útmutatót a haltenyésztés-
ről. Ötszáz példányban jelent meg, akkor 
nősültem, jól jött a szerzői honorárium, az 
volt az induló tőkénk.

A következő sikeren osztoztam Antos 
Zoltánnal, aki akkor az FM oszlopos tagja 
volt, főosztályvezető. Az ő ötlete volt a 
balatoni süllő szaporításának felgyorsítása, 
a módszert viszont én dolgoztam ki, az úgy-
nevezett vízenkívüli keltetési technológiát. 
Három év alatt a Balaton süllőállománya 
utolérte, sőt meghaladta a háború előttit.

Következő lépésként a gardaállományt 
tettük rendbe, amit a háború úgyszintén 
megtizedelt. A garda az egyik legősibb 

halfajta Magyarországon, már a római kori 
leírásokban is találni rá utalást. Sikerült egy 
új módszert kidolgozni a mesterséges sza-
porítás felgyorsítására, s ennek nem csak a 
halászok, de a horgászok is örültek.

Wojnarovich professzor híre külföldre 
is eljutott, a 60-as években már világszerte 
alkalmazták a módszereit, publikációit 
tananyagként használták és használják 
az egyetemeken. 1967-ben kikérte a 
FAO, tíz évet töltött el a föld élelmezé-
sével foglalkozó nemzetközi szervezet 
szolgálatában, munkája elismeréseként a 
World Qusculture Society (Haltenyésztők 
Világszövetsége) örökös tagjává fogad-
ta. Halgazdaságokat épített Nepálban, 
Madagaszkárban, Bolíviában, Peruban, 
Venezuelában és Argentínában. Ezeknek az 
országoknak az egyetemein is tanított, mint 
ahogy több európai egyetemre is meghívták 
vendégtanárnak. Anyanyelvi szinten beszél 
németül, angolul, spanyolul, portugálul és 
persze latinul.

A dél-amerikai államok élelmezésé-
ben jelentős szerepe van a tambuki nevű 
halnak, mivel hamar éri el a 14-15 kilós 
súlyt. Wojnarovich professzor Bolíviában 
a hal ivarérettségének felgyorsításában ért 
el jelentős előrehaladást. Az élelmezésen 
túl horgászati szempontból is listavezető a 
tambuki, a horgásztatásra specializálódott 
halastavakat ezzel telepítették be. 

Wojnarovich professzor keze alatt 
haltenyésztő generációk nőttek fel szerte 
a világon, tanított – és tanít – a Debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetemen és 
a Gödöllői Szent István Egyetemen. Az 
előbbi 2003-ban, az utóbbi 2005-ben 
fogadta tiszteletbeli doktorává. Budai ott-
honának falait diplomák, oklevelek, fotók, 
élményekben és eredményekben gazdag 
életének sikertrófeái borítják.

matula Gy. oszkár
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kunszentmártonban, ebben a tízezer 
lakosú városban, meglehetősen 
sok rendezvényt tartanak. Rend-

szeresek a koncertek, a sportesemények, 
a sportnapok, még kakasfőző versenyt 
is rendeznek. Jó ez kikapcsolódásnak, 
közösségépítésnek egyaránt. És arra is, 
hogy az emberek megismerjék egymást. 
Beszélgessenek, töprengjenek, terveket ko-
vácsoljanak. Mert van miről gondolkodni. 
A Tiszazug legnagyobb települése ugyanis 
nem tartozik az ország jómódú települései 
közé. Magas a munkanélküliség, számos 

A lókereskedő  
és a hajóskapitány

munkahely szűnt meg a rendszerváltás óta, 
s meglehetősen sokan élnek segélyből. Ez 
a település arculatán azonban alig észreve-
hető. Sok az új ház (igaz, a lerobbant régi 
is), jól karbantartottak, mutatósak a köz-
épületek, vannak elegáns szórakozóhelyek. 
A Körös partján szép korzón sétálhatnak 
az emberek.

Ennek közelében rendezik meg minden 
június utolsó hétvégéjén a Körös-parti 
sportnapokat, ami nem országos jelentő-
ségű esemény, nem is vonz nagyszámú 
turistát. De azért mégis fontos esemény, 

Szabadi Jenőnek élete a hajózás
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mert a kunszentmártoni emberek saját 
gyermekeiket láthatják a sportpályán küz-
deni. Tehát kivonul a városka apraja-nagy-
ja. Itt találkoztam két elégedett, optimista 
emberrel. Mindketten azzal foglalkoznak, 
ami a hobbijuk, ami a szerelmük, ami az 
életük értelme. 
Szabadi	 Jenő tulajdonképpen nem is 

kunszentmártoni, csak éppen ezer szállal 
kötődik a településhez. Kicsi gyermekkora 
óta szinte a Tiszán és Körösön él. Szakmája 
szerint esztergályos, de ért minden vasas 
szakmához, és ha kell, motort szerel. Hét-
köznaponként dolgozik, mégiscsak meg 
kell keresni valahogy a hajóra való pénzt. 
Egyedül él, mert melyik asszony tűri el, 
ha a párja másba szerelmes, mint ahogy a 
kapitány a hajókba, a vizekbe.

A Nagyvárad nevű motoros, melyen 
nekünk is volt szerencsénk tenni egy 
kirándulást, igazi kuriózum. 1914-ben 
aknásznaszádként bocsátották vízre. Részt 
vett két világháborúban, de arról gazdája 
sem tud, hogy valaha részt vett volna vala-
milyen harci cselekményben. Az idő eljárt 

fölötte, jelenlegi gazdája már leselejtezve, 
ócskavas árban, 14 éve jutott hozzá. 

Évekig dolgozott rajta. Lebontotta a 
felépítményt, újjávarázsolta a hajótestet, 
kabint, vezetőállást épített.

Ez már nem hadihajó, hanem bűbájos, 
duruzsoló jacht. Nem száguldozik, nem 
bömböl, csak szépen pöfög és halad a vi-
zeken. Egyszerűsége ellenére is sokaknak 
megakad rajta a szeme, és lenne is rá vevő. 
És lehet, hogy gazdát cserél. Szabadi Jenő 
ugyanis nagyobb hajóra vágyik. Megvett 
egy régi, szintén leselejtezett hajót, egy 
igazi gőzöst, 1 millió 200 ezer forintért. 
Ezt szeretné újjáépíteni, s egy igazi szál-
lodahajót építeni belőle. De mert nem 
gazdag ember, valószínűleg meg kell válnia 
a Nagyváradtól. Eltart néhány évig, amíg 
elkészül, de ha meglesz az új úszó szálloda-
hajó, Szabadi Jenő élete álma valósul meg. 
Minden idejét a vízen, a hajón töltheti.
Mihály	Pál nem sértődik meg, ha azt 

mondják rá, hogy lókupec. Mert ez a be-
csületes szakmája. Egy ősi cigány szakma, 
s manapság ennek a foglalkozásnak, amit 

Szívesen fogad hajóján vendégeket
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finomabban nevezhetnénk lókereskedőnek, 
ő az egyik legtekintélyesebb képviselője.

A tevékenység lényege abban áll, hogy 
olcsón kell venni, és haszonnal eladni. 
Legendák keringenek arról, hogy a lóku-
pec milyen ravasz módon tudja becsapni a 
parasztot a lóvásáron. Mihály Pál az összes 
ravaszságot ismeri, akár könyvet is írhatna 
róla. Arról, hogy mit kell itatni az állattal, 
hogy szilaj legyen, mit kell adni neki, hogy 
fényesebb legyen a szőre. Az igazság ezzel 
szemben szerinte az, hogy az ilyesmi nem 
jó üzlet, mert aki ilyen turpisságokat visz 
az üzletbe, az elveszíti az ügyfeleit. 

Ezzel szemben érdemes a lerobbant lo-
vakat meggyógyítani, kikúrálni, felhizlalni, 
engedelmességre nevelni. És Mihály Pál 
nagyon ért ehhez.

A város közelében lévő lovasfarmon 
mindig van vagy húsz ló. Mindegyiket 
számon tartja, mint a jó kórházi orvos a 

betegeit. Naponta ellenőrzi fejlődésüket, 
s megszabja, hogy alkalmazottai hogyan 
foglalkozzanak velük.

Ez a lófarm azonban nem csak átmeneti 
szállás. Itt lótenyésztés is folyik, s nem 
is akármilyen. Mihály Pál olyan lovakat 
nevel, hogy még a számos fogathajtó vi-
lágbajnokságot elért Bárdos családnak is 
adott el lovat.

Mihály Pál nem szegény ember. Ha 
nem kocsin ül (mert hintója is van), akkor 
Mercédesszel közlekedik. Emeletes házat 
épített maga és családja számára. Kérde-
zem, nincsenek-e irigyei. Mondja, hogy 
biztosan vannak. A jómódú cigányt nem 
mindenki szereti, előfordul, hogy a saját 
fajtájabeliek is tesznek megjegyzéseket rá 
a háta mögött. 

Csak azt tudja nekik ajánlani: dolgozza-
tok, igyekezzetek. Csináljátok utánam.

cs. a. 

Mihály Pál egyik kedvenc lovával



HIRDETÉS

	 Kincses	Kalendárium		 ��0		 a	2008-as	esztendőre



vásárnaptár

	 Kincses	Kalendárium		 ���		 a	2008-as	esztendőre

Vásárnaptárunkat – amely terjedelmi okokból csak az országos állat- és 
kirakodó-vásárokat fedi le – a településekről kapott előzetes információk 
alapján állítottuk össze, ezért lehetséges, hogy nem minden adatunk pon-
tos, és a lista bizonyára nem teljes. konkrét érdeklődés esetén feltétlenül 
javasoljuk, hogy tájékozódjanak a helyi önkormányzatnál, illetve annak 
internetes honlapjáról.

aszód – március, április, október, novem-
ber harmadik szombatján
Battonya – március, június és október 
második vasárnapján
Bátonyterenye – minden páros hónap 
első keddjén
csongrád – minden hónap első csütörtö-
kén, kivéve május és november, amikor a 
második csütörtökön
dombóvár – minden hónap harmadik 
vasárnapján (december, január, februárban 
nincs!)
encs – 03. 06., 05. 08., 07. 03., 09. 04., 
10. 02., 12. 04.
fertőszentmiklós – minden páros hónap 
harmadik keddjén
Gyomaendrőd – minden hónap (januárban 
nincs!) második vasárnapján
Jánoshalma – 03. 20., 04. 17., 05. 15., 
06. 19., 07. 17., 09. 18., 10. 16., 11. 20., 
12.18.
Jászapáti – minden hónap első vasár-
napján
Jászberény – minden hónap második 
szombatján
kapuvár – minden páros hónap utolsó 
szombatján
kiskunfélegyháza – minden hónap máso-
dik vasárnapján
kiskunhalas – minden hónap első vasár-
napján
kiskunmajsa – 02. 09., 05. 10., 08. 09., 
11. 08.
kóka – 02. 03., 04. 06., 06. 01., 08. 03., 

10. 05., 11. 16.
kunhegyes – április és szeptember utolsó 
vasárnapján
lajosmizse – minden hónap első vasár-
napján
miskolc – minden hónap első szerdáján
mórahalom – 01. 20., 02. 17., 03. 16., 
04. 20., 05. 18., 06. 15., 07. 20., 08. 17.,  
09. 21., 10. 19., 11. 16., 12. 21.
nagyecsed – március, május, június, au-
gusztus, október, december első keddjén
nagyrábé – április és szeptember harma-
dik szombatján
Pincehely – minden páros hónap (decem-
berben nincs!) utolsó keddjén
Polgár – március első, június második, 
szeptember harmadik, november negyedik 
szerdáján
simontornya – május és szeptember első 
szombatján
szabadszállás – március, május és szep-
tember negyedik vasárnapján
szarvas – március első vasárnapján, 
május utolsó vasárnapján, július második 
vasárnapján, szeptember és november első 
vasárnapján
szekszárd – minden hó második, negyedik 
és (ha van) ötödik vasárnapján
Túrkeve – 04. 06., 06. 22., 08. 10., 10. 
12.
Vác –  a kialakult hagyományok szerint: 
minden hónap harmadik vasárnapján
vésztő – minden hónap első csütörtökén, ki-
véve ha állami, vagy nemzeti ünnepre esik
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Meddig tart a szerelem?

a kérdés fölvetődése pillanatában válik értelmetlenné, hiszen addigra már nyakig 
ülsz a slamasztikában. Mert ugye nem az a kérdés, hogy lehetett-e szerelmes Éva 
meg Ádám, vagy legalább az egyikük. Nem is az izgat bennünket, hogy a robotok 

mennyire lesznek érzelmi lények, hanem praktikusan arra várunk választ: most ez itt nekünk 
meddig fog fájni és örömni. És minél tovább, annál hosszabb, ugye. 

Összeszámolod, hogy mi vár rád. Először a testi tünetek: röpködő ujjak, előreszaladó 
lábak, engedetlen hangszálak, gombócodó gyomor. Nem tudsz kérni még egy kiló kenyeret 
se. A munkahelyedre csak azért jársz be, hogy róla beszélhess a többiekkel, a főnököd valami 
távolba vesző ijedelem, aki szegény integethet, te legföljebb kedvesen visszaintesz, míg meg 
nem kapod az útilaput. Nem olcsó buli. De mindegy, enni úgysem tudsz. Fogysz, mint a 
gyertyaláng. Fogy a gyertyaláng, már nem telik rá. Ülsz éhesen a sötétben, s reszketsz attól, 
hogy nem lesz ez mindig így. Mert beleszeret valaki másba, mert elszeretik, mert elunja a 
gyertyát, elcsábítja egy piros kabrió, egy projektmanager. És elviszi a gyerekeket. Vagy itt 
hagyja. Itt hagyja a szerelmet. Neked, nálad. Meddig még? És neki mért nem már?

Bújod a szakirodalmat, szörfölsz a neten. Azt találod, hogy a legújabb kísérletek 
szerint másfél-három évig tart az igazi lángolás – gyerekeitek már iskolába járnak –, 
hogy aztán szépen átsimuljon a dolog szeretetbe, teszik hozzá a pszichológusok, vá-
god a falhoz az újságot. Jönnek a ravasz kémikusok, szerelemkoktélról beszélnek: az 
oxytocin (szerelemhormon) nevű vegyület a hipotalamusz-magvakban termelődik, a 
hipofízis (agyalapi mirigy) hátsó lebenyében raktározódik, és innen jut a vérkeringésbe 
a 9 aminosavból álló fehérje: 
 s s

Cys – Tyr – Le – Gln – Asn – Cys – Pro – Leu – Gly – NH2
Magyarul: ez a szerelmi álmok és a testi vágy képlete. A fenil-etil-amin (PEA) felelős a 

szerelem testi tüneteiért: pirulás, tenyérizzadás, szaporább szívdobogás, kellemes eufória. 
Ennek az agysejtekben termelődő vegyületnek szerelmi szubsztancia az álneve:

c6H5  –  CH2 – CH2 – NH2
Magyarul: odaadnád neki az oroszlánt is. Te meg csacskán azt hitted, hogy a szeme, a 

keze, a mozdulatai, a simogatása ejtett rabul. Most viszont már tudod, hogy a kémia fizi-
kai áldozata vagy. Így azért más. Ha eleve elrendelt atomok mechanikus rendeződéseiről 
van szó, akkor nincs is olyan nagy baj. Mi is indítja be a vegyülhetnéket? Kicsit tovább 
kutakodsz, rájössz, hogy a csillagok állása. Nem az, amikor a Balaton partján bámultatok 
fölfelé, hanem az, amikor a Kos jegyében a Vénusz a Mars aszcendense volt, viszont a 
Merkúr belekavart a Szűzzel a Szaturnusz pályájába. 

Most aztán már tényleg tudsz mindent. Egy kérdés marad. Meddig tart a szerelem? 
És akkor hazajön, és kirángat a sarokból. Mert nem hagyott el, mert nem a piros kabriót 
szereti, szereti viszont a gyertyafényt, a gyerekeidet, a buta fejedet, megsimogatja a 
fenekedet, és elűzi a bánatod: tart, ameddig tart.                                                      J. a.
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nem újkeletű divatról van szó. A 
pirszingek már az ősi kultúrákban, 
a primitív törzseknél is divatosak 

voltak. Kifejezték az illető rangját, szere-
pét, tartozását egy közösséghez. Egyip-
tomban a királynők viseltek köldökékszert, 
XIV. Lajos korában az arisztokrata hölgyek 
eleganciáját erősítette a mellbimbón átszúrt 
ékszer, míg ugyanez a rómaiaknál a férfi-
asságot jelképezte. Bizonyos törzseknél 
a fülbevalók a gazdagságot és a csábítást 
szimbolizálták. Az etiópok a kislányok aj-
kaiba születésük után fa ékszert helyeznek, 
melyet egészen a házasságig viselniük kell, 
ezzel tágítva ajkaikat. 

Gyöngy a nyelven,  
kép a kebleken

napjainkban igen nagy divat a testékszer és a tetoválás. Azokról a bőrbe 
szúrkodott kék, vagy színes képecskékről van szó, melyek hol neveket, hol virá-
gokat, hol japán betűket ábrázolnak, már ami a tetoválást illeti. A testékszer a 
bőrbe szúrt gyöngy, gyűrű, másféle ékszer. 

TESTéKSzER	éS	TETOVÁLÁS	A	DIVAT

Manapság már nincsen olyan testrész, 
ahová nem lehet ékszert tetetni. Azok, akik 
rákapnak, a végletekig merészkednek el. 
Testékszer, pirszing lehet a hüvelykujj és 
a mutatóujj közötti bőrfelületen, az arcon 
a két szemöldök között. A leggyakoribb a 
nőknél a köldök- és a nyelv-, míg a férfi-
aknál a szemöldökékszer, de egyre több 
ember rakat az orrába és intim helyekre is 
ilyen kis díszt. Mellpirszinget a férfiak és a 
nők is viselnek, állítólag ettől a mellbimbó 
sokkal érzékenyebbé válhat, azonban köny-
nyen okozhat komplikációt, főleg a nőknél. 
A köldökékszerek a nők hasát díszítik leg-
inkább, kihangsúlyozza azt, és a csípőt is. 
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Egyes szakértők szerint az intim pirszingek 
fokozzák a szerelmi gyönyört. 

Mára már lépten-nyomon találhatunk 
olyan szalonokat, ahol pár ezer forintért 
néhány perc alatt behelyeznek egy ilyen 
ékszert. Ezek régen növényi és állati nyers-
anyagból készültek,  napjainkban pedig 
orvosi fém, titán vagy szilikon alapanya-
gúak, de már bizonyos szalonokban olyan 
ékszert használnak, amiben nincs nikkel, 
ami azért jó, mert viselője kevésbé van 
kitéve az allergiának és gyulladásnak. A  
szilikon előnye a rugalmasság, ami inkább 
az intim ékszereknél fontos, a titán pedig 
könnyű. Azért ezek a lógók, gyöngyök, 
karikák és egyéb mütyürök  korántsem 
veszélytelenek. Előnyük azonban a tetová-
lással szemben az, hogy eltávolíthatóak, s 
nem hagynak maradandó nyomot. 

Számos indoka lehet annak, ha valaki 
testékszert, tetoválást helyez el testén. 
Behelyeztetésüknek lehet vallási, kulturális 
oka, de talán a legnyomósabb érv a mai 
fiatalok körében, hogy jól néznek ki. Ahogy 
futótűzként vált divattá, úgy botránkoztat 
meg egyre kevesebb embert. Persze egy-
általán nem biztos, hogy a fülben, orrban 
lévő testékszer és a feltűnő tetoválás jó 
ajánlólevél egy állásinterjú során.

Létezik egy új divat, ami 
valamiféle átmenet a tetová-
lás és a testékszer között: a 
bőr alá beültetett kis bogyók 
által kirakott minta. Ezek a 
gyógyulást követően kidom-
borodnak, és így díszítik a 
bőr felületét. 

Akik nem akarják igazából 
átszúratni a bőrüket, azoknak 
is találtak már ki ékszereket, 
ezek kis műanyag strassz 
kövek, ragaszthatóak vagy 
mágnesesek, melyek ugyan 

egy-két nap után leesnek, de semmi mara-
dandó nyomuk és veszélyük nincsen.

Valódi ékszereket kockázatos behelyez-
tetni, nagyon könnyen begyulladhatnak, 
bár ez egyénfüggő, és kis odafigyeléssel 
meg is akadályozható. Legveszélyesebbek 
az ajakba és a nyelvbe szúrt pirszingek, 
mert akár idegi sérülést is okozhatnak. 

Öröktől fogva divat, s ma is virágát 
éli a tetoválás. Bár ezek is eltávolíthatóak 
már, de mégsem olyan könnyen, mint a 
testékszerek. 

A tetoválás korántsem modern kori 
találmány. A legrégebbi darab, amiről 
tudunk, körülbelül 5300 éves. Ekkor még 
valószínűleg fájdalomcsillapítási, és gyó-
gyítási célokat szolgáltak a mára dísszé 
vált rajzok. Időszámításunk előtt 4000-
ből, Egyiptomban is találtak valószínűleg 
tetováláshoz használt eszközöket, valamint 
szobrokon, és múmiákon mintákat. Akkor 
főképp a nők viseltek tetoválásokat. A min-
ták arra utalnak, hogy a terhesség idején 
voltak a legfontosabbak ezek a minták, 
és azok a hason hálószerűen, valamint a 
comb felső részén helyezkedtek el. Némely 
tetoválásban pontok adták ki a vonalakat, 
voltak egyszerűbbek is, de készítettek több 
eszköz összekötésével, egyszerre több 
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tűvel bonyolultabb, komolyabb, szebb min-
tákat is. Legtöbbször kormot juttattak a bőr 
alá, de az eszkimók már sárga színezéket 
is használtak. 

A rómaiaknál és a görögöknél vallási 
és rangbéli jelképet szolgáltak, például a 
rabszolgákat jelölték meg különböző min-
tákkal. A kereszténység szerint azonban 
bűn volt elcsúfítani azt, amit Isten alkotott. 
Európában James Cook tahiti expedíciója 
után kezdett el rohamosan terjedni a test 
tetoválással való ékesítése, főleg a tenge-
részeknél, és a bányászoknál. 

A mauriaknál az arctetoválás személy-
azonosítóként szolgált, valamint a nők úgy 
gondolták, hogy ez lassítja az öregedést, a 
ráncosodást. Napjainkban leginkább a nők 
tetováltatják az arcukat, sminktetoválással. 
Ezek pár éven belül önmaguktól felszívódó 
tetoválások, melyek a szemnek, szemöl-
döknek és a szájnak adnak egy szép kontúrt 
azok számára, akik nem akarnak minden 
nap sminkelni, vagy csupán a strandon is 

tökéletesen szeretnének 
mutatni. 

Hasonlóan a testék-
szerekhez, a tetoválás is 
egyre nagyobb népszerű-
ségnek örvend, bár még 
az előítéletek nem tűn-
tek el teljesen. De divat, 
mindenekelőtt a fiatalok 
körében, legtöbbjükének 
már van valamilyen test-
ékszere vagy tetoválása. 

A tetoválás előtt a meg-
felelő motívum kiválasztá-
sára már számtalan lehető-

ség van, például a művészek rajzai, melyek 
akár az interneten is könnyen megtalálhatóak. 
A szalonokban számos album segíti a tájéko-
zódást. Ha pedig már megszületett a döntés a 
mintát illetően, akkor még ki is próbálható, 
hogy hogyan fog mutatni a testen a kép. 
Létezik az úgynevezett hennafestés is. Ez a 
kevésbé bátraknak, vagy azoknak javasolha-
tó, akik nem szeretnének végleges tetoválást. 
Ilyen minták beszerezhetők már illatszer-, 
indiai vagy kozmetikai üzletekben is. Csak 
a bőr felületére kenik fel a festéket, és így az 
előbb-utóbb lekopik.

Aki a tetoválás, testékszer felhelyezé-
séről dönt, nagyon gondosan válassza ki a 
szalont, ahol műveletet elvégezteti. Az Eu-
rópai Unió javaslatai szerint nem elég csu-
pán a steril eszközökre és a gumikesztyűre 
odafigyelni, ezekre előírásokat létrehozni, 
mivel bizonyos helyeken olyan festékeket 
használnak, amelyek szintén egészségká-
rosító hatással lehetnek viselőjére. 

mása
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a legnagyobb csapást a sztárok mé-
rik az önérzetünkre. A filmekben, 
sorozatokban, reklámokban kizá-

rólag tökéletes alakú, kifogástalanul smin-
kelt, hibátlan bőrű szupernőket látunk. Ez 
akarva, akaratlanul is elvárásokat támaszt 
saját magunkkal és egymással szemben 
is. Aminek fő oka ugye, hogy a férfiak is 
bámulják a képernyőt, s attól rettegünk, 
hogy inkább hozzájuk hasonlítják a reggeli 
kávéhoz melléjük ülő, kócos, pongyolás, 
karikás szemű, pici túlsúlyt hordozó nőt. 
S akkor már hiába mondjuk nekik, hogy a 
csinibabák minden napjuk minden óráját 
azzal töltik, hogy minél csinibb babák 
legyenek. 

Nem esznek (amibe időnként bele is 
halnak, de hát istenem, ennyit megér), éjjel-
nappal edzenek, kozmetikustól a fodrász-
hoz rohannak, nem nyúlhatnak semmihez, 
le ne törjön a körmük, majd amikor kész 
vannak, mondjuk egy reklámfilmmel, a 
retusőr eltünteti a képkockákról az emberi 
mivoltukból fakadó hibáikat, a szeplőket, 
a ráncokat, még néhány technikai trükk, s 
százszázalékos nővé válnak. 

A nőknek példaképeik vannak, a férfiak-
nak álomnőik, a magazinok pedig keresik 
a világ legszebb nőjét. 

Az ezerkilencszázhatvanas években 
tette divattá a soványságot a nők köré-

CSINI,	CSINIBA,	CSINIBABA

A világ legszebb női
kilencven, hatvan, kilencven. mindenki számára nyilvánvaló, hogy mit is takar 
ez a bűvös számkombináció. ilyen méretekkel kell rendelkeznie egy nőnek ahhoz, 
hogy elmondhassa magáról: jól néz ki. Jól kinéz, ha beéri ennyivel. A plasztikai 
sebészet csúcsiparággá fejlődik, az eredménnyel azonnal szembesülünk a bulvár-
sajtóból, már a méretek sem ütik meg azt a mértéket, amit elvárnak, elvárunk 
egy huszonegyedik századi nőtől. 

ben Twiggy, az angol modell, énekesnő, 
filmcsillag. Az addigi teltebb idomokat, 
mondjuk az örök ideál Marilyn Monroe-ét, 
Brigitte Bardot-ét (ennyit az örök ideálok-
ról) elsöpörte az új csillag, az új divat. Le-

Marilyn Monroe FoTó: MTI
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áldozott annak a szlogennek, hogy „egyél 
drágám, legalább nő a melled”, nem csak 
a fogyókúrák, s velük a fogyasztószerek 
totális uralma köszöntött be, hanem az is-
tenadta testiséget is tagadni kellett. Keblet 
takarni, feneket lapítani! Persze ne kenjük 
az egészet szegény Twiggyre, aki mellesleg 
soha nem fogyókúrázott, csupán egész 
egyszerűen ilyen vékonynak született. 

A hibásak mindig a nők, akik szaladnak 
a divat után, akik hasonlítani akarnak. Ke-
rül, amibe kerül. (Sokba.) Egész iparágak 
alapulnak, s termelnek tetemes hasznot a 
hasonmásgyártáson.

Gyorsítóként olykor a legrondább nőket is 
górcső alá veszik, így még inkább tündököl-
nek a szépek, rettennek el a magukat divattól 
immunisnak érzők is. Nemrégiben az FMH 
magazin világméretű fölméréséből az derült 
ki, hogy a világ legrondább női az angolok, s 
csak kicsit maradnak le mögöttük az afgánok, 
akik így már csak egy hajszállal szebbek az 
ördögnénél. Amerikai, francia és olasz férfiak 
utalták őket ilyen dicstelen helyre, dacára 
a legszebb nők közötti toplistán előkelő 
helyen álló Kelly Brook, Liz Hurley, Naomi 
Campbell angol származásának. 

A német nők a harmadikok hátulról a 
rondaságok sorában, a szavazókat nem 
befolyásolta a szupermodell Claudia 
Schiffer nemzetisége. A lista másik végén 
az amerikai hölgyek foglalnak helyet, a 
fölmérés szerint ők a legszebbek, máso-
dik helyen a svédek, majd az olaszok és a 
brazilok vannak. 

Ha nem általában és nem az átlagos 
nőket akarják rangsorolni, a sztárok között 
a következő eredmények – s ennek éppen 
az ellenkezője – születhet.

A VILÁG LEGSZEBB NŐI 
Top10 – Eve magazin (2006)

01. Kristin Davis 
02. Catherine Zeta-Jones 

03. Halle Berry 
04. Nicole Kidman 
05. Charlize Theron 
06. Kate Beckinsale 
07. Kate Winslet 
08. Eva Longoria 
09. Jennifer Aniston
10. Angelina Jolie

Ha megnézzük jobban a példaképünk-
nek szánt sztárokat, már nem a Twiggy-
féle deszkavékonyság, nem a monroe-i 
szőkeség hódít. Színesedett a paletta, barna 
hajjal, eredeti mellekkel, négerbarna bőrrel 
is lehet szerepelni rajta. Bájosnak, sőt, 
szexisnek találtatik, ha valaki várandós, 
gyereket szül.

Mert ha körülnézünk idehaza – a 
magyar nők rendre kimaradnak a fölmé-
résekből – nálunk még mindig a szőke 
hajat tekintik szexisnek, esetleg a vöröset, 
annak piros, rózsaszín, skarlát és jaj ár-
nyalatait. Még – vagy már megint – nem 
trendi gyereket nevelni, főzni a ház urának 
és egész nap takarítani. A karrier a divat, 
ehhez tökéletes kinézet dukál. Az eredeti 
hajszín nyomtalan eltüntetése már gyerek-
játék, a barnulás szintén nem korlátozódik 
a nyárra, legalább hetente háromszor 
kötelező befeküdni a szoláriumba, bőr-
rákot lehet tőle kapni, fertőzéseket, amik 
nem számítanak, mert hogy néznénk ki 
sápadtan ugyebár. A saját köröm is ciki, 
mert elég gyakran letörik, főleg hogyha 
nőből van az illető, és dolgozik, takarít, 
főz, mos, a porcelán és a zselé sokkal 
tartósabb. Az arcot kell még megrajzolni, 
a szemöldök eredeti formáját a lehető 
legnagyobb mértékben megsemmisíteni, 
majd újrarajzoltatni és/vagy tetováltatni, 
a bőrt alapozni, pirosítani, és akkor még 
az öltözködésről nem beszéltünk. Nem 
egyszerű olyan ruhába bújni, hogy az 
egyszerre legyen kényelmes, elegáns, 
sportos, lezser, csinos, kihívó és szolid. 
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Pár csepp parfüm, és máris 
indulhat a nő a szamárlétrán 
fölfelé.

Szabadidőben kötelező 
gyakorlatként tornázni indul 
a nő, majd egészségesen, 
de véletlenül sem hizlalóan 
étkezik. Ha mégsem, netán 
dundi alkatú, lapos mellű, 
szabálytalan arcú nő próbálja 
karrierjét a külsőséggel is 
megtámogatni, lesben állnak a 
plasztikai sebészek, hogy egy-
két nap alatt bármit átszab-
hassanak a kétségbeesettek 
testén. Nem olcsó ugyan, de 
szinte egy szempillantás alatt 
megnőhet a melle, tíz-húsz 
kilókat fogyhat, ahogy nem 
is olyan régen a fodrászhoz 
volt szokás képet vinni az 
irigyelt sztárok frizurájáról, 
ma ugyanez dívik a plasztikai 
sebészeten: Doki, Pamela 
Anderson mellét, Angelina 
Jolie arcát, Naomi Campbell 
lábát kérem! 

Vannak persze lázadók a sztárok között 
is. Egyre több husisabb sztár tűnik föl a 
vörös szőnyegen, mint például Pink vagy 
Drew Berrimore, akik köszönik szépen, jól 
érzik magukat így is, öt-tíz plusz kilóval a 
kerületükön. Egy híres kozmetikai cég olyan 
kampányba kezdett, melyben természetes, 
igazi nőkkel reklámozza termékeit, kicsit 
dundi, kicsit már ráncosodó, kicsi pocakot 
eresztett, rövidebb lábú, festetlen arcú, lakko-
zatlan, barna hajú asszonyokkal: hétköznapi 
anyák, háziasszonyok, én, te, ő. Ilyet a mozi 
föltalálása óta nem látott a világ – s csak egy 
picit keserít minket, hogy látjuk az üzleti 
fogást: több krémet vásárolnak a hétköznapi 
hölgyek, mint a hírességek, azon egyszerű 
oknál fogva, hogy többen vannak. 

S egyre kevesebben a mo-
dellek. Szerencsétlen olasz 
modell lány esetéből tanulva 
(éhen halt a diéta miatt, s bár 
nem ő volt az első, de az első 
hatékony eset lett az övé), 
kitiltották a nagyon sovány 
modelleket a kifutókról. Mert 
Twiggy csöndesen tartja még 
magát, a divatipar a kirakat-
babák méretein nem hajlandó 
változtatni. Talán egyszer 
megkönyörülnek rajtuk, s 
rajtunk is, és újra bűntudat 
nélküli élvezet lesz enni. S 
nem fogjuk az életünket éhez-
ve, depressziósan, önmagun-
kat gyűlölve, hiú ábrándokat 
kergetve leélni. 

Addig viszont szert tehe-
tünk már olyan termékekre, 
melyekkel művi úton érhe-
tünk el természetes hatást, 
s talán egyre több az olyan 
nő is, aki már rájött, hogy a 
természetes ingyen, magától 
is természetes. Az erős smink 

már többé-kevésbé kiment a divatból, s lehet 
találkozni olyan fotókkal, melyen a sztár 
nincs kisminkelve (na jó, természetes hatást 
keltő festékek fedik), szakadt melegítő van 
rajta (na jó, műtoprongy) és kócos (sok lak-
kal némi tupír). Egy ilyen kép a hétköznapi 
nőnek ad igazat, s kiderül, hogy a szimbó-
lumok is emberek. De próbálja csak meg a 
sztár, hogy tényleg festék nélkül, tényleg 
lyukas melegítő, tényleg kócos, s tényleg 
így szalad le az utcára főzőpudingért este 
tízkor. Mert ha reggelre így kerül a címlapra, 
elveszíti az állását, tévéműsorok gúnyolják 
ki, hódolóiban dől össze egy egész világ.

Netán lehetne ez egy új divathullám 
hajnala?

mása

naomi Campbell
FoTó: MTI
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nem lehetett könnyű nagyanyáink 
korában zsidó háziasszonynak 
lenni. Annyi előírás és törvény sza-

bályozta a zsidó konyha működését, hogy 
asszony lehetett a talpán, aki képes volt 
valamennyit megtanulni. A zsidó konyha 
valóságos tilalomtengere külső szemlélő-
nek nehezen felfogható. Pedig nagyjából 
három alapszabály tartja kordában egy 
zsidó háziasszony életét.

Az első szabály, hogy csak kóser hús fo-
gyasztható. A kóser hús először is a Biblia 
által leírt állatból származik (például mar-
ha, bárány, kecske, szárnyasok), és szigorú 
szabályok szerint, 
ellenőrzött módon 
dolgozták fel. A 
mózesi előírások 
meghatározzák a 
fogyaszthatatlan, 
nem kóser állatok 
körét is: ilyen a 
sertés, a ló, a teve 
és a nyúl. A halak 
közt is különbsé-
get tesz az Írás. 
Az édesvízi halak 
közül a harcsán és 
a kecsegén kívül 
valamennyi kóser-
nak mondható.

A második szabály az, hogy a húsnak 
vértelennek kell lennie. Ezért eltávolítják be-
lőle a nagyobb, látható ereket, illetve vízben, 
sóban áztatják, hogy minden vérrög kioldód-
jon. Csak akkor kóser a hús, ha szakképzett 
mészáros (ő a sakter) egyetlen metszéssel 
ölte meg az állatot, ami biztosította, hogy ne 
szenvedjen szegény pára, és a vér maradék-
talanul eltávozzon belőle.

Azok a csodálatos sóletek
És végül a harmadik alapszabály a tejes 

és húsos (zsíros) ételek különválasztása: 
nem tárolhatók, nem főzhetők, nem ehetők 
együtt.

Ha a három alapszabály bármelyike sé-
rül, az étel nem kóser, hanem tréfli – vagyis 
tilos fogyasztani. 

Hogy a dolog bonyolultságát érzékelhes-
sük: a hagyományos zsidó konyhában a leg-
több eszközből kettő van. Külön kell kezelni 
és tárolni a tejes és külön a zsíros főző- és 
tálalóedényeket, mosogatót, konyharuhákat, 
abroszokat stb. Ugyancsak külön tartják a 
tejes és sós ételekhez együtt használható, 

úgynevezett páros 
edényeket, étele-
ket: a sót, a sótar-
tót, az üvegpoha-
rakat, az italokat, 
a kenyeret, a ke-
nyérkosarat.Több-
nyire két mosogató 
van, de legalább 
k é t m e d e n c é s , 
hogy a mosogatás 
is elkülönítve tör-
ténhessen. Talán 
ennyiből is érthe-
tő, hogy milyen 
erős korlátok és 
szigorú szabályok 

között lavírozva alakultak ki a zsidó ételek 
és főzési technikák.

Talán a környezete csábító, de tiltott 
ételeinek hatására ügyes újításként, a fok-
hagymás tokaszalonna „helyettesítésére” 
készült az inaz (vagy ineresz). A liba test-
háját alaposan megtűzdelik fokhagymával, 
meghintik pirospaprikával és kifagyasztják. 
Megsózva, kenyérrel, hajszálvékonyra sze-
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letelve mennyei. Létezik zsidó „sonka” is, 
így nevezik a füstölt marhaszegyet.

A zsidó konyha sajátos élete a sólet. 
Miután szombaton nem szabad dolgozni 
– így főzni sem –, a sólet alapját már pén-
teken összeállítják. Korábban forró kövek 
között, később pedig a hitközség vagy a pék 
kemencéjében, esetleg otthon a sóletkály-
hában főzték lassú tűzön, 12 órán át. Talán 
éppen ennek a félnapos érlelésnek köszön-
hető a sólet csodálatosan finom íze.

Ennek az ételnek a neve végső soron 
francia eredetű: a chaud lit meleg ágyat, 
vagy ágyban főttet jelent. Ennek megérté-
sére egy rövid történetet idézek, amit Raj 
Tamás írásából kölcsönöztem:

„Nagyanyámnak saját, faszénnel mű-
ködő sóletkályhája volt, ebéd előtt a só-
letfazekat egy hokedlire tettük, magasan 
felpolcoltuk párnával, dunnával és meleg 
takaróval, mielőtt az ebédhez fogtunk 
volna. Emlékszem, amikor az egyik szom-
széd éppen a sólet tálalása előtt toppant be 
hozzánk, elcsodálkozva így szólt: Mi az, 
maguk az ágyban főzik az ebédet?”

Ahány zsidó ház, annyiféle recept és 
elnevezés létezik. És még csak nem is a bab 
az összekötő kapocs az étel alkotóelemei 
között, hiszen van, ahol csicseriborsóból 
készül. Nálunk például az összeállított 
sóletet nagymamám pénteken elvitte a pék-
hez, ahol a hűlő kemencébe rakták a zsidó 
családok másnapi vacsoráját, és azt csak 
szombaton vitték haza. A lábas teteje és a 
lábas közé több réteg zsírpapírt (sütőpapírt) 
tettek, és a fedőt vékony zsineggel az edény 
füléhez rögzítették. Volt, aki nyers tésztával 
tapasztotta hozzá a fedelet a lábashoz, hogy 
légmentesen lezárja. A spárgára cédulát 
fűztek a tulajdonos nevével. Speciális 
sóletfőző edények készültek, sokan esküd-
tek a csőrös szájú sóletfazékra, volt, aki 
agyagedényben, más öntöttvasban vagy zo-
máncozottban készítette, de lényeges volt, 

hogy a formájuk magas, szűkszájú legyen 
és a teteje jól záródjék. Másnap gyerekek 
mentek érte – a felnőtteknek szombaton 
cipelni is tilos –, vagy megkértek valakit, 
akinek a vallása engedékeny a szombaton 
végzett munka ügyében, és ő vitte haza 
szívességből a zsidó család vacsoráját.

Sokféle alapanyagból készülhet finom 
sólet, általában babból csinálták a háziasz-
szonyok, gerslivel (ez a hántolt árpa neve) 
és füstölt meg nyers hússal. Többnyire 
marhaszegyet és füstölt libacombot tettek 
bele, de minél többféle húst tartalmazott 
(marha, szárnyasok, bárány stb.) annál 
ízesebb lett a végeredmény. 

A sóletbe néhány egész, nyers tojást 
(héjastól) is belefőztek, és a tetejére kugli 
vagy ganef került. A legismertebb ezek 
közül a töltött libanyak (halsli, vagy helzli) 
A liba nyakának bőrét lisztes vagy darás, 
(ha gazdagabban készült, akkor húsos 
vagy májas), fűszeres töltelékkel tömték 
tele, két végét bevarrták, és az egészet a 
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sólet tetejére rakták. Vannak, akik répát 
is tesznek bele, sőt sokan gersli helyett 
krumplival is készítik.

Mi most kétféle receptet teszünk közzé.
 

sólet 1.
Hozzávalók:	 40	 dkg	 tarkabab,	 10	 dkg	
gersli.	2	evőkanál	pirospaprika,	2	evőkanál	
libazsír,	2	fej	hagyma,	5-6	gerezd	átnyomott	
fokhagyma,	 fél	 kg	marhahús,	 1	 füstölt	
libacomb,	egy	filézett	pulykacomb-felső,	4	
tojás,	só,	bors.
A babot éjszakára beáztatom, majd az összes hússal 
együtt lábasba rakom, felöntöm vízzel, felforralom, 
majd a hab eltávolítása miatt leöblítem mindet. 
Felvágom a hagymát és libazsíron megpárolom, 
leveszem a tűzről és pici vízzel kissé felengedem. 
Belekeverem a pirospaprikát, majd erre teszem réte-
gezve a hozzávalókat. Alulra és fölülre bab jön, közé 
a hús, gersli és a fűszerek. Legtetejére kerül a nyers 
tojás, elmerítve a bab közé. Az egészet felöntöm 
annyi vízzel, hogy biztosan ellepje, majd felteszem 
forrósodni. Közben bemelegítem a sütőt 160 fokra. 
Amikor a tűzhelyen felforrt a sólet, berakom az egé-
szet a sütőbe, és ott sütöm órákon át. Néha (ritkán) 
megnézem, és ha kell, némi forró vízzel pótolom, 
nehogy kiszáradjon. Keverni nem szabad! Amikor 
puha, kiveszem belőle a tojásokat, meg a húsokat. 
A tojásokat félbevágom, a húsokat felszelem, hogy 
szépen mutassanak. Apró kockára vágott lilahagy-
mát teszek az asztalra – én például imádom bőven 
megszórni vele a sóletet a tányéron. 

sólet 2. 
Hozzávalók:	3/4	kg	szárazbab,	1,5	kg	hús	
(legalább	 kétféle	 és	 az	 egyik	 füstölt),	 6	
tojás,	5	kis	fej	hagyma,	8	gerezd	fokhagy-
ma,	2	sárgarépa,	1	fehérrépa,	2	fej	zeller,	
fűszerek,	zsiradék,	15	dkg.	gersli,	só,	pet-
rezselyem,	zellerlevél,	majoránna,	lestyán,	
borsikafű,	kakukkfű,	pirospaprika.	

 A babot egy napig áztatjuk, aztán felforraljuk és 
leöblítjük, ugyanezt tesszük a húsokkal. Az edény-
be rétegenként rakjuk a hozzávalókat, az alsó és a 
felső réteg legyen bab. A húsokat lehetőleg egyben 
hagyjuk, akárcsak a tojásokat. A tetejére kanalazzuk 
a libazsírt. Felöntjük vízzel, hogy ellepje, és lefedve 
betesszük a 180 fokon előmelegített sütőbe. 4-5 órán 
keresztül főzzük – kavarni, forgatni nem kell.

TölTöTT liBanyak 
halsli és ganef (a sólet feltétjei)

A halsli a német Hals – nyak szóból szár-
mazik, mondják helzelnek, helzlinek is, a 
ganefnek akkor hívjuk, ha nem töltjük a nyak 
bőrébe, hanem gombóc, vagy kolbász formá-
júra alakítva, amúgy „meztelenül” tesszük a 
sólet tetejére és azzal együtt főzzük. Átissza a 
sólet remek ízeit, és nagyon finom lesz.
Hozzávalók:	1	libanyak	lehúzott	bőre	(jó	

a	pulykáé	is),	3	evőkanál	olaj,	1	közepes	vö-
röshagyma	finomra	vágva,	1	dl	búzadara,	2	
evőkanál	finomra	vágott,	nyers	csirke-,	vagy	
libaháj,	1	lapos	kávéskanál	pirospaprika,	2	
kávéskanál	őrölt	gyömbér,	2	evőkanál	liszt,	1	
evőkanál	finomra	vágott	petrezselyem,	ízlés	
szerint	só,	frissen	őrölt	bors.
Az olajon megpároljuk a finomra vágott hagymát. 
Közben egy másik serpenyőben elterítjük a búza-
darát és 70 ml lobogva forró vízzel leöntjük, majd 
félretesszük és lefedve állni hagyjuk 5 percig. Egy 
tálba tesszük a megduzzadt darát, és jól elkeverjük a 
megpárolt hagymával, meg az összes többi hozzáva-
lóval. A keverékkel megtöltjük az egyik végén előre 
bevarrt libanyakat – de nagyon lazán, mert később 
meg fog duzzadni – és bevarrjuk a másik oldalát is. 
Ami kimarad, abból kolbászkát formálunk, az lesz 
az úgynevezett ganef. A töltött libanyakat 10 percig 
forraljuk vízben, majd a ganeffal együtt rátesszük 
az összeállított sólet tetejére, aztán mehet a sütőbe, 
ahogy az a sólet receptjében áll.

Fisch Gábor lászló
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a Biblia tudósít az első bor készíté-
séről, amikor az özönvíz után Noé 
megalkotta bolygónkon az első bort. 

Azok a népek sem akartak azonban kimaradni 
a borászat rejtelmeiből, amelyeknél nem te-
rem meg a szőlő. Az emberek hamar rájöttek, 
hogy a gyümölcsökből is pompás nedűket 
lehet erjeszteni. A legfontosabb követelmény, 
hogy az alaplének olyan cukorfokkal és sav-
tartalommal kell rendelkeznie, mint a szőlő 
préselt levének, azaz a mustnak.

Az erjedést alapvetően a hőmérséklet 
határozza meg. Ha hidegen, 10 fok alatt 
erjed meg egy természetes gyümölcslé, 
akkor alsó erjedésről beszélünk, mert 
olyan lassan fejlődik a szén-dioxid, hogy 
az élesztőgombákat nem hozza a folyadék 
felszínére, tehát alul maradnak. Az erje-
dés alapvető kémiai folyamata az, hogy 
a cukormolekulákat az élesztő- gombák 
alkoholmolekulákká alakítják át, miközben 
széndioxid fejlődik. 

Ha az erjesztés során hidegen átszűrjük 
az erjedő levet gézen, és ezáltal megfelelő 
tisztaságú lére teszünk szert, akkor pezsgőt is 
készíthetünk. Ennek csupán az a titka, hogy a 
szén-dioxidot az üvegben tartsuk. A világ első 
pezsgője úgy született francia földön, hogy 
Don Perignon apátnak nagyon savanyúra 
sikerült az egyik évben a bora, ezért megcuk-
rozta, és visszazárta a palackokat. Az erjedés 
azonban újraindult, viszont a szén-dioxid 
nem tudott elillanni az üvegekből. Ezt mi 
is utánozhatjuk házi körülmények között. A 
kiürült pezsgős palackokat töltsük meg minél 
tisztább „murcival”, amely a zajos erjedésen 
már túlesett, ha édes pezsgőre vágyunk, 

Különleges  
gyümölcsborok és pezsgők

akkor ízlés szerint édesíthetjük kristálycu-
korral, amelyet előtte feloldunk. A csendes 
erjedés ezt a bort pezsgővé nemesíti. Igaz 
azonban, hogy egy kis seprő így az üvegben 
marad, amely a felnyitás után opálossá teszi 
pezsgőnket.

Az imént leírt alsó erjesztés a ritkább 
folyamat, mert a gyümölcslevek zömét 10 
Celsius-foknál magasabb hőmérsékleten er-
jesztik, ilyenkor pedig az élesztőgombák már 
a felszínre jönnek, ez tehát a felső erjesztés. 
Vigyázzunk a túlzott melegre, mert 20-25 
foknál, vagy még ennél is magasabb hőmér-
sékleten ecetsavas illetve vajsavas, tejsavas 
erjedés is lejátszódhat, ekkor pedig tönkre 
megy a finom gyümölcslé. A hőmérséklet 
mellett az oxigén túlzott jelenléte is káros le-
het, ez is elősegítheti az ecetesedést, csakúgy, 
mint a 18-nál alacsonyabb cukorfok.

A felső erjedésnél is, ha már lejátszódott 
a zajos erjedés, és tisztulni kezd a borunk, 
de még a csendes erjedés, más szóval 
utóerjedés hátravan, akkor is jóféle pezs-
gőalapanyagot választhatunk ki. 

Szakmai szempontból a bogyós gyümöl-
csök hasonlítanak legjobban a szőlőhöz. De 
savtartalmuk lényegesen magasabb, ezért víz 
és cukor hozzáadásával lehet kialakítani a 
finom alaplevet, amelyet, ha nem erjesztünk 
meg, akkor gyümölcsléként is fogyasztha-
tunk. A bogyós gyümölcsökhöz sorolják 
gyakorlati szempontból a piros, a fehér, a fe-
kete ribiszkét, a köszmétét (egres), a málnát, 
a szedret és a szamócát (földi eper).

A különböző bogyós gyümölcsöknek 
eltérő a savtartalma, ezért eltérőek a re-
ceptek is. Piros ribiszkénél minden liter 
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tiszta gyümölcsléhez még két liter vizet 
adunk, majd a kapott minden három liter 
folyadékhoz 60-60 deka cukrot adunk.

A tüskementes szeder közül a köz-
kedvelt Thornfree-fajta savasabb, mint 
az újdonságnak számító Nessy, ezért 
a Thornfree minden egyes liter levét a 
piros ribiszkénél leírtak szerint hígítjuk, 
cukrozzuk, míg a Nessynél minden egyes 
liter gyümölcsléhez csupán egy liter vizet 
adunk, és 30 deka cukrot.

Hazánkban a meggybor és az almabor 
korábban igen elterjedt volt. Almánál 
másfél kiló gyümölcs ad egy liter levet, 
amelyet vízzel már nem hígítunk, de min-
den literhez 12 deka cukrot adunk.

A meggybor készítésének létezik egy 
rendkívül egyszerű módja. A meggyet 
előre nem préselik ki, hanem csupán a 
gyümölcsöt zúzzák meg, s a magot sem 
távolítják el. A húsz kiló meggyhez húsz 
liter vizet öntenek, amelyben előzőleg 
feloldanak 15 kiló cukrot. A zajos erjedés 
idején préselik ki a levet, amelyet 10-15 
literes üveg edényekbe öntenek. A csendes 

erjedés után pedig lefejtik. Nagyon szép 
rubinvörös színű, kiváló ízű bort adnak a 
hazai meggyek, mint az érdi bőtermő és az 
újfehértói fürtös. A korai pipacs meggyből 
pedig pompás „rozé” bor nyerhető.

Az ínyencek megemlítik még a narancs-
bort, az ananászbort, a fügebort, az ősziba-
rackbort, a sárgabarackbort, a szilvabort, a 
bodzavirágbort és a birsbort is. Az elkészítés 
módja megegyezik a már leírtakkal.

A mazsolabort a városban lakó emberek 
is könnyen elkészíthetik. Vásárolunk két 
kiló mazsolát a boltban, ehhez két liter 
vizet öntünk, és hozzáadunk két gramm 
citromsavat, mindezt egy ötliteres befőt-
tesüvegben megerjesztjük, úgy, hogy az 
üveg szájára egy vászonanyagot kötünk. 
Az erjedés után leszűrjük a bort, gézen 
át ásványvizes műanyag flakonokba, és 
néhány napig ülepítjük. A tisztulás után 
véglegesen üveg palackokba töltjük.

Egy tréfás borászmondás szerint, még 
az aranyérmes boroknál is finomabb az a 
bor, amelyet saját magunk készítettünk.

Bozsik József
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nem akármilyen esemény az, ha valakinek valamelyik nap kikézbesítenek egy 
levelet, amiben az áll, hogy nyert tisztán egymillió forintot! Dombóváron Hudi 
István is csak hitetlenkedve nézte az értesítést, melynek állítása szerint ő lett 

a Kincses Kalendárium idei nyereménypályázatának győztese. Forgatta, olvasgatta a 
papírt, s a vele egy műszakban dolgozó, az apához hasonlóan a fémszerkezeti lakatos 
mesterséget művelő fia tamáskodva kapta ki a kezéből…

Végtére is Hudi István csupán a nyeremény hivatalos átadásakor vette volna be rá a 
mérget, miszerint milliomossá lett. A ceremónián Villás Károly, a Kincses Kalendáriumot 
kiadó Cental Kft. ügyvezető igazgatója nyújtotta át a bizonyítványt, s intézkedett, hogy 
a nyereményt azonmód átutalják Hudiék bankszámlájára.

Nos, Fortuna ez alkalommal is jól intézte. Hudi István és neje három gyermeket indított 
útnak a világba, s bizony, erejükhöz mérten még ma is be-besegítenek a fiataloknak. Hála 
az égnek, ebből a jókora nyereményből jut majd az ifjaknak, közte a három unokának. 
No meg a szülői háztartást is mindenképpen meg kell újítani egy kicsit.

Búcsúzóul Hudi István a milliomossá válás titkát osztotta meg velünk: elejétől a végéig 
elolvasta a Kincsest. Ezért talált rá elég könnyen feladványunk megfejtésére…

Egymillió forintot nyert

nyereményPÁlyÁzAti nyertesek

A Kincses Kalendárium 2007 nyereménypályázatára 3361 megfejtés érkezett. 
A megfejtés: Budapesti Olimpiai Mozgalom.

A nettó 1 000 000 Ft készpénz fődíjat Hudi istván dombóvári pályázónk 
nyerte.

Egyenként nettó 50 000 Ft készpénzt nyert: Piros Andrea, Panyola; özv. 
Ferenczi Jánosné, Pécs; dobos Judit, Jánoshida.

1–1 könyvcsomagot nyert: Tóth József, Marcali; srám Ferencné, Nógrád; 
osváth sándorné, Kiskunfélegyháza; Horváthné árki zsuzsanna, Ravazd; 
marozsán mihályné, Balkány.

1–1 FOREL rágcsálóriasztót nyert: csomósné markót irén, Pusztamonostor; 
csándli Jánosné, Csákánydoroszló; keresztyén sándor, Öntésmajor; Hugyecz 
Jánosné, Galgaguta; Bíró lászló, Pécs. 

Zalakarosi hétvégi üdülést nyert: ifj. Vadász Józsefné, Budapest
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engedje meg a kedves olvasó, hogy 
személyes élménnyel kezdjek, 
hiszen szerencsém volt ismerni a 

Királyt, azaz Zámbó Jimmyt. 1988-ban 
írtam róla az első cikket, miután Jimmy, 
a „Valahol bús dal szól” című számával, 
megnyerte az Interpop Fesztivált. 1990-től 
barátok lettünk, ő zongorázott és énekelt az 
esküvőmön, mely a „Volt egyszer 4 oktáv” 
című lemezen jelent meg.

Érdekes és értékes ember, a szó leg-
nemesebb értelmében. Igazi sztár volt. 
Halála mélyen megrendített, ezért is írtam 
meg Pintér D. István székelyudvarhelyi 
kollégámmal Jimmyről a „Bús dal szól” 
című könyvet.

Hajdúdorogon született 1958. január 20-
án. A teremtő igazi talentummal, kivételes 
hangggal, érző, őszinte szívvel és férfiúi, 
bátor, konok kitartással ajándékozta meg. 

1988-tól 2001-ben bekövetkezett halá-
láig többnyire ismert a Király munkássága, 
de azt hiszem az addig vezető életút már 
nem annyira. Imici – ahogyan a családban 
szólították – Budapesten nevelkedett, a VII. 
kerületben. Kilencéves korában alakította 
meg első „zenekarát”, melyben ő a harmo-
nikás, 1975-ben, 17 évesen megszerezte 
az ORI előadóművészi engedélyét, két 
év múlva elvégezte a zenei gimnáziumot. 
1977-től 1982-ig különböző presszókban 
és bárokban énekelt. 1982-ben három- 
hónapos amerikai munkavállalását meg-
toldotta még négy évvel: klubzenészként 
dolgozott Los Angelesben, ahol elnevezték 

Az elfelejtett Király: 
Zámbó Jimmy

Jimmynek. 1988-ban a Hungarotonnál 
jelent meg az első bakelit kislemeze, a 
Füstös éjszaka blues. 

A nyolcvanas évek végén a budai Casa-
nova bárban énekelt esténként. Itt fedezte 
fel Joós István, az Mton (korábban Warner) 
Kiadó ügyvezető igazgatója. „Amikor 
Jimmy énekelt, megállt a levegő, pedig 
a hely a legkülönfélébb nációkkal volt 
tele, mindegy volt ki honnan jött, mi volt 
a foglalkozása, a figyelem az énekesre 
összpontosult”– nyilatkozta István egy 
későbbi cikkben. A menedzser felkérésére 
hagyta ott az éjszakai életet, s ő nevezte el 
Pop Carusónak. 

1991-ben a Magneton kiadónál meg-
jelenik első lemeze: Csak egy vallomás. 
Kivételes hangjának és rendkívül sikeres 
koncertjeinek hatására elnevezik Király-
nak, új lemezkiadója a Magneoton pedig 
felteszi második, a Jimmy II lemezborítón 
az I-re a koronát.

Zámbó Jimmy neve és munkássága a 
hazai poptörténet egyik elsőszámú jelen-
sége, személye külön fejezet a ma már 
klasszikus popzenében.

*
Nagyon egyéni és nagyon egyedi műfajban 
alkotott, hangja, ha úgy tetszik, az operából 
„átvett” tenor, átültetve a popba. Ilyen 
típusú énekhangja, frazírozókézsége rajta 
kívül egyáltalán nem volt idehaza senki-
nek az eltelt négy évtizedben (a külföldi 
mezőnyben a görög származású Demis 
Roussos-nak van hasonló hangkaraktere). 
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Jimmyvel egy klasszikus hang érkezett 
a popzenébe, ahol igen fontos szerepet 
kapott a szövegvilág, amely többnyire a 
hétköznapi emberek mindennapi érzéseit 
boncolgatja, úgy, hogy a hallgató abszolút 
magáénak érzi ezeket az üzeneteket. 

Az eltelt években bebizonyosodott, 
Jimmy énekhangját eddig még senki nem 
tudta interpretálni, de a Jimmyre oly jel-
lemző feelinget sem. Halála után számtalan 
próbálkozás történt, „új előadó, hangja tisz-
tára olyan, mint Jimmyé”, hallhattuk 2001 
után, de ez idáig egyetlen előadó sem tudta 
megközelíteni a Király énekesi paraméte-
reit. Az ok nyilvánvaló, Jimmy hangszíne 
annyira egyéni, annyira jellegzetes, hogy 
egész egyszerűen utánozhatatlan. Utánozni 
kevés lett volna csupán még akkor is, ha 
valakinek a hangszíne megfelelő lett volna.  
Zámbó Jimmy egyben volt egy „csomag”, 
az összes bajával, bújával, sikerével, 
együtt. Az, jött ki a torkán, amit nagyon 
mélyen a zíve rejtett, Jimmyt utánozni 
lehet, pótolni nem.

A Király öt oktávot tud kiénekelni 
– hallhattuk még életében – egyszerű 
kiadói marketingfogás volt. Ugyanis egy 
énekes akkor tud öt oktávot kiénekelni, 
ha a hangját nagyon lemélyíti, vagy 
lerekeszti, majd, ha úgy tetszik, fejhan-
gon felmegy az egekbe. Jimmynél igen 
figyelemfelkeltő volt, ahogy a hangjával 
játszott, páratlan hangmagasságokban 
vagy éppen mélységekben tudott érthető-
en énekelni. Mit is jelent az öt oktáv? Mint 
tudjuk nyolc hang van, ami egy oktáv. A 
zongorán lenyomjuk a c hangot, éneke-
lünk felfele, a nyolc hang után megnézem 
megy-e még? Újra fogok nyolc hangot a 
zongorán, elénekelem, ha sikerült az 16 
hang, akkor már két oktávom van. Magya-
rul negyven hangot kell tudni kiénekelni, 
hogy öt oktáv legyen. Jimmy óta sokan 
sokszor dobálóztak az oktávokkal, úgy 
gondolom szép teljesítmény kettő, kettő 
és fél oktáv egy popénekestől.

Jimmy 1991-ben szerződött a Warner 
Magneoton Kiadóhoz, ahol 1991-től 13 le-
meze jelent meg, mindegyik dupla platina-, 
illetve gyémántlemez lett. A kilencvenes 
években a gyémántlemez 200 000 eladott 
hanghordozót jelentett. Csak összeha-
sonlításképpen, ma az aranylemez 7500 
lemezt jelent. Jimmy legsikeresebb leme-
ze, az 1996-ban kiadott Jimmys Roussos,  
270 000 példányban kelt el. Mai „érték-
ben” ez harminchatszoros aranylemezt 
ér. Jó néhány éve nagyon kevés előadó 
ér el dupla aranylemezt, a kivételek közé 
tartozik Charlie, Fenyő Miklós, Ákos, a 
Tankcsapda, az R-GO és Demjén Rózsi.

Miben rejlett a Király sikere? Zámbó 
Jimmy dalaiban, szövegeiben, előadá-
sában számtalan emberi érzés, indulat, 
kérdés, fajdalom, öröm tükröződött, ami 
mindannyiunkban megvan, s amelyeket 
Jimmy elő tudott hívni. Dalai nagyon nagy 
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tömegekhez eljutottak, bárhol lépett fel, 
mindig telt ház volt.

A szakmában óriási irigykedés vette 
körül, hiszen ekkora közönsége és lemez-
eladási sikerre a rock and rollos Hungária 
(1979-től 1982-ig) valamint az R-GO 
(1982-től 1987-ig) óta nem volt példa a 
popzene történetében. Jimmy 1992-től 
2001-ben bekövetkezett haláláig szinte 
végig vezette a siker- és eladási listákat. 
Jimmy koncertsikere egész egyszerűen 
megingathatatlan volt.

Jimmy halála után páratlan harc indult 
a jogdíjakért, Jimmy egykori szakmai és 
emberi ereklyéiért, többek között legendás  
Mercedeséért. Előadók hada próbálta meg 
utánozni, a kiadók ontották az új Jimmy 
„hangokat”. Ráadásul Jimmy testvérei lét-
rehoztak egy emlék- pubot, sőt egy Jimmy 
tribute együttest, amely tiszavirág-életűnek 
bizonyult.

A pénzéhség és a gátlástalanság része, 
hogy Jimmy halála után egy ma már nem 
létező kiadó, az RTL Klub részére készített 
két lemezanyagot adott ki. A pereskedés 
a két kiadó, valamint a 
jogtulajdonosok között 
hónapokig folyt. A bul-
vársajtó természetesen 
ráugrott a témára, jó sok 
zaftos pletykát megszel-
lőztetve. A bulvársajtóban 
egyébként a mai napig 
téma Zámbó Jimmy halá-
la, sokan megkérdőjelezik 
a Király véletlen balesetét, 
s ma is csámcsognak nő-
ügyein.

Mindenesetre a Király 
dalai ma is ugyanúgy ott 
vannak az emberek em-
lékezetében, mint amikor 
azokat az énekes bemu-

tatta, ugyanakkor a rádiókban a legritkább 
esetben hallani dalait, felvételeit nagyritkán 
láthatjuk a képernyőkön.

Egy kis magánfelmérést végeztem a 
budapesti Jogvédő Hivatalnál, néhány 
szórakozóhelyen, esküvőkön – vidéki lag-
zikon – melyek azok az előadók, akikre ma 
is a legszívesebben mulatnak az emberek. 
Három – a popkategóriához sorolható 
– előadó toronymagasan vezetett, konk-
rétan Demjén Rózsi, Zámbó Jimmy és az 
Apostol együttes.

Érdekes, ugyanakkor érthetetlen, az 
elektronikus médiában, egy-két vidéki 
rádiót leszámítva, szinte soha nem hallani 
Zámbó Jimmy-dalt. Mintha a média ösz-
szefogott volna Jimmy ellen. A rádióadók 
többsége célzott közönségnek célzott 
műsort, és zenét sugároz. A két legna-
gyobbnak kikiáltott kereskedelmi rádió, a 
Juventus és a Danubius évek óta egyetlen 
dalát nem játszotta, igaz ők a magyar zenét 
is száműzték műsoraikból, csakis olyan 
magyar hangfelvételt játszanak le, amiért 
fizetnek a kiadók. A hazai – főleg kereske-

delmi – rádiós zenei szer-
kesztők az úgynevezett 
szelektorra hivatkoznak, 
ami azt jelenti, hogy a 
számítógép összegyűj-
ti és sorrendbe teszi a 
legnépszerűbb popdalo-
kat, azokat sorrendben 
játssza le. Így történhet 
meg, hogy egy nap alatt 
több alkalommal is meg 
kell hallgatnunk Britney 
Spears egy-egy aktuális 
dalát, viszont nagyon 
ritkán hallunk Republic- 
vagy mondjuk Illés-dalt. 
Legalábbis ez a helyzet a 
két legnagyobb kereske-



KIKAPCSOLÓ

	 Kincses	Kalendárium		 194		 a	2008-as	esztendőre

delmi rádiónál. Szelektor? Ugyan kérem, 
nesze semmi, fogd meg jól!

Joós István a már említett M Ton. Ki-
adó vezetője szerint: „A rádiós szerkesz-
tők nem tudták bekategorizálni Jimmy stí-
lusát, s így szinte el is felejtették. A média 
valamiért összefogott Zámbó Jimmy ellen. 
Ha valamely szerkesztő mégis adásba 
szerkeszti egy-egy dalát, kap egy stigmát, 
mely szerint, de ciki, Jimmyt játszol? Ezek 
a szerkesztők mintha nem is ebben az 
országban élnének, nem veszik tudomásul 
a Király hihetetlen népszerűségét. Jimmy 
oly különleges jelenség volt, melyet még 
életében sem tudott jól kezelni a média. 
Jimmy személye nemhogy megosztotta 
volna a médiát, sőt egyértelműen egy 
oldalra állította, ne segítsük az énekes 
karrierjét. Halála után sem változott meg 
a média hozzáállása: ne ápoljuk Jimmy 
emlékét.

Megkérdeztem néhány rádiós szer-
kesztőt ez ügyben, a válaszok igencsak 
elgondolkodtatóak.
Klub	Rádió:	„Jimmy öccse, Zámbó Árpi 

oly mértékben lerombolta a legendát, jobb, 
ha elfelejtjük az egészet.”
Lánchíd	Rádió: „Egy-egy riportunkhoz, 

célzott műsorunkhoz odaillő zenét kere-
sünk, eddig nem volt ilyen műsortémánk, 
s valószínű nem is lesz.”
Pilis	 Rádió: „Néha, vasárnaponként, 

beszerkesztjük egy-egy dalát, ha afféle „Jó 
ebédhez szól a nóta”-szerű műsorunk van.”
Pont	Rádió:	„Mi csak klasszikus rockot 

adunk, na már most Jimmy igen távol áll 
a rocktól.”
Petőfi	Rádió: „Az emberek már elfelej-

tették, az új zenék miatt hangolnak ránk.”
Roxi	Rádió:	„Ki az a Zámbó Jimmy?”
Tilos	Rádió: „Igyekszünk elkerülni a 

populáris zenét.”
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A felmérést tévéknél folytattam.
a Duna	tévé illetékese, „ügyesen” kitért 

a konkrétum elől: „Nem vásároltuk meg 
Jimmy játszási jogát, nem is igénylik az 
emberek”.
A	„királyi”	televízió Önök kérték című 

szerkesztőségéből a következő választ kap-
tam: „Mi csak olyan előadót teszünk a mű-
sorba, akit konkrétan kérnek az emberek.” 
A szórakoztatózenei-főosztály azonban jó 
hírrel szolgált: „Nyártól kezdődően leadjuk 
néhány koncertfelvételét, melyek még a 
Budapest Sportcsarnokban készültek.”
TV2:	„Semmiféle popzenei műsorunk 

nincs, csakis nyugati gigasztárok koncert-
jeit sugározzuk.”
RTL	Klub: Talán emlékszik a kedves 

olvasó, 2000-ben ezen az adón havonta egy 
alkalommal, hatszor ment a Péntek Esti 
Vigadó című műsor, melyben Jimmy volt a 
műsorvezető és a showman. „Az első négy 
adásban még hozta a nézettséget, de le kellett 
vennünk, a Koós János féle Koóstolóval is 
hasonló volt a helyzet. Ma már nem igénylik 
az emberek az ilyen pátoszos zenét” – nyilat-
kozta az RTL Klub zenei szerkesztője.
Echo	TV: „Mi csak komoly, az embere-

ket valóban érdeklő popsztárokat hívunk 
be a stúdióba.”
A	Budapest	 tévé illetékese elmondta, 

egyetlen Zámbó Jimmy klipjük sincs a 
szerkesztőségben. A miértre a következő 
választ adta: „Az énekes máig nem tisz-
tázott halála, a személye körül kialakult 
erőltetett bulvár cukkek, a testvérek igen 
alacsony színvonalú zenei próbálkozásai 
közrejátszanak abban, hogy Jimmy dalait 
nem adjuk le.”

Úgy néz ki, bezárult a kör – már ami az 
elektronikus médiát illeti – Jimmy körül, 
kár, hiszen kevés szólista tud felmutatni 
ilyen hatalmas sikert, mint a Király. 
Ugyan- akkor az a sejtésem, hogy az 
emberek távolról sem felejtették el Jimmy 
melodikus zenei világát. Joós István sze-
rint lemezei ma is folyamatosan fogynak, 
különösen karácsony előtt sok korongját 
veszik meg.

Azonban hiába kérik a különböző rá-
dióktól, tévéktől, a szerkesztők érthetetlen 
hozzáállása miatt nem kapják meg. Egyetlen 
lehetőség marad, megvásárolni egykori 
lemezeit. A pop- és rocksztárokról ma már 
a média szinte csak a bulvár rovatban ír. Az 
egyre fogyatkozó hanghordozók eladási lis-
tái, az illegális másolások miatt, a hivatalos 
szervek gondolkoznak, hogy az aranylemez 
a jövőben már 5000 eladott példány után 
járjon. Mindez a magyar pop- és rockzene 
hanyatlásához vezet.

zoltán János
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FÜsTös Gyerek
Egy ötéves libanoni kisfiú két éve rend-
szeresen dohányzik. Állítása szerint jobb 
foglalatosság ez, mint a játék, s ezzel szülei 
is egyetértenek. És éppen emiatt nem került 
a gyerek a Guinness-rekorderek közé: a 
hitelesítők élnek a gyanúperrel, hogy a 
kiskorúak nem önszántukból, hanem a 
szülők elvárásai miatt teszik, amit tesznek. 
Így a kisfiú most magában füstölög, hacsak 
a szülők nem számoltak utána, mibe kerül 
egy búgócsiga, s mibe a napi egy-két pakli 
cigaretta. Nem beszélve a gyerek egész-
ségéről, ami még talán megmenthető, el-
csábítva őt mondjuk egy kaleidoszkóppal. 
Gyorsan kéne cselekedni, amíg a gyerek 
nem jön rá, hogy játszás közben is lehet 
cigizni. 

lAssÚ diPlomA
Hetvenévesen szerzett diplomát az az angol 
könyvkereskedő, aki a Guinness Rekordok 
Könyvében a világ leglassúbb diákja címet 
érdemelte ki. Stuart Baldwinnak huszon-
nyolc évig tartott, amíg elvégezte a termé-
szettudományi szakot. Arról nem szólnak 
a hírek, hogy mennyi tandíjat fizetett 
– vannak boldogabb tájak, ahol a gyereke-
ket magas tandíjjal ösztökélik ettől sokkal 
gyorsabb tanulásra. A férfi azzal indokolta 

VASALJ	A	HEGyCSÚCSON,	TANULJ	A	VéCéN!

Dilis rekordok
A hogyan tapossuk laposra szabadidőnket kategóriában verhetetlen az emberi 
találékonyság. a dilis rekordok fölállítói gyakran kimaradnak a Guinness re-
kordok könyvéből, amit bánnak ugyan, de kedvüket nem szegi. Az internetnek 
köszönhetően a világhír így sem marad el, bulvárlapok és nemzeti hírügynök-
ségek, szakosodott weblapok gondoskodnak a dicsőségről. egy csokor belőlük 
– kedvcsinálónak, vagy elrettentésnek az ökörszem gyűjteményéből. 

a lassúságot, hogy valami mindig közbe-
jött. Dolgoznia kellett, a családdal kellett 
törődni, el kellett őket tartania, így azt a 
maradék szabadidőt használta föl tanulásra, 
amelyet a vécén töltött. A könyvkeres-
kedő meg van elégedve eredményével, 
s továbbra sem szándékozik elfecsérelni 
azt az időt, amit isten egyébként éppen a 
fej pihentetésére talált ki: most doktorálni 
készül. S ha időszűkében lenne, ha ezúttal 
segítségre szorulna, a legjobb megoldás 
lenne számára vizsgánként egy-egy üveg 
ricinusolaj. 

a Finn szúnyoG szerencsÉJe
A legtöbb szúnyogot egy olasz férfi 
csapta agyon egy országos bajnokságon: 
Christiano Rizatto 15 perc alatt 23 szú-
nyogot küldött át a másvilágra. Ez a rekord 
megszorításokkal kezelendő, hiszen olasz 
bajnokságról van szó. Ha Finnországban 
rendeznének hasonlót, minden idők re-
kordja dőlne meg: a nyári lápvidéken egy 
suhintással százezer egyeddel lehetne rit-
kítani a szúnyogok népét. S csak azért nem 
fogynak ennyire a vérszívók, mert a finnek 
igen természet- és jogkedvelő emberek. 
Szerintük a szúnyognak is vannak jogai, a 
lápnak meg joga van teremtményeihez. A 
helyzeten a százévenként arra járó oktalan 
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turisták változtatnak némiképp. Tehát: 
hajrá olaszok! 

A kizsÁkmÁnyolt hűséGes
A portugáloknak már nem kell belehúzniuk, 
lekörözték a hűséges japán alattvalókat. A 
82 éves Mario Rebelo hetven évig dolgozott 
egy és ugyanazon a munkahelyen. Takarító-
ként kezdte az építési vállalatnál, s amikor 
kommunista világnézete miatt Salazar 
börtönében ült, munkáltatója visszavárta őt, 
nyomatékosítva ezt a börtönbe is rendsze-
resen utalt munkabérrel. Bár valószínűleg a 
vállalkozó és a munkás nem álltak azonos 
ideológiai alapokon, a jó munkaerő és az 
okos munkáltató mégis hosszasan élt együtt. 
Vajon miért? Jókat vitatkoztak a kizsákmá-
nyolás hétköznapjairól? Vagy a diktatúra 
börtönében az ifjú munkást leszoktatták 
nézeteiről? Esetleg a vállalat olyan közel 
volt az alkalmazott lakóhelyéhez, hogy nem 
is keresett mást? Vagy lakásra gyűjtött, és ez 
hetven év alatt jött össze?  Nem tudhatjuk. 
Mi csak most kezdtük a kapitalizmust. 

41–0
Hol van a mi dicsőséges 6–3-unk a ro-
mánok 41–0-jához? Guinness-rekordként 
tartják számon a Carpati Mirsa győzelmét, 
amelyet a román labdarúgó első ligában 
nyert az Avintul Dirlos ellen. Nemzeti profi 
bajnokságon ilyen arányú győzelem még 
nem született, például a skót Arboath-Bon 
Accord találkozón mindössze 36–0 lett 
az eredmény. Ezek a dicsőségek azonban 

eltörpülnek a magyarok fényes, 3–1-es 
győzelméhez képest, amit válogatottunk 
aratott kora ősszel az olasz válogatott 
fölött. Ez például utánozhatatlan nemzeti 
rekord. Olaszországban is.

FÉrFinak a HeGycsúcs
A vasalás már magában is különleges tevé-
kenység, de egy brit csapat még csavart is 
a dolgon egyet. Phil „Gőzös” Shaw olyan 
versenyt hirdetett, amelyben valamilyen 
extrém sporttal kellett párosítani az egyik 
legunalmasabb háztartási munkát. A győz-
tes angol a  francia Alpok 5500 méter magas 
hegycsúcsára cipelte föl a vasalódeszkát, a 
németek egy máltai épület szellőzőnyílá-
sában próbálkoztak a vasalással, s futottak 
még biciklin és tengerfenéken kísérletezők. 
A világbajnokságban sajnos nem szerepelt 
kitételként, hogy milyen és mennyi ruha-
neműt milyen szépen mennyi idő alatt kell 
kivasalni, s hogy közben el kell-e készülnie 
a gulyáslevesnek, a gyerek leckéjének, a 
vírusirtónak, a mosógépnek, s az sem, hogy 
mennyi sorozatot és reklámot kell közben 
nyomon követni. Így ez az extrém vasalás 
messze elmarad a háziasszonyok átlagos 
teljesítményétől, melyről egy természet-
tudományos film állította, hogy komoly 
agymunka. Nem való férfinak. Férfinak ott 
a hegycsúcs. Odamegy, fölmászik, vasal-
gat. Agya pihen, nyer bajnokságot. Lejön. 
Hegycsúcs nélkül már a vasalódeszkát sem 
ismeri föl. Agya pihen.

J. a. 

– mama! ma-ma-aa!
– Ha még egyszer megmukkansz és mamázol, ráverek a fenekedre, te kis 

haszontalan! – fenyegeti a tévé előtt ülő anyja Bercit, aki semmi pénzért sem 
akar elaludni. 

kisvártatva újra megszólal Berci:
– szabó Jánosné! szomjas vagyok. EZ VICC!
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Ebben az évben emlékezünk nagy királyunk születésének 565. évfordulójára. Ebből 
az alkalomból Juhász Gyula Mátyás krály című verséből idézünk rejtvényünkben. 
Beküldendők a jelzett sorok.
A megfejtés beküldendő a cenTal kft. nevére (1509 Budapest, Postafiók: 44.).
A címzés alá írják fel: „keresztrejtvény”. Beküldési határidő: 2008. március 31.
A helyes választ beküldők között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki:
Fődíj: nettó 100 000 forint készpénzben
További nyeremények: 3 megfejtőnek (helyes választ beküldőnek) egyenként nettó  
20–20 ezer  forint, 5 megfejtőnek egy-egy kozmetikai csomag, 5 megfejtőnek egy-
egy könyvcsomag, 5 megfejtőnek egy-egy Forel rágcsálóriasztó, 5 megfejtőnek 
egy-egy HOTELINFO Magyar Turizmus Kártya csomag, 1 megfejtőnek zalakarosi 
hosszú hétvége, félpanziós ellátással, két személyre.
A nyertesek névsorát a Kincses Kalendárium honlapján (http://www.kincses.hu) 
és a népszava 2008. 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.
(A	megoldást	 a	 www.kincses.hu	 oldalon	
megtalálják.)

8 4 1 2
1 4 9

7 9
4 9 3 8

7 3 5
8 9

3 5
6 4 5
9 2 6 4

2
2 4 6

8 9 1
6 3 2
5 2 4 8 7

9 2 6
4 7 9

7 1 3
3

8 6 1 5
6 2 9

5 9 1 6 3
6 1 5

3 6 7 2
4 5 1

7 3 1 6 5
1 7 4
5 6 7 8
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Nyereménypályázat

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hagyományos pályázatunkon mindenki részt vehet, aki a helyesen kitöltött 
pályázati szelvényt kivágja, és 2008. március 31-éig címünkre visszaküldi.
A címzés alá kérjük, írják fel: Nyereménypályázat. 
Cím: centAl kft., 1509 Budapest, Postafiók: 44.
A helyes választ beküldők közül – közjegyzõ jelenlétében – sorsoljuk ki a 
nyertesek nevét.
a nyertesek névsorát a kincses kalendárium honlapján (http://www.kincses.hu) 
és a népszava 2008. április 28-i számában tesszük közzé.

A fŐdÍJ: nettó eGymillió forint készPénzBen.

további nyeremények: 
3 megfejtőnek (helyes választ beküldőnek) fejenként nettó 50-50 ezer forint
5 megfejtőnek egy-egy kozmetikai csomag
5  megfejtőnek egy-egy könyvcsomag
5 megfejtőnek egy-egy Forel rágcsálóriasztó
5 megfejtőnek egy-egy HoTelinFo magyar Turizmus kártya csomag
1 megfejtőnek zalakarosi hosszú hétvége, félpanziós ellátással,  két személyre.

A megfejtést írják be a pályázati szelvény négyzeteibe. Beküldendő a kitöltött 
pályázati szelvény. Csak	a	 szelvényen	beérkező	megfejtések	 (helyes	 válaszok)	
vesznek	részt	a	sorsoláson.

PÁlyÁzAt

mi a Vizsolyi Biblia magyar fordítójának neve?

&
PÁLyÁZATI SZELVÉNy

Név:…………………………………………………………………

Lakcím:………………………………………………………………..
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a pipához szakállas, idős embert 
képzel el a tudatlan, kalandregé-
nyeken nevelődött újságíró. Amo-

lyan hajóskapitány típust. Ennek ellenére a 
dombóvári klub elnöke, Hegyháti Szilárd 
a harmincas éveibe éppen csak belépő fia-
talember. S ha nem is kapitány, főállásban 
azért köze van a közlekedéshez: vasutas, 
közelebbről forgalmista a tolnai Rétszilas 
állomásán. Elsőként arról kérdezem őt, 
hogy egyáltalán miért is jó pipázni. 

– Ebben a rohanó világban kevés lehe-
tőség van megállni, hiányzik a nyugalom 
– mondja. – A pipázásra rá kell készülni, 
időt kell teremteni rá. Előkészíteni a do-
hányt, megtisztítani a pipát, megtömni, s 
figyelni arra, hogy ne aludjon ki a parázs. 
S a végén sem kidobjuk, mint a cigarettát, 
hanem megtisztítjuk és eltesszük. Ez egy 
folyamat, igazi szertartás. Varázslat, ami 
semmi máshoz nem hasonlítható.

A pipázásra nem lehet rászokni, állítja 
a forgalmista. Nem tüdőzik le a füstöt, 
nem okoz nikotinfüggőséget. Ő például 
van, hogy hetekig nem gyújt rá, alapjában 
meg egyáltalán nem cigarettázik. A legtöbb 
versenyző a mindennapokban is pipázik, 
készülve a versenyekre.

– Minden versenynek megvan a maga, 
csak arra az alkalomra gyártott versenypi-
pája, amivel a versenyzők ott találkoznak 
először. Mindenki két darab gyufát kap és 
ugyanolyan tömködőt, ugyanannyi – három 
gramm – dohányt. Öt perc van a dohány 

A pipafüst csodálatos világa
lassúsági pipaszívás. higgyék el, nem egyszerű műfaj, és valóban kemény 
sport. magyarországon száznál kevesebben űzik versenyszerűen, mégis büszkél-
kedhetünk magyar világbajnokokkal. A versenypipázás rejtelmeiről hegyháti 
szilárddal, a Pc 424 Pipaklub dombóvár elnökével beszélgettünk.

előkészítésére, morzsolására, a pipa meg-
töltésére, megtömésére, s egy perc arra, 
hogy a két szál gyufával rágyújtsanak. A 
versenyeken mindenki azonos eszközökkel 
és feltételekkel, azaz egyenlő esélyekkel 
indul – avat be a rejtelmekbe.

Ledarál, rácsot dob, tömőfakezelés, 
hamuzik. Ilyesmi szakkifejezések adják 
a pipás nyelvet. Sok profi a „határon jár”, 
azaz arra törekszik, hogy minél kisebb 
parazsat tartson a kazánban, ezért megesik, 
hogy már a rágyújtásnál kiesnek. A lassúsá-
gi versenyeken az győz, akinek a legkésőbb 
alszik el pipájában a parázs, vagyis aki 
legtovább tud „füstöt produkálni”.

Mint Hegyháti Szilárd elárulja, hazánk-
ban a vezető pipás nemzetekhez képest 
nagyon kevés a versenyszerűen pipázók 
száma. Míg itthon 60-70 profi van, Olasz-
országban 3000, s ott a világversenyek előtt 
edzőtáborokba vonulnak. Ennek ellenére 
2006-ban magyar, a dombóvári Trubacs 
Tivadar nyerte a Brnóban rendezett világ-
bajnokságot.

Nehéz elképzelni, hogy milyen izgalma-
kat hozhat egy lassúsági pipaszívó verseny. 
Aztán elég a résztvevők arcára vetni egy 
pillantást, hihetetlen feszültségről tanús-
kodnak. A kiesők percekig bosszankodnak, 
a külső szemlélő számára pedig szép gesz-
tus, hogy a többiek pipatömködőik asztalon 
kopogtatásával búcsúztatják őket. Mert, 
ugye, a még versenyben lévőknek egyik 
keze sem szabad…
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– A legnagyobb profinak is remeg a keze 
a versenyek elején, ugyanúgy felmegy az 
adrenalin, s gyorsabban kalimpál a szív, 
mint más sportágakban – mondja Hegyháti 
Szilárd. – Aztán egy idő elteltével elmúlik, 
de a koncentrálás sok erőt kivesz az em-
berből, egy jól sikerült verseny fizikailag 
is fárasztó.

Az országos bajnokságon hét-nyolc 
klub verseng egymással, férfiak és nők 
egyaránt. Az éves bajnokság általában há-
rom-négy versenyből áll, amelyeknek más-

más város ad otthont. Dombóvár mellett 
Debrecen, Szigetvár és Budapest a sportág 
fellegvárai. A legnagyobb megmérettetés 
minden évben a novemberi debreceni kupa. 
S persze a legjobbak a világbajnokságon is 
indulnak, melynek tavalyelőtt Szentpéter-
vár adott otthont, tavaly pedig a magyar 
fővárosban mérkőztek meg egymással a 
pipasport éllovasai.

S beszélgetésünk közben, amire közvet-
lenül egy verseny után kerítünk sort, kide-
rül, hogy a pipázás nem korfüggő. Mi több, 
nem is csupán a férfiakhoz köthető: minden 
versenyen indulnak nők is, ők külön bajno-
ki címért versengenek egymással. 

De nemcsak a versenyszerű sportra, 
hanem az otthoni pipázásra is buzdítanak 
mindenkit. S ha nagyon nem idegenkedünk 
a pipafüst – egyébként legtöbbeknek tetsző 
– illatától, talán érdemes követni a pipások 
példáját. Hiszen néha nem árt lelassítani 
egy kicsit a felgyorsult világban…

Pécsek imre

Ha	bárki	el	szeretné	kezdeni	a	pipázást,	
mintegy	 7000	 forintos	 befektetéssel	
megteheti.	 A	 következő	 eszközökre	
van	szükség:
megfelelő	minőségű	pipa		 5000	Ft
egy	csomag	jó	dohány		 1500	Ft
pipatömködő	és	-szurkáló		 300	Ft
tisztítószálak		 300	Ft/100	darab
egy	doboz	filter		 200	Ft/10	darab
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a ki valaha járt már orvosnál, pon-
tosan tudja, miről van szó.
A rendelőben elfelejtjük a kérdé-

seinket, úgy viselkedünk, mint egy kisgye-
rek, sőt amikor kijövünk, sokszor nem is 
emlékszünk pontosan, mi is a gyógyszer 
neve, hányszor is kell bevenni. Állandóan 
a tüneteket figyeljük: fáj, ha így tartom? Jé, 
most nem szédülök, jaj de jó! De máris meg-
jelenik a tünet, mert gondoltunk rá. A világ 
beszűkül, a tudatunk egy másfajta állapotba 
kerül, mert középpontjába a veszteség, a 
félelem, a szorongás kerül. Meggyógyulok-
e valaha? Mintha nem gyógyultunk volna 
meg már ezerszer a náthából, most mégis 
félünk, hogy hátha így maradunk, vagy ez 
nem is nátha, valami sokkal rosszabb, csak 
nem mondják meg. Sőt, valamit biztos 
elrontottunk: hideg volt a fagyi (naná, ezért 
ettük), fújt a szél, és nem vettünk sálat (nem 
szoktunk, mert utáljuk).

BeszÉlGeTÉs eGy VÉGTaGGal
Ezt a beszűkült figyelmet jól ismeri az 
orvosi hipnózis, amely terápiás eljárásként 
ezt a helytelen gondolkodásmódot a szerve-
zet saját természetes működésével a helyes, 
pozitív irányba terelgeti. Az agy rendesen 
feldolgozza a bennünk ért eseményeket, 
belső, rendszerező üzemmódban rendezi 
a bejövő információkat. Ilyenkor nem 
kifelé figyelünk és intézkedünk, hanem 
lassan megszűnik a külvilág körülöttünk 
és pihenünk. Hasonlít ez az elalvás előtti 
állapothoz. De nem kell feltétlenül ellazul-
nunk ahhoz, hogy kikapcsoljunk: előfordul 
ez egy jó színházi előadás alatt vagy egy 
önfeledt táncnál. Csakhogy ezek felfrissíte-

A pszichiáter beszél róla
Táncol	a	törött	lábú,	homokozik	a	vesebeteg

nek és feltöltenek, amíg a betegség inkább 
lehúz és megijeszt.

Az orvosi hipnózis során szándékosan 
hozzák létre ezt a természetes elmeállapotot, 
gyógyító céllal, rövid időre és meghatározott 
helyen, a rendelőben vagy a műtőben. Lehe-
tőség nyílik arra, hogy amit nem sikerült az 
elmének megemésztenie, azt elrendezhesse, 
vagy amit rosszul vagy rossz helyre raktá-
rozott, azt helyére tegye. 

A beszélgetés nyelve ilyenkor gyermeki. 
Képek, érzelmek, színek, fények, az általuk 
keltett élményeket a hipnózis során bizton-
ságosan át lehet élni, sőt szavakba önteni. Itt 
azonban a szavak értő, segítő hidat képeznek 
a tudatos és tudattalan között. Ez önmagá-
ban is jó: lehet „beszélgetni” a testrésszel, 
fájdalommal, tünettel. Szót lehet érteni vele, 
és megszűnik az ijesztő ismeretlenség. Kide-
rül, hogy vannak erőtartalékaink, képessége-
ink, kezünkbe vehetjük a dolgainkat. Innen 
már nem a tünetek irányítanak bennünket, 
hanem mi válunk irányítóvá. A betegségek 
leküzdésére saját elménk elképesztő meg-
oldásokat kínál. 

véletlenül meGGyóGyÍtottA
Ennek ellenére ma még sokan megijednek 
a hipnózis szó hallatán. Még orvosi kö-
rökben is kételkednek gyógyító erejében. 
Történt, hogy egy sebész odaült a betege 
mellé, akinek igen hosszú műtét során 
nagy kiterjedésű daganatát távolította el. 
A betegnek nem dolgozott a veséje, napok 
óta nem volt vizelete. Az orvos mesélni 
kezdett: „Az ön veséje most egy olyan 
szitához hasonló, amit a homokozóban a 
rossz gyerekek teleszórtak kavicsokkal, 
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és az eldugult. Biztatta a beteget a vese 
képzeletbeli kitisztítására, mondván, ráér, 
segítsen a saját gyógyításában. Másnap az 
orvos örömmel hallott a beteg sorozatos 
sikereiről, de rögtön hozzá is tette, ez csak 
véletlen egybeesés lehet.

nincs FenT, nincs lenT
A XVII.–XVIII. század fordulóján a fáj-
dalom és a fertőzések miatt a betegek úgy 
készültek a műtétre, mint halálraítélt bűnöző 
a kivégzésre. Szinte minden második ember 
meghalt. Ugyanekkor indult hódító útjára a 
hipnózis is, aminek akkor sok híres sebész 
képviselője volt.  Az 1850 táján Indiában 
szolgálatot teljesítő James Esdaile több ezer 
betegénél alkalmazott hipnózist, körükben 
a halálozási arány az akkor általános 40 
százalék helyett pusztán 5 százalék volt. 
Eredményeit hiába közölte, nem sikerült 
az érdeklődést felkeltenie, mert a technikai 
fejlődés, az altatószerek, fertőtlenítőszerek 
elsöpörték a lelki gyógymódokat. A modern 
eljárások, a fejlett műtéti technika, a fertőt-
lenítés, az antibiotikumok korában, amikor 
a testi biztonság igen nagyfokú és a műtői 
halálozási arány mindössze 0,06 százalék, 
újra előtérbe került a lelki tényező, s vele a 
hipnózis. Miért?

A műtét előtt a betegek gondolatvilága 
egyre inkább beszűkül a betegségükre és 
az előttük álló megpróbáltatásokra. Sokan 
nincsenek tisztában azzal, hogy mi vár rá-
juk és ezért szoronganak. A műtőasztalon a 
félelem aztán tovább fokozódik. Időlegesen 
minden elbizonytalanodik: háton fekve, 
meztelenül, kiszolgáltatottan megszűnik 
a fent és a lent, a nappal és az éjszaka, a 
furcsa szagok gyerekkori mandula- vagy 
egyéb műtétek rossz élményét is mozgósít-
ják, a jelen lévőnél még nagyobb rémületet 
keltve. A műtőben mindenki sapkában, 
maszkban dolgozik, föl sem ismerjük az 
orvosunkat, s ekkor lekötöznek minket, 

közelítenek felénk a szikével, a fúróval, 
hatalmas tűkkel, minden pityeg és villog. 
Ez valószínűleg a vég, gondolja szegény, 
kissé módosult elménk. 

Ebben a helyzetben jól jöhet a hipnózis, 
ami ma már nemcsak egyszerű fájdalom- 
és szorongásűző hókuszpókusz, hanem 
sokkal több. A műtéti felkészítés során a 
tudatosan segítő mondatok segítségével 
egy másik lehetőséget („pozitív transzot”) 
lehet adni a betegnek, amely helyreállít-
hatja méltóságát, fölkínálja azt a szere-
pet, amelyben a beteg képes irányítani 
a dolgokat, a körülményeket. A műtétet 
ugyan nem ússzuk meg, de csökkenhet az 
izgalom, a félelem, a fájdalom, javulhat a 
vérnyomás, meggyorsulhat a műtét utáni 
felépülés, bonyodalom esetén megnőhet 
az együttműködési készség. S mindehhez 
elég az emberi, segítő szó, a szeretettel teli 
odafigyelés, a képzett pszichiáter.

vArÁzsciPŐ
S még egy történet a hipnotizőr naplójából. 
Egy idős asszony úgy törte el a lábaszárát, 
hogy műtéttel kellett a sebet kitisztítani. A 
szokásos altatás helyett elégnek bizonyult 
egy kevés kábító fájdalomcsillapító meg 
a hipnózis. Az asszony a hipnózisban 
felidézte az esküvőjét, ahol három napig 
ugyanabban a cipőben táncolt. Akkor 
annyira boldog volt az asszony, hogy nem 
érdekelte, mennyire sebesedik ki a lába. Ez 
a cipő most, a hipnózisban, varázscipőként 
érzéstelenítette a lábát térdig. A tánc fölidé-
zett élménye jótékonyan hatott a betegre, 
aki – tán el sem hiszik – csillogó szemek-
kel, kipirult arccal s persze meggyógyított 
lábbal hagyta el a műtőt – elképedt keze-
lőorvost hagyva maga mögött.

Hiszem, s gyakorlom, hogy azt az embe-
ri hatóerőt, ami a hipnózisban van, semmi-
féle technikai vívmány nem pótolhatja. 

J. e.
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Horoszkóp 2008-ra
kos 
(iii. 21.–iV. 20.) 
Lelassult ön körül a világ. 
Ön a megtestesült lelke-
sedés, a tenni vágyás, a 

kifogyhatatlan belső energia, csak a kör-
nyezete látszik mozdulatlannak. Az a 
nagymérvű kreatív energia, ami tombol 
önben, korlátokba ütközik, de magát nehéz 
eltántorítani eredeti céljától. Optimistán néz 
ki a fejéből, s akkor is hajt a siker felé, ami-
kor erre nem sok esélyt lát. Egy munkahelyi, 
egy otthoni, egy hétköznapi és egy ünnepi 
glória lebeg a szeme előtt, de a karimák 
nem akarnak fényesedni – valahogy mindig 
félbemarad a mű, valahogy mindig füstbe 
mennek a tervek. Pedig ön a legjobb bizo-
nyos területeken, ezt a környezete is tudja. 
Fékezhetetlen energiáiból áldozzon arra is, 
hogy meggyőzze a környezetét erről. Az 
áhított siker, a hírnév nem marad el, s az sem 
lenne baj, ha a magányát valaki elűzné.

Bika 
(iV. 21.–V. 20.) 
Érzelmi és anyagi biz-
tonságban telnek a nap-
jai. Makacsul, mereven 

ragaszkodik mindahhoz, amit kemény 
munkával megteremtett, akit hosszú 
évek alatt magához édesgetett. Akadnak 
is irigyei szép számmal, akik lelkesen 
szítják féltékenységét. Ne hagyja magát, 
ne üljön föl mindenféle pletykáknak. Ha 
fél is az újtól, az ismeretlentől, egy kis 
kölcsönkért kalandvággyal nézzen a dol-
gok mögé, próbáljon ki új nézőpontokat, 
perspektívákat. Kellemes élete új tapasz-
talatokkal, ismeretségekkel gazdagodhat, 
új érzésekkel lehet még teljesebb, hiszen 

az ön gyakorlatias természete gond nélkül 
illeszti majd be az eddig nem ismert dol-
gokat a régiek világába.  

ikrek 
(V. 21.–Vi. 21.)   
Mint egy vérbeli jazz-
trombitás, úgy improvizál. 
Több helyen, több témá-

ban próbálgatja magát kisebb-nagyobb 
sikerrel, olykor messzire elkalandozva 
az eredeti témától. Ideje lenne már, hogy 
visszataláljon a vezérszólamhoz. Beérnek 
lassan a próbálkozások, az idén végre 
siker koronázza eddigi erőfeszítéseit. 
Lesz elég ideje a hangszert tisztítgatni, 
fényesítgetni. Ne féljen, közönségének 
figyelme nem lankad ekkor sem, ön ki-
váló társaságbéli, s addig is ébren tartja 
családja, barátai, munkatársai figyelmét, 
amíg a trombita pihen. Híres mesélőkéjé-
vel botfülű rajongóival is helyreállíthatja 
kapcsolatát, ha már nekik prózában is kell 
előadni a terveket s a megvalósítást.   

rák 
(Vi. 22.–Vii. 22.) 
Nem lesz szüksége arra, 
hogy tovább növelje pán-
célját: kevesebb támadás 

éri. Talán azért, mert közvetlen környe-
zetével harmonikusabbá vált a kapcsolata, 
mivel önnek kevésbé ingadozott a kedé-
lye, családja viszont türelmesebb volt a 
lelki rohamok idején. Ha továbbra sem 
bújik minduntalan a páncélja mögé, akkor 
a csodák tovább sorakoznak. Könnyebben 
szétválogatja a vélt sérelmeket a valódi-
aktól, s így a valódiak gyógyítására több 
energiája marad. Az energiára egyébként 
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nagy szüksége lesz, hiszen a környezete az 
eddiginél jobban igényli gondoskodását, 
munkahelyén pedig még nagyobb teljesít-
ményt várnak el öntől.  

oroszlán 
(Vii. 23.–Viii. 23.   
Csöndes év vár önre. Kör-
nyezete nem fordít kellő 
figyelmet arra, hogy cso-

dálja, hogy kifejezze alattvalói rajongását a 
királynak. Önt ez visszavonulásra készteti, 
nem szeret a porondon lenni, ha nem ön van 
a középpontban. Félő, hogy ettől ellustul. 
Az alvó oroszlán is veszélyes tud lenni, de 
az ön optimizmusa, nagylelkűsége megóvja 
családját, munkatársait az unalmában 
szépen megélesített karmoktól. Nincs más 
hódolója, csak a tükörképe. Nézzen szembe 
vele, beszéljenek meg egy-két dolgot, kirá-
lyok egymás között, nép nélkül. A nyugodt 
hónapok erőgyűjtéssel telnek, a sörény 
tisztításával. Az oroszlán ugrani készül.    	
  

szűz 
(Viii. 24.–iX. 23.)   
A munka a leghűbb társa, 
s szerettei közül is az első. 
Családja nagyon nehezen 

viseli, hogy ők mindig a háttérben vannak. 
Mint egy megszállott, az otthon töltött időt 
is a rendrakásnak, a takarításnak szenteli. 
Önnek lételeme a munkálkodás, a tisztaság, 
a rend. A tökéletes tisztaság, a tökéletes 
rend. Mások terveket szőnek, álmokat ker-
getnek, ön viszont cselekszik. Leporolja az 
álmokat, helyre teszi a vágyakat. Családja 
tudja, hogy a tökélyt várja tőlük, de nem 
képesek erre. Esendő emberből vannak. 
Állítsa feje tetejéről a talpára a helyzetet: 
fogadja el társait olyannak, amilyenek. 
Örömteli percekre, órákra cserélheti be 
náluk a padlósuvickolás kínját.      

mÉrleG 
(iX. 24.–X. 23.)   
Elérkezettnek látja az időt 
arra, hogy kinézzen a ház 
ablakán. A családi fészek 

puha, meleg, tiszta, békés. Hosszú idő telt 
el, amíg ezt megvalósította, de most már 
visszatérhet eredeti küldetéséhez: az egész 
világot szeretné jobb lakhellyé varázsolni. 
Hiszen ön eddig is nézett kifelé, látta, hogy 
túl sok a békétlenség, a harc, a gyűlölködés. 
Ön a béke feltétlen híve, az egyensúly, a har-
mónia megteremtésének harcosa. Hajlandó 
ennek érdekében lemondani, föláldozni, 
tűrni és tenni. S ha szükség van rá, érzelmek-
kel fizet. Ezt gondolja meg, mielőtt elindul 
a külvilágba. Tegye mérlegre, hogy a lelki 
egyensúlya mennyit ér a külvilág piacán, s 
mennyit a háttérországban.   

skorPió 
(X. 24.–Xi. 22.)   
Elfáradt a végletek közötti 
hányódásban. Csapódik 
a szenvedélyes kalandok 

és a hidegvérű hűség között, az erős 
kötődések közben csapkod szárnyaival 
a szabadság felé – kimerítő vállalkozás. 
Elfárad a környezete is, hirtelen föllobbanó 
érzelmeit, heves reakcióit kevesek képesek 
követni, elfogadni. Pihenés várna önre – és 
társaira –, ha szűkítené egy kicsit a sávot, 
érzelmeinek medrét. Kiderülhetne, hogy az 
érzelmei tartósak, kötődései őszinték, csak 
a rengeteg energiáját vezeti le ily módon, a 
két véglet közötti vergődéssel.     

nyilas 
(Xi. 23.–Xii. 21.)   
Pontosan telibe talált. Ba-
rátainál is, amikor elmond-
ta nekik régóta formálódó 

véleményét, a munkahelyén is, amikor 
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vÍzöntŐ 
(i. 21.–ii. 19.)   
Idén sem fenyegeti az una-
lom. Élvezhetné bár az 
anyagi biztonságot, a ki-

egyensúlyozottságot, amely munkahelyén 
is, a családjában is körülveszi, de az nem 
ön lenne. Már keresi, hogy merre lehetne 
kitörni ebből a körből, ebből az egyhangú 
kényelemből. A tél alkalmas a töprengésre, 
a kályha mellől, a pokróc alól magasra 
lehet gondolni. Távoli hegycsúcsokra, új 
hobbira, esetleg életmódváltásra, költözésre, 
új életre. Egy olyan életre, amiben minden 
megvalósul. A régi álmok is.

Halak 
(ii. 20.–iii. 20.)  
A lázadás korszakát éli. 
Ellentmond a szokásoknak, 
a rutinnak, a hétköznapinak, 

az unalmasnak, s ezzel saját passzív termé-
szetének. Amit eltervezett, azt most aktívan, 
célratörően meg is valósítja. Most nem a 
mások lelke foglalkoztatja, saját lelki üdvéért 
küzd. Úgy találja, kevés volt, hogy befelé 
figyelt, most kivetkőzik a pikkelyekből, 
felszínre tör, hogy levegőt vegyen. Lubickol 
a szárazföldön, egyre ügyesebben veszi az 
akadályokat. Már nem a túlélésre játszik 
– győzni akar. Nagy föladat. Magának akar 
bizonyítani, magáért magát akarja legyőzni.    

teljes átszervezést javasolt, s családja 
körében is, amikor leültette őket a terített 
asztal köré. Humorának, bájos modorának 
kevesen tudnak ellenállni, ezt használta ki 
ahhoz, hogy végre rendet tegyen kapcso-
lataiban, érzelmi kötelékeiben. Ideje volt, 
mert sokan ön körül, már nem találták az 
ösvényt, melyen magát űzik az új célok, új 
kihívások egyre tovább. Nem pihenéshez 
kaszált tisztást, útitársakat válogatott. Jó 
érzékkel, biztos kézzel, erős szívvel. Mint 
a jó nyilas.      

Bak 
(Xii. 22.–i. 20.)
Egy lépésre van a hőn áhí-
tott céltól. Önt végre sem-
mi nem fogja meggátolni 

abban, hogy megtegye azt az egy lépést, 
bár hallja az ellenérveket, a kétkedőket. 
Szív vagy ész? Idő vagy pénz? Ezek a 
kérdések mindig is ön mögött lopakod-
tak, s ön eddig mindig az ésszerűség, az 
anyagi biztonság javára döntött. Most egy 
kicsit nehezen emeli a lábát, veszélyesnek 
érzi ezt az utolsó, végső lépést. Talán túl 
nagy a kockázat, talán túl veszélyes a 
szakadék, talán túl magas ez a sziklaorom. 
Talán ehhez a lépéshez másképpen kell 
közelítenie. Ha kérdéseket tenne föl? Ha 
tanácsot kérne? Ha elfogadna egy segítő 
kezet? Ön előtt a cél. 

egy rendőr őrmestert és két majmot felküldenek a világűrbe. 
A kilövőbázis hívja őket. 
– majom 1, majom 1, jelentkezzen! közölje feladatát! 
– Jelentkezem. Feladatom az egyes, kettes, hármas, négyes gombokat meg-

nyomni. 
– majom 2, majom 2, jelentkezzen! ismételje el a feladatát! 
– Jelentkezem. Feladatom az ötös, hatos és hetes gombokat megnyomni. 
– Őrmester, őrmester, jelentkezzen, és ismételje el a feladatát!
– Jelentkezem. A majmokat naponta háromszor megetetni, hőmérsékletüket 

ellenőrizni, a műszerfalhoz nem nyúlni.

EZ VICC!



KIKAPCSOLÓ

	 Kincses	Kalendárium		 �0�		 a	2008-as	esztendőre

a dalai láma nem születik, hanem 
újjászületik. Ugyanaz az ember 
költözik időről időre fizikailag 

elhasznált testéből egy új, fiatal, erős testbe. 
A lélek vándorol, viszi magával mindazt, 
amit szeretett, s amit nem. Fogékony marad 
arra, ami búsította, ami örömöt okozott 
neki, az új testbe öntött lélek ugyanúgy 
nagylelkű vagy szerelmes természetű, mint 
amilyen a régi testben volt. A lámák ezért 
olyan hasonlóak egymáshoz.  

Vagy mégsem? Van a dalai lámák között 
egy fekete bárány, amelyik a buddhista 
fölfogás szerint gubanc a lélekvonalon, 
folt a család becsületén. Nem is nagyon 
ismerik a nagyvilágban a hatodik dalai lá-
mát, Cangjang-gjacót, nem dicsekszik vele 
utódainak sora. Vagyis ő maga rejtegeti 
bűnét, ő, aki jól nevelten született újjá 1708 
óta már nyolcszor. Igaz, kemény leckét 
kapott a bűnös láma, a Tibetet megtámadó 
orját mongol kán magával hurcolta, s ugyan 
Cangjang-gjaco megszökött a fogságból, 
menekülése közben meggyilkolták. Akkor 
volt 23 éves. 

De mit követett el papi teljes nevén Blo-
bzang rig-ndzin Changsz-dbjangsz rgja-
mcho, magyarul Jó Értelmű Tudást Őrző 
Tisztahangú Tenger, hogy ilyen fiatalon 
ilyen csúfos véget ért? 

Nagyon fiatalon került magas hivata-
lába, amit kisgyermek kora óta tanult, s a 
mongol hadak állandó fenyegetettsége mel-
lett is ügyesen, határozottan, békében kor-
mányozta Lhászát. A művelt, ifjú uralkodót 
azonban jobban vonzotta a város, nem volt 
rest álruhába bújni, s járni a kocsmákat, 
bordélyházakat, piacokat, utcákat. Nappal 
és éjjel is jobban érezte magát a kavargó, 
nyüzsgő utcákon, egy-egy kupa ital mel-

A szerelmes dalai láma
lett a csapszékekben, egy szép örömlány 
ágyában, a hátsó szobában.  

Sári László tibeti dalgyűjtéséből ismer-
hetjük meg a hatodik dalai láma szerelmes 
lelkét. A fiatalember teste nem viseltetett 
megfelelő tisztelettel a benne lakó láma, 
vagyis az újjászületett iránt, s kevéssé 
mutatkozott olyan bölcsnek, mint egy da-
lai, vagyis az óceán mélységéhez mérhető 
bölcsességű pap. Ezt a dalai lámát a teste, 
a vágyai, a szenvedélye, a kíváncsisága 
űzte, hajtotta. S mert így leereszkedett a 
népe közé, s mert tetszett neki a közönséges 
élet, kiérdemelte ő is a szegények vigaszát, 
a szerelmet. Milyen is a szerelmes férfi? 
Őrült, tékozló, követelőző. Féltékeny, lá-
zadó, irigy. Lángoló, esendő, hétköznapi. 
Csöppet nem bölcs, nem ájtatos, nem 
megértő. Legkevésbé sem dalai, pláne 
nem láma.  

Nekünk viszont, a buddhizmustól távol 
élő, esendő, hétköznapi embereknek sze-
rencsénk van ezzel a kicsapongó lámával. 
Mert ő ugyan elveszítette fiatal életét, el a 
méltóságát, de kedves népének s nekünk 
is emlékül hagyta hétköznapi szívének 
rezdüléseit. Tibetben ismerik, szavalják, 
dalolják a verseit az utcán, a konyhákon, 
a fiatalok, az idősek, a férfiak és a nők. A 
hatodik dali láma, Cangjang-gjaco versei 
lehetnének a világirodalom gyöngyszemei 
is, ha ismernénk azokat. Magyarul Sári 
László fordításában újjászülettek a versek 
a Tudást őrző tiszta tenger című tibeti dal-
gyűjtésében, a prózai fordítást Rab Zsuzsa 
emelte a líra magasába. A költő lámáról 
szóló kötet elektronikus kiadását a Terebess 
Ázsia E-Tár honlapján lehet olvasni.

A hatodik dalai láma talán legszebb 
verse a kötetből:     
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Tested ízes húsú barack, 
vágyad sohasem apadó. 
Hogy’ járjak hát a Tanítás 
Vágyakat tagadó útján?

*
A mangófa íze fanyar, 
de gyümölcse édes, finom. 
Ki lánya vagy, nem érdekel, 
de gyönyörű tested nagyon.

*
Látván virágok hullását,  
feketére száradását, 
eltűnődöm: ez a vénség 
ifjú lányként virult egykor!

*
A tested hússzírmú virág, 
temető kertjében nyíló. 
Lelked szélfútta madártoll, 
a halál szűk ösvényén száll.

*
A lelkem égi származék, 
nem érinti a földi lét.  
Szenvedése tűnő felhő, 
az elborult ég látomás.

*
Beteljesülve se csökken  
a vágy, az életre szóló. 
Ha férfi és nő kötést tesznek, 
a lét társas útját járják 
örökkön-örökké, míg a  

A hatodik dali láma újjászületett. De szere-
lemről már nem dalol. Hallgat, miképpen 
mindazok, akiknek nem szabad embernek 
lenniük. Ők istenek, papok, királyok.  

J. a. 

TesTed Ízes Húsú Barack

túlsó boldogságig érnek.
Ha nem gondolsz az elmúlásra, 
ostoba vagy, 
még ha másban okos is.

*
E világnak minden dolga 
vízben tükröződő kép csak. 
Lásd s tudd: e tűnő rajzolat 
sohasem lehet valóság.

*
Szarvasbikák, díszgúnárok, 
enyelgések, könnyű lányok. 
Éjjel-nappal botorságok, 
se család, se barátságok.

*
Ékes arcú, szép kedvesem! 
A jó kígyódémont kérem, 
vegye rá a Halál Urát, 
együtt maradjunk odaát.

*
Tudást Őrző Tiszta Tenger 
szerelemről már nem dalol. 
Hallgat, miképpen mindazok, 
akikről szólnak a dalok.

nem a szükségszerűség, hanem a véletlen van teli varázzsal. (Milan Kundera)

Életünk olyan, amilyenné gondolataink teszik.                    (Marcus Aurelius)

ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. csak kis dolgokat tehetünk, 
nagy szeretettel.                                                                                 (Teréz anya)

századokon át az volt az emberek fő gondja, milyen lesz az élet a halál után. Úgy 
látszik, ma először arra kell válaszokat keresnünk, milyen lesz az élet a halál 
előtt.                                                                            (Szent-Györgyi Albert)
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A Nemzet Színésze illetve a Nemzet Színésznője címet a nemzeti színjátszás élő 
művészei közül azok kaphatják meg, akik a magyar nyelv ápolása, a nemzeti 
irodalom tolmácsolása, a magyar színművészet, a nemzeti színjátszás fejlesztése, 
népszerűsítése során kimagasló érdemeket szereztek. A címet első ízben 2000. 
augusztus 22-én adták át.

A címet, amely a halálig szól, legfeljebb tizenketten viselhetik, és életük végéig 
havonta 500 ezer forint juttatásban részesülnek. Ha a cím egy viselője elhalálozik, a 
megüresedett helyre a cím többi birtokosa egyhangú szavazással tehet javaslatot.

A Nemzet Színésze cím annak adományozható, aki fő- vagy epizódszerepekben 
kimagasló teljesítményt nyújtott; betöltötte a 62. életévét; 40 évet a színészi pályán 
vagy legalább 20 évadot – évadonként legalább egy szerepben – a Nemzeti Színház 
színpadán töltött.

Az elismerést először Schwajda György kormánybiztos, a Nemzeti Színház 
Részvénytársaság vezérigazgatója javaslatára adományozta a nemzeti kulturális 
örökség minisztere.
A	Nemzet	Színésze	címet	eddig	a	következő	művészeknek	ítélték	oda:
Avar István (2001-től), Berek Kati (2000-től), Bodrogi Gyula (2007-től), Garas 

Dezső (2000-től), Kállai Ferenc (2000-től), Király Levente (2006-tól), Komlós Juci 
(2002-től), Máthé Erzsi (2000-től), Psota Irén (2000-től), Raksányi Gellért (2000-
től), Szabó Gyula (2006-tól), Törőcsik Mari (2000-től). 
A	cím	korábbi	tulajdonosai:
Agárdy Gábor (2000-től) (1922–2006), Bessenyei Ferenc (2000-től) (1919–2004), 

Darvas Iván (2000-től) (1925–2007), Lukács Margit (2000-től) (1914–2002), 
Sinkovits Imre (2000-től) (1928–2001), Zenthe Ferenc (2005-től) (1920–2006). 

A nemzet színészei

Zenthe Ferenc, Komlós Juci, Kállai Ferenc és Agárdi gábor   FoTó: MTI/nádoRFI MáTÉ
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Olimpia – Peking, 2008

pekinget 2001. július 13-án válasz-
tották meg a 2008. évi, XXIX. 
olimpia házigazdájának. A szava-

záson Peking megelőzte Torontót, Párizst, 
Isztambult és Oszakát. Korábban további 
öt város nyújtott be pályázatot a NOB-
nak – Bangkok, Kairó, Havanna, Kuala 
Lumpur és Sevilla –, de azok a 2000. évi 
előszavazáson nem jutottak tovább. Pe-
king korábban már pályázott a 2000. évi 
nyári olimpiai játékok megrendezésére, de 
Sydneyvel szemben alulmaradt. A XXIX. 
nyári olimpiai játékok megnyitóünnepsége 
2008. augusztus 8-án lesz, a zárógála pedig 
augusztus 24-én.

A pekingi játékokon – ahogy ezt egy 
évvel a versenyek előtt tudni lehetett 
– 202 csapat 5500 sportolója vesz részt a 
16 napon át tartó viadalokon, amelyeket 
összesen 31 sportágban rendeznek meg: 
asztalitenisz, atlétika, baseball/softball, 
birkózás, evezés, gumiasztal, gyeplabda, 
íjászat, judo, kajak-kenu, kajak-kenu szla-
lom, kerékpározás, kézilabda, kosárlabda, 
labdarúgás, lovaglás, műugrás, műúszás, 
ökölvívás, öttusa, ritmikus gimnasztika, 
röplabda, sportlövészet, strandröplabda, 
súlyemelés, tenisz, tollaslabda, torna, 
triatlon, úszás, vitorlázás, vívás, vízilabda, 
taekwondo.

keveseBB mAGyAr résztvevŐ
A Magyar Olimpiai Bizottság szerint az olimpiai felkészülés hozzávetőleg 2,4 mil-
liárd forintot igényelne, de az állami támogatásként ugyanúgy 1,71 milliárd forinttal 
számolhattak, mint négy éve, ez reálértékben 30 százalékos visszaesést jelent. A MOB 
ugyanakkor saját forrásaiból 200 millió forintot átcsoportosított. Egyéb forrásból is 
kerülhet némi kiegészítés, a női vízilabda-válogatott például a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság pályázatán nyert 80 ezer dollárt. Szeptember végi hír: a miniszterelnök 
bejelentette, hogy a kormány plusz 660 millió forintot fordít a magyar sportolók 
olimpiai felkészülésére. Ezt a támogatást 14 sportszövetség között szándékoznak 
elosztani, s mindenekelőtt a pekingi éghajlati körülményekhez való alkalmazkodást 
szolgáló edzőtáborokat s bizonyos technikai feltételek megteremtését finanszírozzák 
majd belőle. (Az öttusázók és a lövészek olyan speciális lőlapra lőhessenek, ami-
lyenekre majd Pekingben, az asztaliteniszezők gyakorlócsarnokának padlóburkolata 
megegyezzen azzal, amilyen az olimpián lesz majd.) 

Schmitt Pál, a MOB elnöke egy évvel a pekingi játékok kezdete előtt úgy prognoszti-
zálta, hogy a megszokott 200-220 fős magyar versenyzői csapat helyett ezúttal 170-180 
sportoló utazik majd az olimpiára. A MOB elnöke szerint a magyar sport egyre vékonyabb 
jégen táncol, folyamatosan csökken a versenyzők és az egyesületek száma. A szeptember 
végi hírek szerint például nem szerzett részvételi jogot a magyar birkózóválogatott, ami 
szinte példa nélküli az elmúlt fél évszázad sporttörténetében. Ugyaneddig az időpontig 
a csapatsportágakból csak a férfi vízilabdázók harcolták ki a részvétel jogát, míg négy 
évvel ezelőtt Athénban két sportágban négy együttes szerepelhetett.
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A világ nagy érdeklődéssel figyelte a 
kínaiak felkészülését. De nem is annyira a 
létesítmények építését, a technikai feltéte-
lek megteremtését, mint inkább a politikai 
és a környezetvédelmi állapotokat. Egyes 
amerikai politikusok egyenesen a játékok 
bojkottjára szólítottak fel. Republikánus 
képviselők szerint ne utazzanak Kíná-

ba amerikai sportolók, ha ott továbbra 
is megsértik az emberi jogokat. Jogvé-
dők elsősorban a fegyvereladások, a tibeti 
helyzet, a gyerekmunka és a demokratikus 
szabadságjogok megsértése miatt bírálják 
Kínát.

Az egyéves visszaszámolás kezde-
tére időzítette tiltakozását az Amnesty 

A pekingi olimpiai stadion méretei lenyűgözőek: hossza 330 méter, szélessége 220 
méter, magassága 69 méter, teljes területe pedig 250 ezer négyzetméter. A lelátókon 
80 ezer néző foglalhat helyet. A stadiont körülvevő fémrácsszerű szerkezet 50 ezer 
tonna acél felhasználását teszi szükségessé.                                       FoTó: MTI/EPA
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International (AI) nemzetközi emberjogi 
szervezet és a Reporters sans frontieres 
(Riporterek határok nélkül) is. Az Amnesty 
szerint a kínai hatóságok jogi eljárás 
nélkül tartanak őrizetben aktivistákat és 
újságírókat, hogy úgymond megtisztítsák 
a fővárost. A hivatalos nyilatkozatok azt 
sugallják, hogy az olimpiát elnyomásra 
használják fel a társadalmi békére hivat-
kozva – állítja az Amnesty.

A pekingi olimpia szervezői azonban 
folyamatosan azt hangsúlyozzák, hogy sze-
retnék, ha a játékok nem kapnának politikai 
felhangot. A szervezőbizottság egyik tagja 
még az Amnesty-jelentés megjelenése előtt 
azt mondta, hogy üdvözlik a konstruktív 
bírálatokat, amelyek a hibákra és problé-
mákra mutatnak rá. Az esemény átpoliti-
zálása azonban nem összeegyeztethető az 
olimpiai eszmével – tette hozzá.

Jacques Rogge, a NOB elnöke pedig 
azt mondta, hogy akár el is halaszthatják 
az atlétikai versenyeket, ha a mostanihoz 
hasonlóan szennyezett lesz a levegő Pe-
kingben. (Az ausztrálok már bejelentették, 
hogy atlétáik csak közvetlenül a versenyek 
előtt utaznak Pekingbe, hogy elkerüljék az 
esetleges légzési problémákat.)

A levegőszennyezettség miatti kifogá-
sokra reagálva kínai illetékesek elmondták, 
hogy az Európai Unióban alkalmazott 
szabványokat tekintik mércének a leve-
gőszennyezés megfékezésében. Peking 
vezetése 3800 dízelüzemű autóbuszt vont 
ki nemrégiben a forgalomból, s az olimpi-
áig megvonja a működési engedélyt mint-
egy húszezer taxitól is, amely nem felel 
meg az EU-szabványoknak. A fővárosi 
kormányzat elhatározta, hogy kitelepítteti 
Pekingből az acélgyárat, s mintegy két-
ezer széntüzelésű kazánt állíttat át más, 
kevésbé szennyező fűtőanyagra. A kínai 
illetékesek szerint máris lényegesen javult 
a levegő minősége. A játékok ideje alatt 

Az olimpiai lángot 137 ezer kilométer-
nyi úton, öt kontinens húsz városának 
érintésével viszik majd Pekingbe. Az 
összesen 130 napos – ebből 90 nap kínai 
területen, 113 megállóval –, a Harmónia 
útjának nevezett ceremónia a tervek 
szerint érinti majd a világ legmagasabb 
hegyét, a Mount Everestet (május vala-
melyik hegymászásra alkalmas napján), 
illetve Kína legszebb és legnevezete-
sebb pontjait is, köztük például a tibeti 
autonóm terület fővárosát, Lhaszát, mi-
ként az agyagkatonák városát, Xiant is. 
A fáklya piros markolatú, az ezüstözött 
felületen piros kínai mintákkal díszített 
keskeny henger alumíniumból készült, 
72 cm magas és 985 gramm súlyú. A 
hagyományoknak megfelelően a lángot 
a görögországi Olympiában gyújtják 
majd meg 2008. március 25-én, öt napig 
az első újkori játékoknak otthont adó 
Görögországban viszik körbe, majd 
március 31-én érkezik meg Pekingbe. 
Innen útra kel, az érintett városok a 
következők: Almaty, Isztambul, Szent-
pétervár, London, Párizs, San Francisco, 
Buenos Aires, Dar es Szálám, Muscat, 
Iszlámábád, Mumbai, Bangkok, Kuala 
Lumpur, Dzsakarta, Canberra, Nagano, 
Szöul, Phenjan, Ho Shi Minh City (Sai-
gon), Tajpej, az egykori brit Hongkong, 
és a volt portugál fennhatóságú Macao, 
majd következnek a Kínai Népköztársa-
ság tartományainak fontosabb városai, 
végül a láng visszaérkezik Pekingbe a 
játékok augusztus 8-ai megnyitójára.

alkalmazandó autóstop főpróbájaként 1,3 
millió gépjárművet tiltottak ki négy napra 
Pekingből. (A főváros utcáin több mint 
hárommillió jármű közlekedik naponta) A 
tömegközlekedés javítása érdekében több 
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A pekingi olimpiának öt kabalafigurája van. BEIBEI – a hal, JINGJING – a 
panda, HUANHUAN – az olimpiai láng, yINGyING – a tibeti antilop, NINI 
– a fecske. Nevüket egymás után olvasva  – Be Jing Huan ying Ni – ezt kapjuk: 
Üdvözöljük Pekingben! Mindegyik figura egy-egy áldást is szimbolizál: jólét, 
boldogság, szenvedély, egészség és szerencse. A kabalák fejdíszeiben 5 elemet 
fedezhetünk fel: a tengert, az erdőt (fa), a tüzet, a földet és az eget.

buszt helyeztek üzembe, és meghosszabbí-
tották a metró működési idejét. A kormány-
hivatalok és hatóságok dolgozói a vonalak 
tehermentesítése érdekében elcsúsztatták a 
munkaidejüket. Pénteken csak a páratlan, 
szombaton csak a páros rendszámú kocsik 
közlekedhettek. Az autóstop-tesztnek már a 
délelőtti órákban érezhető volt a hatása.

A kínai meteorológiai szolgálat azt 
reméli, hogy egy modern technikai eszköz 
segítségével manipulálni tudja az időjárást 
az  olimpia idején. Azt tervezik, hogy majd 
bombázzák az esőfelhőket. A kínai mete-
orológiai szolgálat vezetője bejelentette, 
hogy szükség esetén repülőgépekkel és 
rakétákkal fogják szétoszlatni az esőfelhő-
ket a főváros fölött. Hosszú évek időjárási 
statisztikája azt mutatja ugyanis, hogy au-
gusztusban Pekingben minden harmadik 
nap esik az eső.

A 37 versenyhelyszínből 31 Peking-
ben lesz. Hat további város – Tiencsin, 
Senjang, Sanghaj, Csinhuangtao, Csingtao 
és Hongkong – vesz még részt a lebo-
nyolításban. Hongkong rendezi meg 
a lovassportok, Csingtao a vitorlázók 

versenyeit, Senjangban, Sanghajban és 
Csinhuangtaóban pedig labdarúgó csoport-
mérkőzések zajlanak majd le. 2007-ben 
kezdődött el az összes új helyszín kiépí-
tése. A 31 pekingi létesítményből 11 lesz 
teljesen új. A kivitelezés közben ügyelnek 
a játékok utáni felhasználhatóságra. Mivel 
kevés a beépíthető terület Pekingben, ahol 
csak lehet, ideiglenes csarnokokat hoznak 
létre. A kilenc ideiglenes létesítményt 
lebontják a játékok után. Az állandóak 
közül négyet egyetemi területen építenek 
fel; ezeket a diákok vehetik birtokukba a 
játékok után. Az olimpiai falu lakónegyed-
dé alakul majd át.

A városi infrastruktúra megfelelő fel-
fejlesztéséért a pekingi városi kormányzat 
felel. Jelenleg öt nagy körút van a kínai 
fővárosban, a játékok idejére elkészül a 
hatodik is. A meglévő két metróvonalhoz 
négy új épül az olimpiáig. A harmadik ter-
minál megépítésével jelentősen kibővítik 
a fővárosi repülőteret, a pekingi légikikötő 
2008-ra a világ öt legnagyobb repülőtere 
közé fog tartozni.

m. n. P.
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a legfiatalabb magyar olimpiai 
ezüstérmessel, Gyurta Dániellel 
bizony nem könnyű manapság 

találkozni, hát még hosszabb beszélgetést 
kezdeményezni. Már előzőleg számos 
kérdés felmerült attól kezdve, hogy miért 
éppen úszni vitték a szülei annak idején, s 
hogy ha már ilyen kivételes adottságai van-
nak, mi várható még tőle ki tudja, milyen 
hosszú pályafutása során.

Mi lett volna, ha édesanyja 
nem talál rá Széles Sándorra, 
vagy akkor mi történik, ha a 
szülők nem tudják sok-sok éven 
át a rendkívüli áldozatok soka-
ságát vállalni fiuk tehetségének 
kibontakoztatása érdekében.. 

Szerencsére összejöttek a 
dolgok, amihez persze némi 
edzői segítségre is szükség 
volt. A lényeg: ott ült velem 
szemben az athéni olimpia 
egyik legnagyobb meglepetés-
szerzője, az ezüstérmes úszó, 
Gyurta Dani, aki a tizennyolc 
évesek őszinteségével válaszolt 
a hozzá intézett kérdésekre. 

– Szüleim elsődlegesen azért vittek el 
Darnyi „Puci” sulijába, hogy idejében és 
jól megtanuljak úszni. Azután – ahogy 
sokan mások – én is ott ragadtam. Sokat 
köszönhetek Perjámosi Kata edzőnőnek, 
aki évekig foglalkozott velem. A Darnyi 
Tamás Úszó SC megszűnését követően 
nekem más klubot kellett választanom. 
–	Milyen	szempontok	alapján	döntöttek	

a	szülei?

Darnyi Tamás a barátom  
és a tanácsadóm

– Előbb a Honvédba jártam, de csak két 
hétig, mivel ott nyitott volt a medence és ez 
még májusban sem tetszett. Rövid ideig a 
BVSC következett, miközben édesanyám 
eljutott a Komjádi uszodába is. Ott inkogni-
tóban felült a lelátóra a szülők közé, s figyelte 
a Széles Sándor vezette edzést. Amikor 
otthon találkoztunk, azonnal közölte: nagyon 
tetszett, amit látott, ide kell mennem!

–	Akkor	már	 a	 harmadik	 általánost	
végezte.

– A szüleim továbbra is hoztak-vittek az 
edzésekre, óriási áldozatot vállaltak értem. 
Ugyanezt teszik öcsémmel, Gergővel is, 
akivel együtt úszunk a „Jövő SC II. kerület” 
színeiben.
–	Mennyire	tartja	fontosnak	az	iskolai	

kötelezettségeit?	
– A nyolc osztályt a Bárczi Géza Álta-

lános Iskolában végeztem, s utána is ma-

gyurta dániel és Széles Sándor 
A SZERZŐ FELVÉTELE
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radtam Békásmegyeren: jelenleg a Veres 
Péter Gimnáziumban tanulok, amolyan 
félig magántanulóként. Ez azt jelenti, 
hogy nem kötelező bejárnom, de amikor 
csak tehetem, igyekszem meghallgatni 
az órákat. Különösen a matematikánál 
és a történelemnél jó, ha ott tudok lenni, 
mert ezeknél a tárgyaknál sokat számít a 
jó magyarázat. Az angolt vagy a magyart 
elsősorban tanulni kell, ezek szorgalmi 
alapon is megoldhatóak. Nincs könnyű dol-
gom, hiszen érettségi előtt állok, miközben 
szeptembertől március végéig kilenc hetet 
edzőtáborokban kell töltenem és akkor még 
nem esett szó a versenyekről. Egyébként 
rengeteg ösztöndíjajánlatot kaptam Ame-
rikából, de én ha egy mód lesz rá, itthon 
szeretném folytatni a tanulmányaimat és 
az úszást is. 
–	Ugorjunk	 vissza	az	uszodák	világá-

ba.	Tizenegy-tizenkét	 évesen	utcahosszal	
vezette	 a	 korosztályos	 világranglistákat,	
tizennegyedik	 éves	 korában,	 2003-ban	
pedig	már	 ott	 lehetett	 Barcelonában,	 a	
felnőttek	világbajnokságán.	

– Óriási dolgok voltak ezek, de termé-
szetesen az athéni ezüstérem jelentette a 
legnagyobb meglepetést mindenki számára. 
Rengeteg segítséget kaptam ehhez, s kapok 
azóta is. Anyukám például minden reggel 
négykor kel, készíti a teát meg a reggelit. 
Amíg nem voltam önjáró, apukám állandó-
an úgy alakította a napi programját, hogy 
napjában kétszer oda-vissza megtehesse 
az uszoda és a lakásunk közötti távolságot. 
Az évek során igen sok segítséget kaptam 
Széchy Tamástól és Darnyi Tamástól, de 
Rózsa Norbert is számos, igen hasznos 
tanácsot adott már nekem.
–	Azért	 a	 legfontosabb	dolgok	mégis-	

csak	az	edzéseken	dőlnek	el...	
– Tudom, hogy Széles Sanyi bá’-nál jó 

kezekben vagyok, s ez alapvetően meg-
nyugtat engem. Minden napom személyre 

szabott tornával kezdődik, Kovácshegyi 
Ferenc jóvoltából. Azután jön a vízi munka, 
amelyben nagy jelentőséget kapnak a tár-
sas kapcsolatok, mivel gyakorlatilag soha 
nem egyedül úszom. Mindössze négyen 
vagyunk egy csoportban, s állandóan biz-
tatjuk egymást. Aki éppen kicsit rosszabb 
passzban van, az kiemelt támogatást kap 
a többiektől. 
–	A	társaság	tehát	nagyon	fontos,	de	az	

edző	szerepe	sem	elhanyagolható.
– Én fenntartás nélkül megbíztam az 

elmúlt nyolc év során Széles Sándorban, 
egyetlen percig sem gondoltam arra, hogy 
hátha át kellene mennem valaki máshoz. 

FOTÓ: MTI/BELICZAy LáSZLó
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Nézetkülönbségek persze óhatatlanul 
adódhatnak, de mi mindig, mindent át 
szoktunk beszélgetni. A hosszú távú 
együttműködésünk legfőbb garanciája, 
hogy sosem egymásban keressük a hibát, 
hanem mindig magunkban. 
–	Azért	ejtsünk	szót	a	hullámvölgyekről,	

a	csalódásokról	is.
– Athén után tartósan mély gödörbe 

kerültem, a 2005-ös budapesti ifjúsági 
Eb-n nem is indulhattam. A 2006-os, 
ugyancsak a Margitszigeten megrendezett 
felnőtt kontinensbajnokság előtt viszont 
már nagyon jó állapotban voltam, ami-
kor egy kisebb húzódást szenvedtem el. 
Sajnos, ezt nem pihentem ki rendesen, s 
ennek komoly szerepe volt abban, hogy 
igen szerény idővel nem jutottam tovább 
a középdöntőből. Ez mindenképpen 
nagy bukás volt, ezt követően kaptam is 
célozgatásokat arra: folytassam mással a 
felkészülést. 
–	Azóta	egyértelművé	vált:	 jól	döntött,	

hogy	maradt	Szélesnél,	hiszen	nem	egyszerű-
en	csak	kimászott	a	mély	gödörből,	de	előbb	
2006	végén	nyert	a	fedett	pályás	Eb-n	Hel-
sinkiben,	a	2007.	márciusi	világbajnokságon,	
Melbourne-ben	pedig	igen	jó	idővel	hatodik	
lett	a	felnőttek	között.	Nyáron	Antwerpenben	
tovább	 javítva	 időeredményeit,	100	és	200	
méteres	mellúszásban	is	győzött	az	ifjúsági	
Európa-bajnokságon.	Mindkét	 számban	
Európa-bajnoki	csúccsal	ütött	a	célba.

– Az antwerpeni kétszázas időmmel 
sokáig harmadik voltam az idei világ-
ranglistán. Ez mindenképpen biztató rész-
sikernek számított, bár a nyár végére még 
ketten „beúsztak” elém. Ezzel együtt úgy 
érzem, jó irányban haladunk, miközben 

persze állandóan keressük az előrelépés 
lehetőségeit. Szükség is van az igyekezetre, 
hiszen a legjobbak visszatérő elemzése 
során mindig új szempontok kerülhetnek 
előtérbe. Az általánosságban is elmondha-
tó, hogy a mellúszók legtöbbje kar- vagy 
lábcentrikusan tempózik. Az olimpiai 
bajnok japán Kitadzsima például azért is 
olyan jó, mert az ő karjai és lábai egyaránt 
rendkívül erősek. 
–	Nagy	 események	 –	 világbajnokság,	

olimpia	 –	 előtt	 talán	 fölösleges	 is	meg-
kérdezni,	mit	vár,	mire	számít?	Inkább	az	
érdekelne:	mi	befolyásolhatja	még	a	sikeres	
szereplésben?	

– Athénban 74 kiló volt a versenysú-
lyom, 2006-ban 78 kilót mutatott a mérleg, 
míg 2007. nyarán, Antwerpenben 75,5 
kilóval mérlegeltem. Mivel az étkezés 
mellett a testsúly is nagyon fontos, ezért 
megkockáztatom: a 78 kiló biztosan sok 
volt. Ezen a szinten már minden fölösleges 
– vagy éppen hiányzó – dekának fontos 
szerep juthat. Egyébként semmi különös 
nincs az étrendemben, csak versenyek 
előtt néhány nappal eszem egy kicsit több 
tésztafélét.
–	Korábban	említette,	mennyire	fontos,	

hogy	csapatban	ússzon.	Civilben	is	ennyire	
igényli	az	emberi	kapcsolatokat?	

– Kimondottan társasági lény vagyok. 
Nagyon nagy barátom például a világbajnok 
kenus, Vajda Attila. Ugyancsak közel áll 
hozzám a leggyorsabb magyar úszó, Zubor 
Attila is, akivel foci- és hokimeccsekre is 
együtt járok, de ide tartozik Rózsa Norbi 
és Czene Attila is. Darnyi Tamás pedig 
barátom és tanácsadóm egyben. 

Jocha károly
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különösen a II. világháborút kö-
vető évtizedekben érték egymást 
a szenzációs magyar dobóered-

mények. Németh Imre, Csermák József, 
Zsivótzky Gyula, Kiss Balázs és Gécsek 
Tibor a kalapácsvetésben, Varjú Vilmos 
súlylökésben, Kulcsár Gergely, Rudasné 
Antal Márta, Németh Angéla és Németh 
Miklós a gerelyhajításban ért el olyan sike-
reket, amelyek láttán szerte a világban csak 
az elismerés hangján szólhattak – és szóltak 
is! – a magyar dobóatlétikáról.

Bár Bauer Rudolf 36,04 méteres do-
básával megszerzett aranyérmét 1900 óta 
nem tudták megismételni, de nemzetközi 
klasszisok ebben a szakágban is felneve-
lődtek. Ilyen volt például a Szentes melletti 
Szegvárról indult Szécsényi József, aki a 
magyar diszkoszvetők közül elsőként dobta 
túl a múlt század ötvenes-hatvanas éveiben 
még bűvös határnak számító hatvan méte-
rest. Bár két olimpiai fellépésén elmaradt 
egyéni legjobbjától, de így is egy negyedik 
(Róma, 1960) és egy ötödik (Tokió, 1964) 
helyet szerzett az ötkarikás játékokon.

Dr. Szécsényi Józsefnek – a Testnevelési 
Egyetem későbbi professzorának – jelentős 

KŐVÁGó	zOLTÁN	DISzKOSzVETŐ:

A kudarcokat is 
fel kell dolgozni

Bauer rudolf megadta az alaphangot. az 1900-as, párizsi nyári olimpiai já-
tékokon ugyanis az akkori magyar küldöttség egyetlen aranyérmét szerezte 
diszkoszvetőnk, megalapozva ezzel a magyar dobóatlétika jó hírét, amelyet azóta 
számos diszkoszvetőnk, súlylökőnk, gerelyhajítónk vagy éppen kalapácsvetőnk 
erősített olimpiai győzelmek és helyezések sorával. 

része van abban, hogy az utána következők 
közül hárman is eljutottak a világszínvonal-
ra. Fejér Géza Münchenben lett ötödik, a két 
olimpiát is (München, Montreal) megjárt 
Tégla Ferenc országos csúcsát évtizedekig 
nem döntötték meg, miként Murányi János 
is a nemzetközi színvonalat képviselte. A 
legújabb időkben is többen igyekeznek a 
nagy elődöket méltó módon követni, s ez 
eddig legjobban a hivatásos katonatiszt 
Kővágó Zoltánnak sikerült. Ő óriási tehet-
sége dacára is némi meglepetést okozott 
a rendkívül kiegyensúlyozott mezőnyben, 
Athénban olimpiai ezüstérmet szerzett. 

A Budapesti Honvéd atlétáját szinte 
valamennyi szakember egybehangzóan 
változatlanul képesnek tartja akár a leg-
nagyobb eredmény elérésére is. Kővágó a 
legjobb úton járt, hogy ezeket a jóslatokat 
valóra váltsa, amikor 2006 júliusában rend-
kívül súlyos balesetet szenvedett. Hatalmas 
csacsiságot elkövetve ült motorkerékpárra 
lakóhelyén, Szolnokon, ahol azután egy tel-
jesen ártalmatlan szituációban egy részeg 
sofőr autójával elütötte őt. 

Kővágó számára „ugrott” a 2006-os 
Európa-bajnokság, de még a következő 
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évek teljesítményét is erősen befolyásol-
hatja a sajnálatos eset. Zolinak ugyanis 
még egy év eltelte után is vastagon forra-
dásos a tenyere az elszenvedett nagy esés 
következtében. 

– A 2007 augusztusában volt oszakai 
világbajnokságra fizikálisan már utolértem 
magamat, de a kimaradt több ezer dobás 
hiányát ki tudja, mikorra tudom bepótolni 
– mondta karját széttárva, majd tenyerét 
megmutatva a százharminc kilós, két méter 
feletti magasságúra megnőtt diszkoszvető. 
– Négy hónapig nem tudtam még a ke-
zembe sem venni a szert, de még a súlyzó 
rúdját sem foghattam meg, annyira fájt 
a tenyerem. A dobásmentes időszakban 
igyekeztem magamat kondicionálisan a 
legjobb formában tartani. Szerencsére 
nagyon szívesen vettem részt korábban is 
kick-box edzéseken, s ebben az átmeneti 
időszakban ezek a gyakorlások még fel-
értékelődtek.    
–	Mikor	 érte	 el	 az	 első,	 komolyabb	

részsikert	pályafutása	során?	
– Már tízévesen részt vettem korosztá-

lyom megyei bajnokságán, de akkor még 
a diszkoszvetés nem szerepelt a progra-
munkban. Még a 13–14 évesek is csak 
dobóötpróba keretében vehettek diszkoszt 
a kezükbe – emlékezett az óriás, aki állítja, 
ekkor már el-eldobta a gyerekeknek csak 
egy kilós sportszert. – Ekkoriban már mind 
jobban érdekelt a diszkoszvetés, annak 
ellenére is, hogy először nekem inkább a 
súlylökést ajánlották. Tizenöt éves voltam, 
amikor egy kilós szerrel 64,30-at értem el, 
s ezzel korosztályos bajnok lettem. 
–	Emlékszik	 arra,	mikor	 határozta	 el,	

hogy	a	diszkoszvetés	lesz	a	fő	száma?	
– Már a szolnoki Verseghy Ferenc Gim-

názium tanulójaként is a sportbeli eredmé-
nyek konkrétsága, a méterben kifejezhető 
célok elérése motivált leginkább. Szeren-
csére mindig jött egy-egy olyan eredmény, 
amely értelmet adott a kemény munkának. 
Ilyen volt például az 1996-os, Sydneyben 
lebonyolított ifjúsági világbajnokság, ahol 
a nálam két évvel idősebbek között is meg 
tudtam szerezni a negyedik helyet. Újabb 
két év elteltével pedig már a juniorok világ-
bajnokságán bizonyítottam a fejlődésemet: 
ott 59,36 méterig szállt kezemből az ebben 
a korosztályban már két kilósra „hízott” 
szerszám.
–	A	kétévenkénti	ugrásoknak	megfelelő-

en	2000-ben	olimpiai	szereplés	következett	
a	felnőttek	között.	

– Az az év elég szerényen sikerült. 
Előzőleg négyszer kellett válogatóznom, 
amíg kijutottam Sydneybe, pedig dobtam 
már 66,76 métert is. Ott azután három, 
érvénytelen kísérlettel be is fejeztem a 
szereplésemet. Nem mentség, csak tény: 
a kiutazott harmincnyolc magyar atléta 
egyetlen olimpiai pontot sem szerzett. 
Szerencsére ez a sikertelenség sem tört le. 
Szerintem ugyanis a siker után az ember 
könnyebben hajlamos ellustulni, míg a 
kudarcot fel lehet és fel is kell dolgozni! 

A SZERZŐ FELVÉTELE
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–	 2001-ben	 utánpótlás	 Eb-t	 nyert,	
2002-ben	hetedik	lett	a	felnőttek	kontinens-
vetélkedőjén,	a	2003-as	esztendeje	pedig	
bokasérülés	miatt	kiesett.	

– A 2004-es idényem viszont végre 
nagyon jól sikerült! Két héttel Athén előtt 
a rendre világbajnoki  mezőnyt vonzó zü-
richi gálán 68.93-ig repült a diszkoszom. 
Ez harmadik helyet ért, s Athénban is 
harmadik lettem a lemért dobások alapján. 
Fazekas Róbert diszkvalifikálását követően 
léptem előre a második helyre, s vehettem 
át az ezüstérmet. Mivel reálisan csak 
bronzéremmel kalkuláltam, így a második 
hellyel teljesen elégedett vagyok. A 2006-
os évad is kitűnően indult, ekkor értem el 
a 69,95-ös egyéni rekordomat. Amíg nem 
jött a balesetem, hatvanhét méteres átlagot 
hoztam. Úgy kerültem be a szeptemberi 
világdöntő mezőnyébe – ahonnan szintén 
távol maradni kényszerültem –, hogy 
július–augusztus–szeptember folyamán 

már nem indulhattam 
versenyeken. 
–	Ez	komoly	szakmai	

és	anyagi	gondokat	oko-
zott,	 hiszen	 nyílt	 titok,	
hogy	ezen	a	szinten	már	
komoly	pénzdíjakat	osz-
tanak.	Ráadásul	korábbi	
edzőjével,	 Fejér	Gézá-
val	végképp	ellehetetle-
nedett	a	viszonya.

– Már évek óta hul-
lámhegyek és völgyek 
váltogatták egymást 
kapcsolatunkban, de 
most már elkerülhe-
tetlennek láttam a vál-
tást. Egyébként is, az 
edzésterveimet már elég 
régen magam készítet-
tem. Szerencsémre a 
Honvéd elnöke Bakai 

József mesteredzőt állította mellém, aki 
mindent elkövet azért, hogy technikailag 
megtaláljam a régi önmagamat. Termé-
szetesen szeretnék minél jobban szerepelni 
az olimpián, ahol óriási harc elé nézek. A 
kétszeres olimpiai és kétszeres világbajnok 
litván Alekna még mindig nagy klasszis, 
a 2007. évi világelső észt Kanter nem- 
különben.
–	Ha	a	magyar	atléták	pekingi	olimpiai	

esélyeiről	kérdezik,	mit	válaszol?	
– Nekem a rendkívül tehetséges szom-

bathelyi kalapácsvető, Pars Krisztián tetszik 
a legjobban, benne látom a legtöbb perspek-
tívát. Ez a huszonöt éves kiválóság abszolút 
profi módon készül, minden lépésén látszik 
a maximális odafigyelés, a tudatosság. 
Oszakában sérülten is képes volt 81 méter 
felett dobni, ami ötödik helyet jelentett a 
vb-n. Egészségesen még nagyobb eredmény 
elérésére is képesnek tartom.

J. k. 

FoTó: MTI/ILLyÉS TIBoR
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a Budapesti Spartacus vezetése 1973-
ban döntött úgy, hogy érdemes 
lenne a fővároson kívül is alapítani 

egy, a klub égisze alatt működő birkózó-
szakosztályt. Érd, akkor még eléggé vidék 
volt, de azért eléggé közel Budapesthez, 
ezért eshetett a választás Európa legnagyobb 
falujára – ahogy akkoriban divat volt a 
települést jellemezni. A klub berkein belül 
pedig az éppen ott dolgozó ifjú edzőre, Tar 
Mihályra gondolták bízni a feladatot.

A fiókszakosztályt az érdi szakmun-
kásképző iskola fogadta be, itt kezdték a 
munkát azzal, hogy vásároltak egy 7x7 
méteres, másutt már kidobásra ítélt fakeretes 
birkózószőnyeget. 

Erre, a ma már hőskornak is nevezhető 
időszakra úgy emlékszik vissza Tar Mihály, 
hogy sokkal könnyebb volt gyerekeket 
toborozni, megnyerni a sportnak. Egyrészt 
nem volt még ennyiféle elfoglaltságuk, 
mint manapság, s a sportolni vágyók is 
legfeljebb a focit választhatták, legalább 
is, Érden. Így volt, hogy egész iskolai osz-
tályok jártak le az edzésekre, 60-70-en is 
összegyűltek olykor egy-egy alkalommal. 

Ma már sokkal nehezebb a számítógép, a 
videó, a televízió elől elcsábítani a fiatalokat, 
ezért – ahogy Tar Mihály mondja – sokkal 
korábban, egészen pici gyermekkorban 

Körberakták már a Földet 
birkózószőnyeggel

egy esztendő (2006) mérlege: 103 arany-, 77 ezüst-, 105 bronzérem és 65 pont-
szerző hely. Az érdi spartacus sport club birkózószakosztályának eredményei 
ezek 9 korcsoportban – a gyermektől a veteránig –, hazai és nemzetközi verse-
nyeken. az ország több, mint 120 birkózó szakosztályából, a rangsorversenyben 
a 9. helyet szerezték meg. Az elmúlt 35 esztendő során birkózógenerációk sora 
nevelődött tar mihály elnök, vezetőedző – és edzőtársai – keze alatt. 

kell kezdeni a toborzást, mert később nincs 
aki rávegye a kamaszodó gyereket, hogy 
edzésre járjon. Nem véletlenül indítottak az 
országban elsőként a város sporttagozatos 
iskolájában birkózóosztályt, ahol már alsó 
tagozatos korban megkezdhetik a gyerekek 
a sportággal való ismerkedést. Bár a kezde-
ményezést még mindig jó ötletnek tartja az 
elnök, mégsem elégedett maradéktalanul, 
többet várt volna egy ilyen tagozatos osztály-
tól. Persze azért panaszra igazán nincsen oka, 
hiszen jelenleg is – az időközben megalakult 
szumószakosztállyal együtt – 100-120 spor-
tolójuk jár az edzésekre.

De nem csak a létszám, hanem a ver-
senyeredmények alapján is állítható, hogy 
az egykori kihelyezett szakosztály, a már 
lassan 5 éve önálló egyesület (meghagyva 
a 30 évig használt nevet az önállósodás 
után, Érdi Spartacusra módosítva) sikeres. 
Az elmúlt három évtizedben nem volt olyan 
esztendő, hogy valamely szakágban és va-
lamely korosztályban ne lett volna magyar 
bajnok az érdiek közül. Korosztályos világ-
versenyeken több, mint harminc alkalommal 
álltak dobogón, európa és világbajnokkal is 
büszkélkedhetnek. Még akkor sem túlzás 
sikerről beszélni, ha igazi nagy neveket 
– nemzetközi élmezőnyben, a felnőtt profi 
sport világában – nem tudnak fölmutat-
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ni. Mindezt a körülmények 
számlájára írhatják – s ebben 
semmi önigazolási szándék 
nincsen –, mert ahogy Tar 
Mihály mondja Pesten, illet-
ve a nagyobb egyesületeknél 
nem hogy felnőtt, de már a 
junior és a kadet korosztály-
ban is pénzt lehet keresni a 
birkózással. De egy érdihez 
hasonló kis klub versenyzői 
erről nem is álmodhatnak. 
Nem csak arra nincsen esély, 
hogy egy-egy versenyzőt a 
világhírig szponzoráljon va-
laki, de még a napi munka és 
a hazai versenyzés feltételeit 
is komoly energiával lehet 
csak előteremteni.

A település – korábban a tanács, jelenleg 
az önkormányzat – mindig meglehetősen 
szerény mértékben adagolta a támogatást, bár 
az utóbbi években érzékelhető az elismerés. 
A költségek zömét jelenleg is a szülök állják 
tagdíj és egyéb támogatások formájában. És 
hát újabban az elnöknek fő tevékenységévé 
vált a pályázatírás, de ez sem aranybánya, 
mert mint mondja 2007-ben 14 beadott 
igényből kettő hozott pénzt. A működés 
feltételeit egyébként a közel tíz éve működő 
Érdi Birkózásért Közhasznú Alapítvány ke-
retei között igyekeznek előteremteni.

Ennek az igyekezetnek az eredménye 
viszonylagos. A biztonságos működéshez 
Tar Mihály szerint évi 21 millió forintra 
lenne szükségük, de 7-8 milliónál több sose 
jön össze. Márpedig évente 70-80 versenyre 
utaznak, maguk is rendeznek viadalokat, 
minden nyáron edzőtábort szerveznek. Jelen-
leg terembérletre több mint egymillió forint 
terembért fizetnek ki, s ennek további drágu-
lása miatt egyes edzéseket már Tárnokra kell 
kitelepíteniük. (Régi vágyuk, hogy egy saját 
edzőhelyük lehessen, ahol nem kell minden 

foglalkozást szőnyegpakolással kezdeni és 
zárni. Az elnök kiszámolta, hogy a 35 év alatt 
már körberakták a Földet birkózószőnyeggel, 
annyiszor pakolták azokat edzésenként ide és 
oda.) És akkor még szó sem esett a sporto-
lókkal foglalkozó edzők honorálásáról, mert 
igaz, 28 évig Tar Mihály egymaga vezette az 
edzéseket, de mára már négy edző is – köztük 
saját fia is – segítik munkáját.

Nem véletlenül hangsúlyozza az elnök 
a szülők szerepét, s nem véletlen az sem, 
hogy az egyesületnek a birkózón és a 
szumón kívül van szabadidő-szakosztálya 
is, ami éppen a hozzátartozók kötődését 
hivatott elősegíteni egyebek között ulti- és 
römibajnoksággal, női tornával, konditermi 
foglalkozásokkal, kispályás fociviada-
lokkal. E közösségépítő munkának egyik 
sikeres eszköze még az évente megrendezett 
birkózómulatság, ami az érdi báli szezon 
egyik legrangosabb eseménye, olyannyira, 
hogy talán ez volt az egyetlen alkalom, 
ahol a város eddigi három polgármestere 
egyszerre megjelent.

m. nagy Péter

Szumóverseny Érden. A háttérben, bal oldalon Tar  
Mihály elnök, vezetőedző              A SZERZŐ FELVÉTELE



	 Kincses	Kalendárium		 ���		 a	2008-as	esztendőre

HIRDETÉS



HIRDETÉS

	 Kincses	Kalendárium		 224		 a	2008-as	esztendőre



KIS KINCSES

	 Kincses	Kalendárium		 ���		 a	2008-as	esztendőre

Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,
S most Pannónia is ontja a szép dalokat.
Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,
Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!
                      (Berczeli	Anzelm	Károly	fordítása)

JANUS	PANNONIUS

Pannónia dicsérete
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az 1400-as években új életfelfogás terjedt el Itáliában: a művészetek más formát 
öntöttek, gyönyörű festményeket, szobrokat alkottak, palotákat emeltek, melyek-
nek ma is a csodájára járnak. Remekmívűen díszített hangszerekkel gyermekien 

letisztult hangzású zenéket adtak elő. Divatba jöttek a társas összejövetelek. A tudomány 
is átalakult, iskolák alapíttattak.

E korszak francia eredetű neve a reneszánsz, ami magyarul újjászületést jelent. 
A reneszánsz elterjedt egész Európában, Franciaországban külön ága alakult ki, ezért 

is kapott ez a korszak francia eredetű elnevezést. 
A zenében különösen nagy változások történtek: a hangszerek kikerültek a temp-

lomból, világi művek születtek, melyeknek szerzőit már ismerjük, nem úgy, mint a 
középkorból valókét. Közülük csak néhányuk neve maradt fenn. Új hangszerek és  
hangszercsaládok jöttek létre, például a furulyák családja, melyben a legkisebb arasznyi 
nagyságú, a legnagyobb embermagasságnál is hosszabb. Amikor megszólal egy ilyen 
furulyazenekar, mintha orgonát hallanánk. Vagy a viola da gamba család. Ezek voltak 
a mai vonósok elődei. Nevüket onnan kapták, hogy a család legnagyobb, a mai nagy-
bőgőnek megfelelő nagyságú tagját kivéve térdre állítva, vagy két térdük közé fogva 
tartották őket, úgy zenéltek rajtuk. Viola da gamba olaszul: térdhegedű. 

Az uralkodói udvarokban, főnemeseknél étkezés közben, vagy csak úgy mulatságból ilyen 
hangszercsaládokból álló zenekarok szolgáltatták a zenét, melyben gyakran az urak is részt 
vettek. Mert akkor még természetes volt, hogy ők is aktívan művelik valamelyik művészeti 

BUDA	ÁDÁM

Mátyás király és a reneszánsz

ágat. Vagy akár többet is.   
A legnépszerűbbek talán 

a lantok voltak ekkor. Kö-
zöttük is léteztek kisebbek, 
nagyobbak, kevesebb, több 
húrúak. Ezeknek a pengetős 
hangszereknek óriási elő-
nyük van más hangszerek-
kel szemben: a zenész saját 
énekét képes kísérni játéká-
val. Az egyik leghíresebb 
lantos, zeneszerző az erdélyi 
származású Bakfark Bálint 
volt, aki virtuóz játékával el-
kápráztatta egész Európát. Ő 
a még új technikát, a könyv-
nyomtatást kihasználva meg 
is jelentette műveit. 
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Másik híres lantosunk, Tinódi Sebestyén a históriás énekek legnagyobbika, esemé-
nyekről tudósított énekeiben, például a nevezetes 1552-es egri ostromról. Gárdonyi Géza 
az Egri csillagok írásakor főként ezt az éneket használta forrásanyagul. De Tinódi írt 
buzdító, nevelő célzatú verset is, Hadnagyoknak tanúság a címe. Az udvarbírákról és 
kulcsárokról pedig alaposan lehúzza a vizes lepedőt, amiért elherdálják, lopkodják uruk 
vagyonát. Sebők deák – ez utóbbiban így nevezi magát – verseit dallammal együtt írta, 
tehát szöveg- és dallamszerző egyben.

Nem úgy, mint a reneszánsz kor legnagyobb magyar költője Balassi Bálint, akit az 
első „igazi” költőnek tartanak, mert az ő versei már dallam nélkül is megállják a helyüket. 
Viszont minden művét nótajelzéssel látta el, tehát ezek is énekelhetők voltak. Egy-egy 
népszerű magyar, német, olasz, román, sőt török dallammal keltek életre az előadó által. 
Bálint mester maga is jó zenész, sőt híres táncos, s mindemellett – persze – bátor katona. 

A mi Mátyás királyunk az elsők között fogadta be a reneszánsz eszméket. Fényűző 
budai udvarában és visegrádi palotájában itáliai művészeket és tudósokat foglalkoztatott, 
történetírója Antonio Bonfini humanista tanár volt, aki kapcsolatba került az Aragóniai 
uralkodóházzal is. Mátyás második felesége Aragóniai Beatrix lett. 

Hunyadi Mátyás értékes nevelést kapott: humanista nevelői nyitottságra tanították. (A 
humanisták a klasszikus ókori kultúra újrafelfedezői, akik képesnek tartották az embert 
eldönteni, mi a jó és mi a rossz. Lényegében a reneszánsz ember humanista.) De ezen 
kívül megtanították a kor tudományaira, több nyelven beszélt, a követekkel általában 
tolmács nélkül tárgyalt. Bejelentkezés után bárkit fogadott, lett légyen az pap, király, 
várkapitány vagy a legszegényebb jobbágy.

Feljegyezték, hogy egy alkalommal a fényességes szultán követe érkezett kedvelt 
tartózkodási helyére, visegrádi nyári palotájába. A szokásos formaságok után szállására 
vonult, majd másnap reggel fogadásra jelentkezett. Mikor belépett, annyira elámult a 
palota mesés gazdagságán, pompáján, hogy mikor a király elé ért, meg se tudott szólalni. 
Pedig a konstantinápolyi udvar se lehetett akármilyen! Mondhatni: leesett az álla. Mátyás 
erre a következőket mondta: üdvözlöm a fényességes padisahot, sokáig éljen! Legköze-
lebb azonban olyan követet küldjön, aki tud beszélni! Azzal elbocsátotta. Megtehette, 
még a szultán követével is, hiszen Európa egyik legnagyobb ura volt. Természetesen 
ajándékokkal elhalmozva indította útjára.

Csodájára jártak híres könyvtárának, a Bibliotheca  Corviniana-nak is, melyhez fog-
ható akkoriban egyedül a Vatikánban volt. Könyveit corvináknak hívjuk. Mind egyedi 
készítésű, kézzel másolt, nagy értékű könyv, melyeknek nagy része itáliai mesterek 
műhelyéből származik. Érdekes, hogy – bár a könyvnyomtatás éppen az ő idejében ter-
jedt el Európában – Mátyásnak sokkal fontosabb volt köteteinek szépsége, egyedisége, 
mintsem hogy olcsóbb, nyomtatott könyveket szerezzen könyvtárába, mely fénykorában 
1500–2000 corvinából állt. Ezekből mára 216 maradt szerte a világon, Magyarországon 
53-at őriznek különböző gyűjteményekben.

A nép ajkán számtalan történet maradt fenn az igazságos, szegényeket segítő Mátyás 
királyról, aki álruhában járja az országot. A korabeli történetírók tollából azonban egy 
ilyen se maradt ránk. Valójában nagyon keménykezű uralkodó volt, aki minden akaratát 
véghezvitte. A tehetséges embereket viszont bőkezűen támogatta.
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Szilágyi 
Örzsébet
Levelét megírta; 
Szerelmes 
Könnyével 
Azt is telesírta.

Fiának 
A levél, 
Prága városába.
Örömhírt 
Viszen a 
Szomorú fogságba:

„Gyermekem! 
Ne mozdulj 
Prága városából; 
Kiveszlek, 
Kiváltlak 
A nehéz rabságból.

Arannyal, 
Ezüsttel 
Megfizetek érted; 
Szívemen 
Hordom én 
A te hazatérted.

Ne mozdulj, 
Ne indulj, 
Én egyetlen árvám! 
Ki lesz az 
Én fiam 
Ha megejt az ármány?

ARANy	JÁNOS	

Mátyás anyja

Adassék 
A levél 
Hunyadi Mátyásnak, 
Tulajdon 
Kezébe, 
Senkinek se másnak.”

Fekete 
Viaszból 
Nyom reá pecsétet; 
Könyöklőn 
Várnak az 
Udvari cselédek.

„Ki viszi 
Hamarabb 
Levelem Prágába? 
Száz arany, 
Meg a ló, 
Teste fáradsága.”
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„Viszem én, 
Viszem én, 
Hét nap elegendő.” 
„Szerelmes 
Szívemnek 
Hét egész esztendő!”

„Viszem én, 
Hozom én 
Válaszát három nap.” 
„Szerelmes 
Szívemnek 
Három egész hónap!”

„Istenem, 
Istenem, 
Mért nem adál szárnyat, 
Hogy utól- 
Érhetném 
Az anyai vágyat!” –

S ahol jön, 
Ahol jön 
Egy fekete holló; 
Hunyadi 
Paizsán 
Ül ahhoz hasonló.

Lecsapott, 
Lecsapott 
Fekete szélvészből, 
Kikapá 
Levelét 
Az anyai kézből.

„Hamar a 
Madarat!... 
El kell venni tőle!” 
Szalad a 
Sokaság 
Nyomba, hogy lelője.

Madarat 
Nem egyet, 
Százat is meglőnek: 
Híre sincs, 
Nyoma sincs 
A levélvivőnek.

Napestig 
Az erdőn 
Űzeti hiába: 
Éjfelen 
Kocognak 
Özvegy ablakába.

„Ki kopog? 
Mi kopog? 
Egy fekete holló! 
Nála még 
A levél, 
Vagy ahhoz hasonló.

Piros a 
Pecsétje; 
Finom a hajtása: 
Oh áldott, 
Oh áldott 
a keze-irása!”

             (1854)
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valamikor, régen úgy választották a királyokat, hogy a koronát felröpítették jó 
magasra, akinek a fejibe szállt, az lett a király. Igen ám, de a magyar koronának 
varázsereje vót, nem szállt akármilyen hitvány ember fejibe. Mindig annak a 

fejibe szállt, aki abban az időben a legjobban megérdemelte. Na, történt egyszer, hogy 
a magyarok kifogytak a királyukból, újat kellett választani. 

Meghúzták Budán a harangokat, hogy jöjjenek a népek, mert röpítik a koronát. Na, vót 
ott tülekedés! Hercegek, grófok, válogatott cigánylegények lépték le egymás sarkát, siettek 
mind Budára, hogy ott legyenek, amikor röpítik a koronát. Mindenki abban bizakodott, 
hogy a korona hátha éppen az ő fejébe száll. 

Mátyás szegény szolgagyerek volt. Már kora hajnalba’ kiment szántani a gazdájával 
a tétényi határba. Hat ökörrel szántottak, s egyszer egy kicsi szolgálólány kihozta nekik 
az ételt. Azt mondja a gazda Mátyásnak: 

– Matyi fiam, fogd ki az eke elől ezeket a szegény barmokat, hadd pihenjenek egy 
kicsit, s gyere, mi meg együk meg a reggelit! 

Mátyás kifogta az eke elől az ökröket, megfordította az ekét, s az eke vasára tette a 

Mátyás király rózsát nyitó 
ostornyele

fazekat, onnan kezdte eszegetni a paszulyt. Ahogy fala-
toztak, beszélgettek, egyszer csak azt mondja a gazda 
Mátyásnak: – Te, Matyi fiam, nagy nap van ma! Budán 
királyválasztás van. Vajon ki lesz a király? 

– Na, mér’, hát ki 
lesz a király? Talán 
valamit megszimatol-
tál avval a hosszú or-
roddal? – gúnyolódott 
a szolgálólány. 

– Az lesz a király, 
aki ma vasasztalról 
eszik. 

A gazda odapil-
lantott az eke vasára, 
amin a Mátyás gyerek 
fazeka állt, s úgy el-
kezdett kacagni, hogy 
szinte kiesett a gatyá-
jából. 

Megszólalt csendesen Mátyás: – Abból se 
lesz semmi, ha én ott nem leszek! 
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– Ne bolondozz, gyerek! Tán csak nem te leszel?! Édes fiam, akkor leszel te király, 
amikor az ostorod nyele rózsát nyit! 

Mátyás felállt, az ostora nyelét leszúrta a frissen szántott barázda oldalába, és nagy 
léptekkel elindult Budára. Hát, mire odaérkezett, már javába röpítgették a koronát. A 
korona kerengett a Duna felett, kerengett, de senki fejére le nem szállt. Mikor Mátyás 
odaérkezett, a korona körül nagy fényesség támadt, halk muzsika kezdett szólani, s 
a korona szép csendesen leereszkedett. Már csak egy karnyújtásnyira volt a Mátyás 
gyerek fejétől, szegény Matyi megijedt, elkezdett hadonászni, a keze fejével félreütötte 
a keresztet a korona tetején. Hát, az úgy elferdült, hogy azóta se tudták kiegyenesíteni, 
de akárhogy hadonászott Mátyás, a korona mégiscsak a fejibe szállt. Akkor aztán a nép 
s a katonák ujjongni kezdtek: 

– Éljen Mátyás király! Éljen Mátyás király! Az urak felhördültek:
– Mi, hogy? Hogy ez a retkes lábú, vászongatyás parasztkölyök legyen a mi királyunk?! 

Ezt nem hagyjuk annyiba’! 
Na, addig lármáztak, hogy Mátyás fejéről levették a koronát, újra próbát tettek, aztán 

harmadszor is felröpítették a koronát, s az harmadszor is a Mátyás fejibe szállt. Akkor 
aztán nem vót mit csinálni. Az urak is meghódoltak előtte. Má-
tyást nagy diadallal Budára kísérték, aranyos ruhába öltöztették, 
aranyos trónra ültették. 

A gazda meg tovább szántott a tétényi határba’. Egyszer, ahogy 
megfordítja az ökröket, látja ám, hogy a Mátyás gyerek ostornye-
lének végén két kis levelecske bújt elő. Mereszti a szemeit, megy 
közelebb, hát az ostornyél végén már két kis ágacska hajladozott, 

s mire odaérkezett, az ostornyél végén egy szép 
szál rózsa ingadozott. Akkor aztán a gazda hagyott 
csapot, papot, szántást, ökröket, s ahogy a lába vitte, 
sietett ő is Budára. Hát, mire odaérkezett, már az ő 
szolgagyereke ült a trónon. A gazda Mátyás lábai 

elé vetette magát, hason 
csúszva esedezett, úgy kérte 
a bocsánatot: – Bocsásson 
meg, felség, hogy reggel én 
úgy kikacagtam! 

Mátyás nagyot nevetett, s 
azt mondta: – Nincs semmi 
baj, gazduram, keljen fel! 
Csak azt árulja el nekem, 
honnan tudta meg ilyen 
hamar, hogy én lettem a 
király? 

– Onnan tudtam meg, 
felség, hogy az ostornyél, 
amit reggel leszúrt a barázda 
oldalába, rózsát nyitott.
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A király három kérdése

Gondolt egyet Mátyás király, és ellovagolt Erdélybe. Ahogy ment a hegyek között, 
egy szép faluban megállt. Meglátta, hogy egy házra ki van írva: 

– Aki itt lakik, annak semmi gondja! 
Méregbe gurult Mátyás király: 
– Hát itt meg, ki a fene lakik, hogy nincsen neki semmi gondja? Én király vagyok, 

és mégis esznek meg a gondok.
Mindjárt beküldött egy szolgát a házba, hogy hívassa ki a gazdát. A házban egy gazdag 

csobán lakott a háza népével. Kijött a gazda, megkérdezte tőle a király:
– Hogy merted kiírni a házadra, hogy neked semmi gondod?!
Térdre vetette magát a csobán a király előtt:
– Felséges királyom! Nekem mindenem megvan a világon, s azért nincsen semmi 

bánatom. 
– Na, hogy legyen, mire visszajövök, fejtsd meg nekem a következő három kérdést: 

miből van a legtöbb áprilisban? Miből van a legtöbb májusban? Miből van a legtöbb 
júniusban? Ha meg nem fejted nekem ezt a három kérdést, akkor karóba kerül a fejed. 

Lett gondja a csobánnak! Azt se tudta, mit csináljon? Főtt a feje éjjel, nappal. 
Volt neki egy ügyes, szép leánya. A számadó bojtárnak fájt érte a szíve erősen, de 

még reménye se lehetett rá, hogy a gazdag csobán hozzá adja. 
Eljött a nap, hogy a király visszatérjen. A csobán szinte az eszit vesztette bújában. 

Kérdezte tőle a bojtár: 
– Mi öli kendet gazduram?
Mondja a csobán hogy mi a baj.
– Ezért egyet se búsuljon kend, csak adja ide a gúnyáját! Én majd megfelelek Mátyás 

királynak, hogy nekem adja feleségül a leányát.
Megígérte a csobán, hogyne ígérte volna! Majd meghalt félelmében. A bojtár aztán 

előállt a király szólítására. Kérdezte a király, aki azt gondolta, hogy a csobán áll előtte:
– Na, te gondtalan csobán! Miből van a legtöbb áprilisban?
– Rügy, király uram.
– Hát májusban?
– Akkor meg virág – felelte a bojtár.
– Miből van a legtöbb júniusban? 
– Fűszál, fenséges királyom. 
– Látom, jól meg tudsz felelni mindenre. Azért azt ajánlom, hogy azt a felírást taka-

rítsd le a házadról. A baj mindig megérkezhet. Senki sem mondhatja el magáról, hogy 
semmi gondja. Még a király se! 

Mátyás király ezzel otthagyta a bojtárt és ellovagolt a kíséretével. A csobán belátta, 
hogy nagyon ostoba volt, a bojtárja okosabb ember nála. Hozzá is adta a lányát, és minden 
vagyonát a fiatalokra hagyta. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
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Mátyás király lopni járt

egyszer Mátyás király álruhában kint ténfergett a nép között. Hogy, hogy nem, 
bekeveredett egy vén cigányasszony putrijába. Az öregasszony épp a kártyáit 
rendezgette. Mátyás király illően köszöntötte: 

– Jó napot, adjon Isten, öreganyám!
– Jó napot, neked is szép úrficskám! Mi járatba’ vagy?
– Kedves öreganyám, szegény diák vagyok, vándorlok a világban. Azt hallottam, hogy 

kendnek nagy tudománya van. Jól tud jövendölni. Szeretném tudni, hogy szerencsés 
leszek-e az életben? Vagy valami balsors fenyeget? 

A cigányasszony jól végignézte az ifjút, vajon mennyi pénzt remélhet a jövendő-
mondásért. 

– Szép úrficskám, adjon egy jó nagy darab pénzt, ha lehet ezüstöt! 
Mátyás király benyúlt a zsebébe, kivett egy ezüsttallért, letette az öregasszony asz-

talára. Akkor az öregasszony kirakta a kártyáit, elkezdte mondani: 
– Ókusz, pókusz, imperátusz, aki vak, az nem lát, okos embernek van esze.

Gyorsan megkeverte a kártyákat, lecsapta, aztán 
még egyszer megkeverte, lecsapta, de amikor harmad-
szor is, utoljára a tök disznó jött ki, úgy felszökött, mint 
akinek az ülepét darázs csípte meg.

– Jaj, szép úrficskám! 
Adjon gyorsan még egy 
pénzt!

Mátyás belenyúlt a zse-
bébe, és adott még egy 
ezüstöt az öregasszonynak. 
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Akkor az öregasszony azt mondta: 
– Na mutassa a kezeit!
Mátyás mind a két kezét az öregasszony kezébe tette. Az öreg cigányné nézegette a 

tenyereit, nézegette, csóválta a fejét, egyszer aztán azt mondja:
– Szép úrficskám! Magából nagyon nagy úr lesz! Még az is lehet, hogy a királyságig 

is felviszi, de ha lopni nem megy, meghal az első neve napján!
Mátyás nagyot nevetett a cigányasszony jövendőmondásán, odavetett neki még egy 

ezüstöt, aztán kifordult a putriból, s elment a dolga után.
Ez a jövendölés egy nyári vásárkor történt. Mátyás akárhogy is akarta, soha nem tudta 

elfelejteni, hogy mit mondott neki a cigányasszony: 
„Ha lopni nem megy, meghal az első neve napján.”
Eszében volt a királynak még februárban is, mikor Mátyás 

napja közeledett.
Hitte is, nem is, amit a cigányasszony mondott, de 

bizony Mátyás-nap előtti éjszakán, hiába próbált aludni, 
nem jött álom a szemére. Gondolt egy nagyot, elővett a 
szekrényből egy kopott bakaruhát, felöltözött, s kiszökött 
a palotából. Bolyongni kezdett a sötétség-
ben, járkált utcáról utcára. Benézegetett a 
kerítéseken, hátha tudna lopni valamit. Hogy 
lopjon? Mit lopjon? Még soha életében nem 
lopott semmit. Addig addig bolyongott, hogy 
végül bebotorkált egy sötét, lebuj kocsmába. 
A kocsma üres volt, csak a sarokban iddogált 
egy búslakodó katona. A másik sarokban 
meg a kocsmáros szundikált. 
Alighogy Mátyás belépett a 
kocsmába, a kocsmáros már 
töltötte is neki a savanyú bort. 
Mátyás letelepedett a bora 
mellé, és akkor hozzá szólt 
a baka:

– Hát te német, hol jársz 
ilyen későn? ( Azért hitte a baka 
németnek Mátyást, mert hosszú 
orra volt, s a bajusza is le volt 
borotválva.)

– Innék egy meszely bort, 
mert kimenőn vagyok, s igen 
megszomjaztam – válaszolta 
Mátyás király. A baka megitta 
a borát, az asztalra vetett négy 
krajcárt s menni készült. 
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– Ne menj még pajtás, igyál még egy meszely bort! Ha már kimenőm van, egy kicsit 
mulatni szeretnék

– Nekem is kimenőm van, de pénzem az már nincs. Meg egy kicsi dolgom is volna, 
mondta a baka. Egy kicsit pótolni akarom a zsoldomat. 

– Hát, aztán, hogy lehet pótolni a zsoldot? Mondd meg nekem is, én is nagyon keveset 
kapok, hogy a fene enné meg! 

– Ha eljössz velem, német és segítesz, akkor megmondom. 
– Megyek én szívesen, mert az én erszényemet is megütötte a guta – mondta Mátyás. 

Készségeskedett nagyon. Ki is fizette a bor árát, s avval útnak indultak. Mentek utcáról 
utcára, egyszer csak odaértek egy nagy kőkerítéshez. Azt mondta a baka:

– Na, német, itt vagyunk!
Mátyás a szívéhez kapott:
– Mit akarsz itt? Ez a főminiszter kertjének a kerítése. Hogy mászol fel a falra?  

Odalent strázsa áll. Innen akarsz te lopni? – Mert, hogy szavamat egybe ne öltsem, 
Mátyás mindjárt gondolta, hogy a baka, bizony lopással akarja pótolni a zsoldját. – Ha 
megfognak, holnap vége az életünknek! – ijedezett Mátyás.

– Csináld amit mondok! Ne ijedezz! 
Átmentek az utca másik oldalára, s hát ott volt egy lajtorja, eldugva a fűben. Meg-

fogták a két végét, odatámasztották a falhoz, s fölmásztak. Mátyás király úgy reszketett 
félelmében, mint a miskolci kocsonya. Mikor már fönn voltak a falon, akkor a létrát 
leeresztették a másik oldalon, s bemásztak a kertbe. 

Azt mondta a baka Mátyásnak: 
– Na, német, látod azt az ablakot, amelyik nyitva van? 
– Látom – mondta Mátyás, de a foga úgy kocogott, hogy szinte hallani lehetett. 
– Na, gyere, támasszuk oda azt a lajtorját! Én bemegyek, megrakodok ezüstkanállal, 

villával, késsel, aztán ne félj, lesz pénzünk elég, holtig ihatunk!
– Jaj, mi lesz, hogyha felébred a főminiszter? – aggodalmaskodott Mátyás.
– Dehogy ébred, nincs is itthon, bálban van a feleségével, tudom a szakácsnétól. 
Akkor Mátyás elbújt egy bokorban, a baka meg bemászott az ablakon. Jól telerakta 

az asztalterítőt ezüstkanállal, villával, ezüsttálakkal. S hát, akkor lépéseket hallott. Híj, 
az irgalmát! Már nem, bírt kijutni az ablakon, ijedtében bebújt az ágy alá. A főminiszter 
meg a felesége hazaérkeztek. Bezárták az ajtót, s ott az ebédlőben vetkőzni kezdtek. 
Vetkőzés közben a főminiszter megkérdezte a feleségét:

– Asszony, elkészíttetted az arany kávésfindzsát őfelségének?
– El, ám! – mondta az asszony. 
– No, jól van. 
Mátyás királynak az volt a szokása, hogy minden Mátyás-napon a főminiszteréknél 

reggelizett, így hát erre készülődött a házaspár. Azt mondja a főminiszter:
– Na, asszony, mi a királlyal reggelizni kezdünk, te beleteszed a findzsába a mérget 

és ráöntöd a jó erős kávét, aztán, ha megreggeliztünk, akkor behozod. 
– Jaj, ezt nem tehetjük! Hiszen őfelsége mindig nagyon jó volt hozzánk, én ezt sem-

miképp nem teszem meg! – sopánkodott a miniszterné.
– Te azt teszed, amit én parancsolok! – dühösködött a miniszter – nem leszek tovább 

szolga, ha király is lehetek!



KIS KINCSES

	 Kincses	Kalendárium		 ���		 a	2008-as	esztendőre

Átmentek a hálószobába, de még ott is sokáig veszekedtek. A baka kimenekült az 
ablakon, lemászott a lajtorján. Pisszentett Mátyásnak, s aztán ügyesen kimentek a kert-
ből, úgy, ahogy kimentek. A lajtorját eldugták a fűbe, a sok ezüstneművel elindultak 
hazafelé. Amikor kijött a baka az ebédlőszobából, nagyon megcsendesedett. Hallgatott 
mint böjtben a nagybőgő. El nem tudta képzelni Mátyás, hogy mi lelhette a bakát, miért 
vérzik úgy az orra, hiszen az ezüstneműt úgy megdézsmálta, hogy ketten is alig bírták. 
Egy idő múlva Mátyás nem állhatta szó nélkül.

– Mit búslakodsz cimbora, tán csak nem kevesled a zsákmányt? 
– Dehogy, német, hoztam én annyi ezüstöt, hogy egész életünkben elég lesz! Feltéve, 

ha te huncut áruló nem leszel.
– Ugyan, minek hiszel te engem? – bántódott meg Mátyás. 
Egy darabig megint hallgattak, majd Mátyás újra megszólalt:
– Ki veszi meg tőlünk ezt a sok ezüstöt? Minden darabon rajta van a miniszter neve, 

nem mondhatjuk, hogy a miénk! Akkor meg elkapnak, és aztán fellógatnak!
– A nyavalyát! Miért vagy úgy begyulladva? Hát 

mire való a kocsmáros? Megveszi az, ne félj, ha az apjáé 
volt is, csakhogy nyerhessen rajta. Ezen pedig többet 
nyer, mint amennyit nekünk ad érte, nyugodj meg. Most 



KIS KINCSES

	 Kincses	Kalendárium		 ���		 a	2008-as	esztendőre

elrejtjük jól az ezüstöt, s holnap, amikor a többi katona a vakparádén lesz, Mátyás neve napján, 
én eladom, s aztán te délután megkapod a magadét. Ne félj, iszunk egy nagyot! 

Elásták az ezüstneműt, aztán hazaindultak. A baka csak sóhajtozott újra. Amint mentek 
belebotlottak egy csárdába.

– Igyunk még egy meszely bort! Nekem még van néhány krajcárom – mondta Mátyás.
– Igyunk! – hagyta rá a baka csüggedten, nem volt semmi kedve. Amint iszogattak, azt 

kérdezte Mátyás:
– Hát aztán hogy talállak meg én téged ebben a nagyvárosban? Még a nevedet sem 

tudom.
– Kovács János a nevem, az Alexander huszároknál szolgálok, a tizenötödik kompánia, 

harmadik szakaszban. S hát téged hogy hívnak? 
– Engem Mátyásnak hívnak. 
Na, megitták a borukat, aztán a baka megint sóhajtozni kezdett. Mátyás már nem bírta 

tovább, megkérdezte egyenesen a bakát: 
– Hallod- e pajtás! Neked valami nyomja a lelkedet. Amióta kihoztad a kanalakat, villákat, 

azóta egyre sóhajtozol. Talán csak nem tettél kárt emberéletben? 
– Bolond vagy te német, ha ilyesmire gondolsz! 
– Hát akkor meg mi a bajod, mondd már meg! – követelte Mátyás. 
– Hej, német, amit én most mondok, az nem a te eszedhez való. Neked a magyarok 

királya se inged, se gatyád, de jaj Uram, Istenem, nekünk magyaroknak! Mennyit mondta 
szegény édesapám, ilyen jó királyt, mint a mi Mátyás királyunk, az Isten is csak egyet tudott 
teremteni. Most ennek a drága embernek is el kell vesznie. Jaj, ez az áldott király mindig 
csak az igazságot nézte. Egyforma becsülete volt előtte úrnak, szegénynek. Mégis el kell 
veszítenünk a drága, jó királyunkat. 

– Hát, hogy kéne elveszítenünk? Ma láttam éppen, igen jó erőben volt a király – mondta 
Mátyás, de nagyot dobbant a szíve. Eszébe jutott megint a cigányasszony jövendölése. 

– Azért mondtam, német, hogy ez nem a te eszedhez való dolog! Hát nem gondolod, hogy 
aki ma egészségesen sétál azt még holnap el lehet veszejteni? Meg lehet mérgezni? 

– Na, de a mi jó királyunkat csak nem akarja valaki megölni, vagy esetleg megmérgezni? 
– kérdezte Mátyás. 

– Dehogynem, német! Pont ez az, ami engem így rág!
– Honnan tudsz te erről baka? Ki mondta neked ezeket? 
– Ki mondta, ki mondta? Hát hallottam, amikor az ágy alatt voltam, hogy mit mondott 

a főminiszter a feleségének. Azt mondta, hogy holnap reggel Mátyás király hozzájuk 
jön reggelizni. A miniszter a feleségével egy aranyfindzsát készíttetett, abba teszik a 
mérget, és a kávéval felszolgálják neki. Szegény miniszterné asszony tiltakozott, de az 
a gonosz főminiszter ráparancsolt, hogy úgy kell lennie a dolognak. Látod német, ez fáj 
nekem! Tudom, hogy el akarják pusztítani a drága jó királyunkat, és nem tudom meg-
akadályozni. Ma semmiképp sem mehetnék kihallgatásra, mert a király alszik, másnap 
meg nem mondhatom el, mert úgysem hinnének nekem. Jaj, el kell veszítenünk a drága 
királyunkat! Minek is mentem lopni? – jajongott a katona. – Mit tegyek? Megöl a bánat. 
Látod német, az se jó, ha szegény az ember, de az se jó, ha nagyúr, mint a mi jó királyunk. 
Ezer irigy tör az életére. – így töprenkedett a baka, még be nem értek a kaszárnya elé. 
Akkor azt mondta a baka Mátyásnak: 
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– Na, német, te is eredj haza! Aztán el ne járjon a szád, mert ha elárulsz, ott öllek meg, 
ahol először találkozunk!

– Jól van pajtás, jó éjszakát! – mondta Mátyás, sietve ment az első strázsáig, ott aztán a 
mellén szétgombolta a bakaköpenyt, s megmutatta a királyi öltözékét. 

Bement a hálószobájába, lefeküdt. Egész éjjel egy szemhunyásnyit sem tudott aludni, 
reggelig azt hányta-vetette, hogy s miként legyen?

Egyszer csak megvirradt. A király inasa behozta Mátyásnak az ünnepi öltözékét. A király 
felöltözött, felkötötte a kardját, és megparancsolta, hogy mire visszajön a főminisztertől, 
állítsák elő Kovács Jánost az Alexander huszároktól, aztán elment a főminiszterékhez reg-
gelizni. Amint a király belépett, feltűnt neki, hogy a főminiszterné se, élő se holt nem volt. A 
főminiszternek a szeme se rebbent, átkozott, megrögzött gonosztevő volt. 

A király elé állt álnok pofával. Olyan szép köszöntőt pöndörített Mátyás neve napjára, 
amilyent a király még soha nem hallott. Amikor a köszöntőnek vége lett, azt mondta a 
főminiszter: 

– Fölséges uram, a feleségemtől meg fogadja el ezt az aranyfindzsát, melyet fölséged neve 
napjára csináltatott örök emlékül! Adja Isten, hogy még számos esztendeig jó egészséggel 
fogyassza fölséged belőle a kávét. 

A miniszterné úgy reszketett, mint a nyárfalevél ősszel, meg se tudott mukkanni, csak 
tartotta a findzsát tele kávéval. Mátyás királynak a szeme se rebbent, megköszönte a jókí-
vánságokat, kezébe vette a remekmívű findzsát, s azt mondta: 

– Ez bizony nagyon szép! Lám, még a címerem is rá van metszve! Ez a holló olyan mint-
ha élne! Tudja mit? Mivel ma van a nevem napja, hát cseréljünk findzsát, igyon miniszter 
uram az én findzsámból, az én egészségemre!  Én majd iszom a miniszter úr egészségére a 
miniszter úr findzsájából. 

– Azt nem lehet, fölséges uram, az nem lehet, hogy én igyam fölséged újdonat új findzsá-
jából az első kávét. Én szolga létemre hogy jöhetek ahhoz? – szabadkozott a főminiszter.

– De hát ha én kérem?! – vonta össze szemöldökét Mátyás. – A király neve napján mindenki 
köteles az összes kívánságát teljesíteni. Hát kegyelmed se vonakodjék meginni ezt a kávét. 
Tudja, hogy én máskor se szoktam elállni a kívánságomtól, nemhogy most, a nevem napján! 
Parancsolom! – állt fel Mátyás. Kirántotta a kardját, s azt mondta a főminiszternek: 

– Mentem kettéhasítom, ha meg nem issza! 
– Kegyelmezzen uram – vetette magát a király lábai elé a miniszterné. 
– Keljen fel asszonyom! Tudom, hogy ön nem akarta, hogy a férje megmérgezzen, de 

neki vesznie kell! 
A főminiszter látta, hogy neki már harangoztak. Felhajtotta a mérgezett kávét, s menten 

vége is lett. Mátyás bosszúsan hazatért. 
Mialatt Mátyás király a főminiszternél járt, az Alexander kaszárnyából elhozták Kovács 

János bakát, s jelentették, hogy őfelsége parancsára előállították. Mátyás király teljes pom-
pájában ült a trónon, s maga elé szólította a katonát. 

– Kovács János, kend az éjszaka lopott! 
– Jelentem alássan, fölséges királyom, igenis loptam. Nem tagadom, úgyis tudom, 

hogy elárult az az átkozott nagyorrú német! Csak egyszer kerüljön a kezem közé, tudom 
Isten, hogy megfojtom! – fenekedett a baka. 
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– Honnan lopott kend, mit lopott kend?  – tettette a haragost a király. 
– Jelentem alássan, fölséges királyom – hebegett a baka. 
– Ki volt kenddel lopni? – kérdezte a király. 
– Jelentem alássan, egy nagyorrú német. 
– Hogy hívták – mordult rá Mátyás a reszkető bakára. 
– Jelentem alássan, fenséges királyom, azt mondta, hogy úgy hívják, hogy Mátyás. 

Valamicsoda Mátyás. 
– Megismerné-e kend azt a németet? 
– Meg én, jelentem alássan. Megismerném ezer közül is, mert akkora orra van, hogy 

nincs akkora az egész szakasznak. 
Erre Mátyás kilépett a szomszéd szobába, s magára kapta a kopott bakaruhát. S magát 

is bekísértette négy katonával. Amint belépett, a baka meglátta, menten rá akart rohanni, 
de a fegyveresek lefogták, csak kiabálni bírt: 

– Te, huncut német! Ugye megmondtam, hogy elárulsz? Ugye jól sejtettem én, hogy 
te kém vagy, szegény bakák után leselkedsz? Na megállj, megöllek, ha addig élek is! 
– egyre csak neki akart rontani Mátyásnak. 

A katonák kinevették a komédiát, de a fegyvert keresztül tették az átkozódó baka 
előtt. Mátyás végre megelégelte a dolgot. Kigombolta a bakaruhát. Mikor Kovács János 
meglátta a fényes királyi öltözéket, menten térdre esett.

– Bocsásson meg, felség! 
 Mátyás odament hozzá, s azt mondta neki: 
– Keljen fel fiam, kend megmentette az életemet! Meggyőződhettem saját szemem-

mel, mennyire hűséges szeretettel van irántam. A tolvajságért azért megbüntetem. El 
kell vennie a szegény főminiszternét feleségül. Ma reggel megözvegyült! Kendet előbb 
kinevezem generálisnak, hogy ne hibádzzék semi a boldogságból. Elfogadja- e? 

– Elfogadom, jelentem alássan! – mondta Kovács János. 
– Na, öltöztessétek generális ruhába! – parancsolta Mátyás király a katonáinak. – Aztán 

hívjatok papot, aztán hozzátok ide a  főminiszternét. 
A bakát mindjárt bevitték az udvari szolgák a fürdőházba, jól megmosták, felöltöztet-

ték, megfésülték. Újdonatúj generális ruhájában úgy feszített, mint egy bazsarózsa. 
Bevezették a király elé Kovács Jánost, de akkor már ott volt a miniszterné is legszebb 

ruhájában. 
Azt mondja Mátyás király: 
– Asszonyom, bemutatom önnek Kovács János generális urat. A generális úr meg-

mentett engem a haláltól, önt pedig a méregkeverő urától. Tőle tudtam meg, hogy ön 
ártatlan, nem tör az életemre.  Fogadja tőlem nevem napja alkalmából, örök emlékül 
férjül ezt az ifjú generálist. Éljenek boldogan! 

A miniszterné irult-pirult, azt se tudta mit csináljon, hát odanyújtotta a kezét Kovács 
János generálisnak. 

– Generális úr, aztán bánjon jól az asszonnyal! – mondta Mátyás nevetve. – Én ve-
lem meg ne cipeltesse többet azt a lajtorját! Ezentúl nem kell a zsoldját pótolni holmi 
ezüstkanalakkal.

Nem bizony, még a bakákét se kellett, mert Mátyás azonnal elrendelte, hogy ezentúl 
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minden baka háromszoros zsoldot kapjon! 
Előkerült a pap is, összeadta az ifjú párt, s a király akkora lakodalmat csapott nekik, 

mintha az édes gyermekeit házasította volna. Adott nekik olyan jószágot, hogy hercegi 
módon is megélhettek belőle. 

Mátyás-nap elmúltával Mátyás felvette kopottas diákruháját, felkereste az öreg 
cigányasszonyt. Az anyó most is a kuckójában ült és a kártyáit rakosgatta. Mátyás 
illendően köszöntötte: 

– Jó napot, adjon Isten szüle! 
– Fogadj Isten szép úrficskám! Hát kegyelmed mi járatban van? 
Mátyás király akkor egy erszény aranyat tett a cigányasszony asztalára, s azt mondta neki: 
– Köszönöm öreganyám, hogy megmentette az életemet! Tegye el ezt a pénzt, hogy 

soha többé ne kelljen szűkölködnie! 
– Áldjon meg az Isten, szép fiatal úrfi, áldjon meg mind a két kezével! Ragyogtassa 

fel a csillagodat oly magasra, amennyire csak emberét lehet!
Meg is hallgatta a fennvaló a cigányasszony kívánságát. Mátyásnak dicsőséges nagy 

hatalmat adott, olyant, amilyent senki más emberfia el nem érhetett. 
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tudjátok, gyerekek, ugye, hogy a nagy erejű molnárlegényt Mátyás a vitézei közé 
vette, s idő jártával vezérré tette a seregben azt az egyszerű, szegény molnárle-
gényt. Mert Mátyás király nem a születést nézte, csak az érdemet. Kinizsi Pálnak 

pedig nemcsak a karja volt erős, hanem az elméje is; a sok nehéz hadjáratban amilyen 
jól forgatta a kardját, olyan jól forgatta az eszét is, hűségével és okosságával ilyen fő 
rangra vergődött azután. 

Egyszer a király Kinizsi Pált választotta ki, hogy követségbe menjen a török szultán-
hoz. A szultánnak pedig az a szokása volt, hogy megkurtította egy fejjel azt a követet, aki 
rosszkedvében találta. Mostanában pedig rosszkedve lehetett a szultánnak, mert Mátyás 
vezérei sorba verték a legszebb török hadakat. 

Megvakarja hát Kinizsi Pál a füle tövét. 
– Elmegyek, ha parancsolod, uram királyom, de mi lesz, ha az a mérges szultán az 

én fejemet is le találja üttetni? 
– Ha leütik a fejed, tüstént ráesem a törökre, fogadom, hogy harmincezer török fejet 

vágatok le a te egyetlen fejed helyébe. 
– Elég szép szám – azt mondja Kinizsi –, de félek, a harmincezer fej közül egy se fog 

úgy illeni a Palkó nyakára, mint ez a mostani! 
Mátyás erre elmosolyodott, megcirógatta a kedves embere orcáját. 
– Igazad van, komám, nekem is ez a fej tetszik legjobban a Palkó nyakában. 

Mit gondolt Kinizsi Pál a maga fejéről?
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mert a csizmadiát nem mindig hítták csizmadiának, 
nem ám: annak világ teremtése óta csizmamester 
volt a neve. Világ teremtése óta Mátyás kirá-

lyunk idejéig. Mátyás királyunk uralkodása alatt kapta a 
csizmamester a csizmadia nevet, akár a csizma a fejelést. 

Ennek a névcserének pedig az a históriája, hogy volt 
Mátyás királyunk idejében valamerre az országban egy 
csizmamester a többi közt, az azt hallotta, hogy Mátyás 
király annak, aki ajándékot viszen néki, százszor többet 
érőt ad az ajándék fejében. 

No, gondolta a csizmamester, éppen ilyen király való 
nékem. Kapta-fogta, csinált egy pár parádés piros csizmát a 
királynak. Felvitte Buda várába, nagy büszkén lengette meg 
a palota kapujában a csizmát: fogadom, ezért a piros csiz-
máért egy tarisznya aranyat akaszt a vállamra a király! 

Így hivalkodott a csizmamester mindenki előtt, akit 
csak útjában talált a király szobája ajtajáig. Az ajtónál-

Miért híják a csizmadiát  
csizmadiának?

ló osztán, aki megjelentette 
a királynak a csizmamestert, 
megsúgta Mátyásnak, micsoda 
nagy számítással jött fel Budára 
a csizmamester. 

Mátyás király elvette a piros 
csizmát, meg is köszönte, a csiz-
mamestert kiküldte a szobából, 
rögtön hozatott az istállóból a 
lovak alól egy csomó szalmát, 
azzal megtömködték a szolgái 
a két piros csizmát, így adták 
vissza a csizmamesternek. 

– Nesze ravaszdi, ez a csiz-
ma díja, elmehetsz vele isten 
hírével. 

Ezóta híják a csizmadiát 
csizmadiának. 
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a hatalmas török szultán, Szoliman hadat üzent Mátyás királynak. Erre Mátyás a 
török elé vonult, hogy feltartóztassa őket seregével. Egészen a Dunáig nyomult 
előre. Az átellenes parton már ott táboroztak a törökök. Sokáig nézett egymás-

sal farkasszemet a két ellenséges sereg, de egyikük, sem mert átkelni a folyón, nehogy 
átkelés közben a másik megtámadja. 

Végre is a török császár unni kezdte a dolgot, s azt üzente Mátyásnak, hogy állítson 
ki egy bajnokot, aki majd összeméri erejét az ő bajnokával.

De Mátyás seregében nem volt olyan vitéz, aki ki mert volna állni a török óriás ellen. 
Elbúsulta magát Mátyás, és futárokat menesztett széjjel az országban, hogy hozzák a 
táborba, Nándorfehérvár alá a legerősebb embert. A futárok beszáguldották az egész 
országot, de sehol sem akadtak megfelelő emberre. Utolsó reménységük Máramaros 
maradt. Ide vették hát útjukat. Amint Száldobos felé haladtak, megláttak az út mellett egy 
legényt, amint szénát rak a szekérre. Odalovagoltak hozzá, hogy megtudakolják, merre 
vezet az út Sándorfalvára, mert hallották, hogy ott lakik egy roppant erős ember.

– Arra ni! – mondta a legény, megragadván fél kézzel a nyomórúd végét, s azzal mu-
tatta a futároknak az útirányt. A futároknak elállt a szemük-szájuk. Ilyen erős embert ők 
még életükben nem láttak. Azonnal lovat adtak alája, és megparancsolták neki a király 
nevében, hogy jöjjön velük a táborba.

A legényt Kinizsi Pálnak hívták. 

A sándorfalvi sóskút legendája

Ahogy megérkeztek, Mátyás azonnal átüzent a török 
szultánnak, hogy a vitézi versenyt meg lehet tartani. Ez-
után Mátyás és Kinizsi Pál lementek a Dunához, a túlsó 
oldalon pedig ugyanezt tette a szultán és a török óriás. 
Mindkét parton ki volt kötve két egyforma csónak. 

A verseny feltétele az volt, hogy aki a csónakot mesz-
szebbre rúgja el a parttól, az lesz a győztes, s annak serege 
nyeri meg a csatát. 

Elsőnek a török óriás rúgta el a csónakot a parttól. A 
nagy erővel elrúgott csónak roppant sebességgel szelte 
a vizet, de csak a folyam közepéig jutott.

Ezután Kinizsi Pál rúgta el a csónakot oly óriási erővel, 
hogy a csónak nyílsebesen átszelte a Dunát és kiugrott 
az átellenes partra. 

A török szultán elismerte a vere-
séget. Azonnal békét kötött és nagy 
hadisarcot fizetett Mátyásnak.
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Mátyás három napig ünnepelte a győzelmet. Jobbjára Kinizsi Pált ültette az ünnepi 
lakomán, s kijelentette a főurak kívánságát teljesíteni fogja.

Erre Kinizsi Pál szerényen csak ennyit mondott:
– Uram királyom! Nem kell nékem sem arany, sem ezüst. Csak azt kérem felséged-

től, hogy jutalmul a sándorfalvi sóskutat adományozza, de nem nekem, hanem édes 
szülőföldem, Máramaros népének, hogy minden időkön át örökkön-örökké díjtalanul 
és vámmentesen meríthesse belőle a sósvizet. 

Mátyás király azonnal megíratta íródeákjával kutyabőrpergamenre a kiváltságlevelet, 
melyet aztán saját kezűleg írt alá. A sándorfalviak és utódaik még azóta is ingyen hordják 
a sóskútból a vizet. 

Íjkészítés
Mogyoróvesszőből könnyen készíthetsz íjat.

1. Vágj újjnyi vastag kb. 70–80 cm hosszú mogyoró-
vesszőt!

2. A két végétől 2–2 cm távolságra készíts egy ék alakú 
mélyedést körben a vesszőben! 

3. A húrt egy erős, de nem vastag spárgából készítsd el! 
4. Feszítsd meg úgy, hogy pengjen!
5. Ha nem elég feszes, akkor az ék alakú mélyedésbe 

illesztve tekerj rajta még egyet!
6. A nyílvesszőt a kimetszett mogyoró vékonyabb ré-

széből alakítsd ki! 
7. A hegyét éles késsel, bicskával hegyezd ki, a vastagabb 

végébe bemetszést alakíts ki, amibe a húr beilleszkedik! 
8. Már csak egy dolog van hátra; kipróbálni. Lőhetsz 

szalmabálába, céltáblára, de rajzolhatsz magadnak kar-
tonpapírra egy kakast és barátaiddal eljátszhatjátok a 
kakaslövést. 

A kakaslövés szokása a húsvéthoz, farsanghoz, lakoda-
lomhoz, aratáshoz kötődött. A 13-14 éves fiúgyermekek 
egy héttel a kakaslövés előtt végigjárták a falut, hogy 3-4 
kakast az összeadott pénzből megvegyenek. Húsvét első 
napján délben gyülekeztek és dramatikus formában előadott 
tréfás veszekedéssel búcsúztatták a kakast. A játék után a 
táblára rajzolt életnagyságú kakas ábrájára nyíllal lőttek. 
Aki a tábla közepére festett fekete pontot eltalálta az volt 
a győztes. Az asztalnál ő ülhetett a főhelyre, ő kaphatta a 
kakas combját, máját, szívét. 



KIS KINCSES

	 Kincses	Kalendárium		 245		 a	2008-as	esztendőre

Hendók mester és Busa deák

Hendók mester Mátyás király legkedvesebb íródeákja volt, Busa deák pedig a 
Hendók mester leghaszontalanabb szolgája. Hendók mesternek négyszögletes 
kis feje volt, összeszorult benne a sok tudomány; Busa deáknak nagy buksi feje, 

abban meg szétszaladt az a kis ész is, ami kerülközött benne.
Akkor még más világ volt, mert még akkor nem volt ábécéskönyv. Azért nem volt 

pedig ábécéskönyv, mert még nem tudtak könyvet nyomtatni, hanem ha valami okos 
ember írt valami szép könyvet, azt a tudós emberek szépen lekörmölgették ízről ízre, 
betűről betűre.

Mivel pedig ilyen tudós emberek 
abban az időben kevesen voltak, igen 
nagy volt az ő becsületük. Különösen 
nagy volt pedig Hendók mesteré, aki 
a kutyabőrből készült papirosra olyan 
szép kerek betűket pingált lúdtollal, 
hogy majd legurultak onnan. De még 
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tán le is gurultak volna, ha Hendók mester olyan szép tuli-tarka rózsákat, tulipántokat, 
szarvasokat, madarakat nem pingált volna a papír szélére, amilyeneket erdőn, mezőn 
sohase látni. S éppen azért nem kívánkoztak sehova se a gyönyörű betűk, mert ilyen szép 
társaságot úgyse találtak volna máshol, mint a Hendók mester könyveiben.

Mivel ez a Hendók mester ilyen nagyon tudós férfi volt, Mátyás király nagyon szerette 
a keze munkáját s arannyal váltotta be a királyi könyvtárba. S megengedte neki, hogy 
mind a két füle mellett hordhasson egy-egy kihegyezett lúdtollat, mely engedelemre 
büszke is volt Hendók mester.

– No, az nem nagy sor – pittyesztette el a száját Busa deák –, nekem két lúdtoll 
helyett egész kócsagszárnyam van. Csakhogy nem a fülem mellett hordom, hanem a 
süvegemen.

– Bizony, Busa deák, látszik, hogy nem jártál ott, ahol a tudományt osztogatják 
– pirongatta Hendók mester.

Busa deák erre nagyot rántott erős, izmos vállán.
– De bizony nem is kívánkozok én arra a tájékra! Úgy vélem, nagyon zörgős marad 

annak a csontja, aki tudományt abrakol.
Szó, ami szó, nagyon cingár kis ember volt Hendók mester, s csakugyan zörögtek a 

csontjai, mikor rákiáltott a deákra:
– Azért adott pedig a király a kezem alá, hogy írástudót neveljek belőled! Vagy jobban 

szeretnél olyan csetlő-botló katona lenni, mint az apád volt?
Busa deáknak az apja Mátyás király katonája volt. Szabács ostrománál találta szíven 

egy török nyíl, éppen a király mellett. S ott fogadta meg a király, hogy embert neveltet 
hű katonája árvájából.

A király állta is a fogadást, hanem az csak nem akart ember lenni. Vidám, pajkos 
fiúvá serdült, de mindig csak a játékon járt az esze. Nagy, barna szeme csak olyankor 
homályosodott el, ha az apját emlegették.

Hendók mester nagyon kapott az ilyen ritka percen. Odaszólt a papirosai közül a 
deáknak:

– Add errébb a piros festékes békateknőt! 
Busa deák erre odanyújtotta azt a békateknőt, amelyikben a kék festék állt. Nem 

volt őneki se esze, se kedve ehhez a pepecseléshez. S bizony, ilyenkor megesett, hogy 
Hendók mester haragjában nem a papirost festette ki az ecsettel tili-tarkára, hanem a 
Busa deák képét.

– Sose lesz belőled két lúdtollas tudós, nagy mihaszna!
Bizony kevés reménység volt ahhoz. Sehogy se tudott Busa deák a lúdtollal bánni. 

Igaz, hogy nem is igen törte magát érte. Ha csak szerit ejthette, kifeküdt a ház végébe a 
nagy eperfák alá, s azzal mulatta magát, hogy mindenféle dirib-darab fából éppen olyan 
virágokat, madarakat, szarvasokat faragott, mint amilyeneket odabent Hendók mester 
pingált. Össze is faragcsált mindent, ami keze ügyébe esett.

– Nincs is neked egyébre eszed! – csúfolódott vele Hendók mester. – Megeszem a 
fejemet, ha az ecsetnek is olyan mestere leszel, mint a bicskának.

– No, azzal nem nagyon lakik jól Hendók mester – nevetett  a deák, s leguggolt az 
asztal alá, amelyiken Hendók mester írt, festett nagy buzgalommal. S addig-addig nézte 
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a mester nyolclábú szarvasait, hogy utoljára ő is a kezébe kapta az ecsetet. Nem is tette 
le addig, míg tele nem pingálta a mester szép fehér palástját mindenféle tarkabarka 
ákombákomokkal. Úgy beletemetkezett a jámbor a kutyabőrökbe, hogy se látott, se 
hallott szegény feje. Csak arra riadt föl, mikor Busa deák meglebegtette rajta a palást 
két szárnyát.

– Jó étvágyat, Hendók mester! Megeheti már kelmed a fejét.
Nincs az a piros festék, amelyiknél Hendók mestert pirosabbra ne festette volna a 

harag. S lett volna drága dolga a bőrsimító somfa botnak, ha ebben a percben egy nagy 
orrnak az árnyéka nem vetődik a fehér ablakfüggönyre.

– Jaj, a király! – serdült ki az ajtón Hendók mester, Busa deák pedig a kezébe kapa-
rította a somfa botot, elővette a bicskáját, és becsusszant az asztal alá.

De csusszanhatott volna ő a föld alá is, még tán oda is lehallatszott volna a Mátyás 
jóízű nevetése, ahogy Hendók mestert meglátta a tuli-tarka palástban.

– Nini, mester, tán be akarsz állni Mihóknak, hogy ilyen cifra gúnyába öltöztél a 
tiszteletemre?

Mivel pedig Mihók nem egyéb volt, mint a Mátyás király udvari bolondja, Hendók 
nagyon zavarodottan kapkodta össze magán a csúffá tett palástot.

– Nem ismered te Busa deákot, uram király! Csúffá tenné az még a te királyi palástod 
is, ha a keze ügyébe kerülne.

– Az ám – mosolygott a király –, régen nem hallottam a hírét a Busa deáknak. Lesz-e 
belőle ember, Hendók mester?
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– Soha biz abból, uram királyom. Úgy áll a kezében a lúdtoll, mint a meszelőnyél. 
Le nem tud vele írni egy i betűt se.

– De fából kifaragom még a gácsérfarkú betűt is – futott elő az asztal alól  deák, s 
odatartotta a király elé a botot. Olyan r betű volt annak a végére faragva, hogy Hendók 
mester se rajzolt különbet.

– Hát mért gácsérfarkú ez, öccse? – kérdezte a király.
– Hát azért, mert a gácsérnak is éppen így áll a farka – magyarázta  deák. – Van még 

nekem ilyen cifraságom több is.
Azzal odaszaladt a vakablakhoz, s elejbe szórt a királynak egy marék fából faragott 

betűt. Megvolt ott az egész ábécé, csakhogy Busa deák egynek se tudta a becsületes 
nevét.

– Ez a kerek képű, ez a háromlábú, ez a kis egyenes, ez a nagy hasú, ez a félnyakú, 
ez meg a Hendók mester formájú.

A kerekképű volt az o betű, az m a háromlábú, az i a kis egyenes, a b a nagyhasú, az 
f a félnyakú, az x meg a Hendók mester formájú.

Különösen ez az utolsó esett zokon Hendók mesternek. Táncolt is mérgében a két 
lúdtoll le s fel a füle mellett, mintha csak az udvari hegedűs húzta volna nekik. Csak 
akkor pihentek meg, mikor Mátyás odafordult Hendókhoz:

– Mondsza csak, mester: sebes munka-e az az írás?
– Ojjé – mosolygott boldogan a mester –, ha jó kedvemben vagyok, tíz betűt is le-

pingálok egy óra alatt!
Azt mondja erre a király:
– Akkor a Busa deák tudománya többet ér, mint a tied. Mert azzal százszor sebesebben 

megy az írás.
Azzal fogta a somfabotot, belemártotta a gácsérfarkút a fekete festékbe, s egy szem-

pillantás alatt tíz r betűt lenyomott vele a papirosra. Aztán hol az egyik, hol a másik 
fabetűt mázolta be saját királyi kezével, s azt nyomogatta oda velük egy aranyszélű 
kutyabőrre:

Busa deákudvari könyvnyomtató mester
– Hogy lehessen ez – csóválta Hendók a fejét –, hiszen olvasni se tud a málé?
– Majd megtanul – nézett rá a király a Busa deákra.
De úgy ám, hogy a deák lesütötte a fejét, mert nem bírta ki azt a parancsoló te-

kintetet.
S nem telt bele egy hét, úgy olvasott  deák, mint a parancsolat. Ő lett az első könyv-

nyomdász Magyarországon.
– Nem sokat ér az a sebes mesterség – vélte Hendók mester, aki most már csak a maga 

gyönyörűségére pingálta az ecsettel a szép gömbölyű betűket. Hanem azért halála napjáig 
azt vallotta, hogy igazában ő találta ki a könyvnyomtatást. Mert ha ő nem festegetett 
volna, Busa deák sohasem faragott volna fából betűt.

Mátyás király nem szólt semmit, hanem azért én mégiscsak azt hiszem, hogy az ő 
esze találta ki igazán a könyvnyomtatást.
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Fiatal bíró meg öreg bíró

nem tudom már, hol volt, gyerekek, mondjuk, hogy Nekeresden volt, volt ott 
egy fiatal bíró, az vigyázott a községbeli népre. De hogy hogy vigyázott, azt 
mindjárt meglátjátok.

Mert egyszer azon a tájékon talált dolga lenni Mátyás királynak, hát ő a hű embere-
ivel bekocsikázott Nekeresdre is, megnézni, hogy rendben tartják-é azt a szegény kiesi 
községet.

Hát ott olyan rendet találtak a király meg a többi urak, hogy az udvaroknak nem volt 
kerítésök, amelyik ház tavaly leégett, annak az égett vályogját meg a pernyéjét még 
el nem takarították, az egész község mérges kutyái ott marakodtak az utca közepén, a 
szomszédasszonyok mind úgy csatítottak egymásra, hogy attól alig lehetett hallani a 
részegeket, akik végigacsarkodták a községet.

Elkiáltotta magát Mátyás király: 
– Hun itt a bíró? Ide jöjjön ízibe! 

Előjött a bíró, látja a király, 
hogy az olyan egy fiatalember, 
a bajuszában több a bajuszkenő, 
mint a szőr. 

Azt mondja néki Mátyás: 
– Hogy lettél te már bíró, öcsém 

– azt mondja –, mikor te még ilyen 
fiatalember vagy? 

Megmondták az emberek akkor 
a királynak, hogy volt nékik egy 
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öreg bírójuk, de ez a fiatal volt a legnagyobb gazda Nekeresden, 
kilökte a bíróságból az öreget, magamagát tette meg bírónak. 

– Hallod, öcsém – azt mondja Mátyás király –, nem való ám a 
fiatal a bíróságra! 

De a fiatal bíró kidűtötte a mellét. 
– Én pedig való vagyok, felséges király, mert nékem több eszem 

van, mint annak az öreg bírónak volt. 
– No, majd meglátjuk, mennyi eszed van. Azt parancsolom, 

holnap reggelre ide állíts a templom elébe harminc farkast, 
negyven okost, hatvan bolondot. Itt leszek reggelre, ha paran-
csomat nem teljesíted, ki leszel lökve a bíróságból. 

Felült Mátyás az urakkal, elkocsikáztak, másnap reggelre 
visszajöttek.

Odacsődült az egész népség a templom elébe, de se a 
harminc farkast, se a negyven okost, se a hatvan bolondot 
nem lehetett látni sehol se. Csak a fiatal bíró állott egyedül 
a nép előtt, mikor a király ott termett. 

– Nohát, öcsém, bíró, hun a harminc farkasod, meg a 
negyven okosod, hatvan bolondod? 

A fiatal bírónak olyan veres volt 
az orcája, mint a tűz. 

Nem tudott felelni, csak leborult a 
kocsi mellé, irgalom, kegyelem. 

De nicsak, ebben a szempillantás-
ban jön a templom háta megől előfelé az öreg bíró, 
az öreg után jön szép rendben harminc fiatal ember, 
azok után negyven meglett ember, a negyven meglett 
ember után hatvan darab öreg rend ember. Ezeket az 
öreg bíró összeszedte a szomszéd helyekről, ügyesen 
odavezette a templom háta megé. 

– Itt vagyok én, felséges királyom, előhoztam akit parancsoltál, a harminc farkast, 
negyven okost, hatvan bolondot. 

Ott a királynak meg az uraknak meg a népségnek megmagyarázta az öreg, hogy azt 
mondja: 

– Ez a harminc emberem harmincesztendős, ez mind olyan erős, mint a farkas. A 
negyven emberem negyvenesztendős, ezek az okosok, mert negyvenesztendős korára 
megjön az esze az embernek. Emez a hatvan emberem mind hatvanesztendős, ezek a 
bolondok, mert mind bolond, aki hatvanesztendős korára is szegény marad. 

Nagyot csapott az öregnek a vállára Mátyás. 
– Ez a beszéd, ezt vártam én! Mától fogva megint te vagy itt a bíró, te meg, öcsém, 

megtanulhatod, hogy bírónak jobb az öreg, mint a fiatal. 
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Hallja azt a magyar eleget, hogy azt mondják valakire, aki olyan jó étvággyal 
evett, hogy megsimogatja a kis hasát utána, vagy olyan jóízűen kortyolt lefele 
egy ital bort vagy csak vizet is, hogy ragyog a szeme, és azt mondja: háá! – hogy 

arra azt mondják ilyenkor: 
– Vérré vált benne, mint barátban a lencse. 
Ennek a szólásmondásnak meg az a históriája, hogy volt a Mátyás király palotájában 

két barát, akiket a király egyszer megtréfált a lencsével. Azt a két barátot is azért tartotta 
Mátyás a palotában, amiért a többit: ezek a deákul tudó barátok másolgatták Mátyás 
könyvtárának azokat a gyönyörű könyveket, amelyek híresek voltak akkor messze földe-
ken. Nohát, ez a két barát egyszer azon nyavalygott, hogy az elöljárójuk örökösen csak 
lencsével traktálja őket. Alkalmasint több napon átal találtak akkor a barátok konyháján 
lencsét főzni, s ennek a 
két barátnak a lencséhez 
való gusztusa hamarabb 
fogyott el, mint a len-
cse. Meghallotta Má-
tyás a barátok panaszát, 
bezáratta a két barátot 
egy szobába. És meg-
hagyta, hogy két napig 
egy falat ételt ne kapja-
nak, hadd koplalják ki 
magukat. Harmadnap 
délebédre azután be-
küldetett a frátereknek 
egy nagy tál lencsét. 
A lencsehordó inasnak 
meg ott kellett strázsálni 
a két barát mellett a délebédjük alatt, fülelni, hogy mit mondanak majd a fráterek, hogy 
arról híradással legyenek a királynak. 

Bezzeg nem utálta most a két éhes fráter a lencsét, nekiestek kétfelől, csak úgy lapá-
tolták befelé. Mikor a jó érzésben egymásra pislogattak, deákul szólott egyik is meg a 
másik is, hogy az inas előtt ne árulják el a megelégedésüket: 

– Vere valet, vere valet! 
Ami annyit jelent, mintha azt mondanánk: ez osztán a jó, ez osztán az egészség! 
Az inas pedig ezenformán jelentette meg a királynak a dolgot: 
– Megették a fráterek a lencsét, jólesett nékik, egyre csak azt hajtogatták: vérré vált, 

vérré vált! 

Hogy vált vérré barátban a lencse
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Hunyadi Mátyás, a mesék igazságos Mátyás királya – bár nem paraszti sorból emelkedett 
fel, és a varázslatos korona története is csak monda – a valóságban is igen kalandos úton 
vehette át Magyarország irányítását. 

Hunyadi János kormányzó, Mátyás apja 1456-ban, a nándorfehérvári győzelem után 
pestisben meghalt, ezután a király, V. László Mátyás bátyját, Lászlót apja hatalmának visz-
szaadására kötelezte. László viszont nem akart lemondani apja tisztségéről, ezért tőrbe csalta 
és elfogta a királyt, ezzel visszaszerezte és biztosította magának vagyonát. Szabadulása után 
azonban V. László Garai László nádorral Budára hívatta a Hunyadi fivéreket. Mindez csak 
egy csel volt: Lászlót lefejeztette, Mátyást pedig fogságba vetette. Szilágyi Erzsébet, János 
felesége nem hagyta annyiban fiai elvesztését, így polgárháború tört ki a két szembenálló 
nemesi liga között: a királyt a Cillei-Garai család, még Mátyást a Szilágyiék támogatták. A 
királynak menekülnie kellett: a fogoly Mátyással először Bécsben, majd Prága várában talált 
menedéket, viszont az alig 16 éves uralkodó hirtelen halála véget vetett a háborúnak.

Eközben Magyarországon a Szilágyi testvérek megnyerték maguknak a bárókat és a 
főnemeseket, az ő támogatásukkal az országgyűlés 1458. január 24-én királlyá válasz-
totta a fogságban sínylődő Mátyást. (Sajnos ezt manapság már nem tehetnék meg akkori 
formájában, hiszen még januárban is hajókra lenne szükségük. Hogy hol is történt ez az 
esemény, az kiderül a rejtvényből!) 

Mátyást Podjebrád György cseh kormányzó, későbbi király, váltságdíj és a leányával, 
Katalinnal kötendő házasság fejében hazaengedte Mátyást, aki így 1458. február 15-én 
elfoglalta Magyarország trónját. (Hogy hol is történt mindez, azt a rejtvényből megtu-
dod!) Mátyásnak, mivel nem a Szent Koronával lett megkoronázva, a nemesség jogait 
tiszteletben tartva és megerősítve kellett kormányoznia, ezért mindent megtett, hogy III. 
Frigyes német-római császártól visszaszerezze a Koronát. Végül 1463-ban Vitéz János 
– Mátyás korábbi nevelője, későbbi árulója – eredményt ért el a tárgyalásokon: Frigyes 
80 000 aranyért a bécsújhelyi szerződés értelmében átadta a Koronát, de kikötötte, ha 
Mátyás fiú utód nélkül hal meg, a hatalom az ő családjára száll vissza.

Így Mátyást 1464-ben Székesfehérvárott, az esztergomi érsek, a Szent Koronával 
megkoronázta, ezek után a nemesek és az egyház érdekeit kevésbé figyelembe véve vált 
Mátyás király dicsőséges és hatalmas humanista uralkodóvá. 

1. Mivel írtak a deákok, és így Hendók mester is? 
2. Milyen formájú volt Busa deák feje? 
3. Ki akarta megmérgezni Mátyás királyt? 
4. Hány évesek voltak az öreg bíró „farkasai”?
5. Mi volt a neve a Mátyás életét megmentő bakának?
6. Mit kellett túl sokszor enniük a barátoknak Mátyás udvarában?
7. Hogy hívta Busa deák az „R” betűt?
8. Melyik határban szántott a fiatal Mátyás, mielőtt Budán király lett belőle?
9. Miből kínálta a főminiszter felesége Mátyásnak a kávét?

Rejtvény
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01. Mi volt Kinizsi Pál mielőtt Mátyás vitézzé tette? 
02. Mi volt Hendók mester mestersége? 
03. Hova akarta Mátyás király Kinizsit követségbe küldeni? 
04. Mit várt a csizmamester az ajándék csizmákért cserébe? 
05. Busa deák Hendók mester melyik ruhadarabján gyakorolta a festést?
06. Hol esett meg a fiatal bíró és az öreg bíró esete? 
07. Milyen mesterséget talált fel Busa deák? 
08. Milyen nemzetiségű katonára hasonlított megszólalásig Mátyás király álruhában? 
09. Mi lett végül is a csizma „díja”?
10. Mi a csobán (török eredetű szó) magyar jelentése?
11. Melyik „deákul” elhangzott szóról gondolta azt Mátyás király inasa, hogy a   

 barátok azt mondják: vált?
12. Milyen lesz az öreg bíró szerint az ember negyvenesztendős korára? 
13. Mi volt a csizmadia neve Mátyás király kora előtt?
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